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Ontdekken

Kiezen

‘Energiesector is gave werkomgeving’
Het tekort aan technisch personeel is en blijft
groot in Nederland. Om de energietransitie te
realiseren is een enorme groei van technisch
personeel noodzakelijk. ‘Het is onze maatschappelijke taak daar wat aan te doen.’
Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken.
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl
I N TE RV I E W
Tech Ambassadeur
Luc Kikkert
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Luc Kikkert, directeur
Kiemt netwerkorganisatie op het gebied van energietransitie
en circulaire economie.
Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Hoewel ik een talenknobbel heb ben ik al vroeg begonnen
met techniek. Ik begon mijn carrière ooit als technisch inkoper.
Later was ik onder meer plantmanager van een fabriek die hydraulische aandrijvingen voor cabrio’s produceerde. In al deze
functies speelde techniek een belangrijke rol.
Het leuke is: ik ben geen supertechneut, maar ik begrijp technische systemen. Innovatie is enorm belangrijk. Het is de weg
naar continu veranderen en verbeteren. Bij Kiemt versnellen we
innovaties op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. We staan voor een enorme maatschappelijke
opgave. De klimaatproblemen kunnen we alleen oplossen met
behulp van innovatieve techniek en technologie.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘De generaties die nu komen, staan voor de reuze-uitdaging
om de razendsnelle opwarming van de aarde tegen te gaan.
Daar is kennis van techniek, technologie en creativiteit voor
nodig. Daarom is het belangrijk dat jonge mensen voor een
technische opleiding kiezen, daar zit de oplossing. Kijk bijvoorbeeld naar UMS, een snelgroeiend bedrijf in cleanmobility voor
graafmachines en vrachtwagens. De oprichters zijn vier jaar
geleden in een schuur begonnen. Nu werken er vijftig mensen,
de komende jaren heeft het bedrijf zo’n tweehonderd mensen
nodig met technische kennis.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Kiemt verbindt Ondernemers, Overheid, Onderzoek en Onderwijs. Een goed technologisch- of circulair idee helpen we verder met kennis, financiering en met het netwerk. Kiemt heeft
daardoor van nature een link met Tech Gelderland. We zijn blij
met dit podium, we versterken elkaar.’

Hoe zorg je ervoor dat meer mensen een technische opleiding gaan volgen? Dat is zowel de
uitdaging, als de oplossing voor de energietransitie. Netwerkbedrijf Alliander gelooft in
een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven,
onderwijs en overheid. ‘Ons doel is jaarlijks
terugkerende activiteiten te ontwikkelen, zodat
jongeren kennis maken met techniek en zien
hoe ze zelf kunnen bijdragen aan de energie-uitdagingen’, zegt Joëlle Coenen. Ze werkt
sinds een half jaar bij netwerkbedrijf Alliander
aan het bevorderen van de instroom in technische opleidingen.
Het bedrijf probeert ook aan te sluiten bij de
belevingswereld van ouders en docenten.
‘Want jongeren maken hun studiekeuze niet
alleen. Je hebt jongeren die graag met hun
handen werken, maar een deel wil ook maatschappelijke impact hebben of juist innovatieve oplossingen bedenken. Dat kan natuurlijk
heel goed in de energiesector. We hebben veel
verschillende talenten nodig voor de energietransitie.’
Energieles
Alliander stimuleert zijn 7.000 medewerkers om
techniekambassadeurs te zijn voor de jeugd.
‘We hebben een digitale energieles gemaakt,

waarbij twee collega’s vertellen over hun werk
en kinderen leren hoe ze zelf energie kunnen
opwekken met een citroen. De reacties van
ouders en kinderen op die les zijn heel positief’,
vertelt Joëlle Coenen. ‘We zijn nu bezig deze
energieles geschikt te maken om met basisscholen te delen.’
‘Ook voor Girlsday op 15 april hebben we een
integraal programma gemaakt, waarbij we
meiden een inkijkje geven in de wereld van
techniek in relatie tot klimaatverandering. Ook
daarbij betrekken we onze eigen medewerkers en hun kinderen. We laten de veelzijdigheid van energie en techniek zien én wat je
daarmee kunt worden. De energiesector is bij
uitstek een ontzettend gave werkomgeving
voor jongeren. Jongens én meisjes. Er vindt veel
onderzoek plaats en er worden veel innovatieve en creatieve oplossingen bedacht. Dat
spreekt ongetwijfeld veel jongeren aan.’

Joëlle Coenen.
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Via havo naar werk en opleiding in energietransitie
Met een havodiploma op zak aan
het werk én een opleiding volgen,
waarmee je een bijdrage levert aan
de energietransitie. Dat kan met
opleiding Operational Network Program. Ook voor mensen met mbo-4
elektrotechniek. Deze opleiding met
baangarantie is een initiatief van de
HAN en netwerkbedrijf Alliander.
‘Ik leer beter als ik meteen kan zien
wat er gebeurt’, zegt Koen Lenting
(20). Hij heeft zijn tweejarige opleiding Operational Network Program er
bijna opzitten. Koen Lenting stapte na
de havo met profiel Natuur & Techniek over naar een technische baan
met opleiding in de energietransitie.
Ook studenten mbo-4 elektrotechniek komen in aanmerking voor een
leer-werktraject bij netbedrijf Alliander. Met garantie op een baan als de
opleiding met goed resultaat wordt
afgerond. De opleiding is een initiatief
van de HAN, University of Applied
Sciences en Alliander. Het doel: zo veel
mogelijk technisch talent een toekomst in de energietechniek bieden.
Na een eerste tijdelijk contract heeft
Koen Lenting inmiddels een vast
contract bij Qirion, een dochteronderneming van Alliander. Qirion ontwerpt,
bouwt en onderhoudt de midden- en
hoogspanningsstations van Alliander.
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Koen Lenting (links) en Marnix Contant.

Marnix Contant, is teamleider bij Qirion.
‘Koen pakt dingen snel op en helpt collega’s met zijn ICT-kennis.’
Profiel Natuur & Techniek
Op de havo kiest Koen Lenting voor
het profiel Natuur & Techniek, omdat
techniek hem als kind al trok. Hij twijfelt
of hij ‘iets’ met techniek of met ICT wil
doen. ‘Nu kan het allebei. Wat me ook
aanspreekt is dat je helpt met de energietransitie.’

foto Erik van ’t Hullenaar

Leon Verhoeven is voorzitter van de
curriculumcommissie Engineering van
de HAN. Hij is enthousiast over de samenwerking van de HAN en Alliander
bij de opleiding Operational Network Program. ‘De havisten zijn extra
gemotiveerd, omdat ze een contract
tekenen met Alliander.’ Binnenkort
start de werving voor de vierde groep
deelnemers, die het Operational Netwerk Program gaat volgen.
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HydroCargo: waterstof experience
Met waterstof kun je van alles laten voortbewegen: een step, een auto of een boot.
Het is bruikbaar als gas voor een kookstel
of om een huis te verwarmen. Twee vierdejaars studenten van de HAN, Mika Damen
en Roy Bos, werken bij Alles over Waterstof
in Arnhem aan de HydroCargo, een bakfiets,
aangedreven door waterstof.
Alles over Waterstof is het bedrijf van Frank
Mietes en Erwin Geurts. ‘We vertellen het verhaal over wat waterstof is: een gas dat lichter
is dan lucht. De dichtstbijzijnde plek waar
je het kunt delven is op Jupiter. Dus je moet
het zelf produceren, dat kan prima door het
gebruik van elektriciteit en water’, zegt Frank
Mietes. ‘Waterstof kun je toepassen als brandstof of energiedrager.’
Om de presentatie van die boodschap, ook wel
de Waterstof Experience genaamd, bij scholen,
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Frank Mietes met de studenten en de HydroCargo.

foto Gerard Burgers

overheden en organisaties aantrekkelijk te
maken, kreeg Mika Damen eerder als student
embedded systems engineering (elektrotechniek) de vraag om een elektrische step te laten
rijden op waterstof. Dat lukte.
Nu is hij terug bij Alles over Waterstof om
samen met Roy Bos voor zijn afstudeerstage
een waterstof-elektrische aandrijving te maken
voor een bakfiets. Het doel is dat de Groene
Rijders, een CO2-neutrale bezorgdienst in
Arnhem, medio april met de HydroCargo gaat
rijden.
Waterstof is supergaaf
‘De bakfiets wordt heel sterk en geschikt om
de Arnhemse heuvels te bedwingen’, verklaart
Frank Mietes. ‘Waterstof is supergaaf’, vindt
Mika Damen, ‘het is dé oplossing tegen de
vervuiling in de wereld. Dat maakt mijn werk
zinvol.’
De ontwikkeling van waterstof is een beetje
de kip en het ei, constateert Frank Mietes.
‘Er zijn nog maar zes waterstoftankstations
in Nederland, dus kiezen weinig mensen een
auto die op waterstof rijdt. De elektrische auto
had daar ook last van, dat heeft Elon Musk
veranderd door veel laadstations voor zijn
elektrische Tesla langs snelwegen te plaatsen.
De actieradius van waterstofvrachtwagens zit
inmiddels op 600 kilometer en in een kwartier
kun je vol tanken. Dus waterstof gaat zich echt
wel nestelen naast elektrisch rijden. Misschien
gaat het er wel aan voorbij.’
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Wattsun pop-up power begint waar stroomnet stopt
Koen Olieslagers en Bart Hendriks
leren elkaar kennen tijdens hun
studie aan de HAN. Koen studeert
Industrieel Product Ontwerpen, Bart
Commerciële Economie. Samen zetten ze het bedrijf Wattsun pop-up
power op.
Als student Industrieel Product Ontwerpen (IPO) aan de HAN met een drive voor duurzaamheid, verbaast Koen

Koen Olieslagers (rechts) en Bart Hendriks.

Olieslagers zich erover dat bedrijven die
buiten werkzaamheden uitvoeren geen
toegang hebben tot het elektriciteitsnet.
Denk aan wegenbouwers en evenementenbedrijven. ‘Ze gebruiken benzine- en
dieselaggregaten en verstoken samen
miljoenen liters brandstof.’
Bij Industrieel Product Ontwerpen leert
hij technisch tekenen en ontwerpen.
Tijdens de minor Duurzaamheid &
Energie bedenkt hij met medestudenten
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een mobiele batterijen systeem. ‘Dat
voorkomt de CO2-uitstoot, stank- en
geluidsoverlast van aggregaten. En
het is gemakkelijker en goedkoper.’
Na zijn studie ontwikkelt Koen Olieslagers dit concept verder. In Bart
Hendriks, HAN-student Commerciële
Economie, vindt hij de ideale compagnon om in 2016 het bedrijf Wattsun
pop-up power van de grond te tillen.
Bart Hendriks: ‘Achter het gebruiksgemak en het intuïtief design gaat een
unieke techniek schuil. Met het gepatenteerde stapelbare batterijensysteem kunnen verschillende modules
automatisch zonder kabels gekoppeld
worden. Hét antwoord op de wisselende stroomvraag.’
Koen Olieslagers en Bart Hendriks
werken nu met professionele partners, die hun producten seriematig
bouwen. De Wattsun Dock is uitgerust
met een 230 volt-aansluiting met een
continuvermogen van 1500 of 2000
Watt. Hierop kun je Wattsun Pack(s)
stapelen en de capaciteit aanpassen.
Opladen kan via zonnepanelen of
reguliere wisselstroom.
Wattsun bestaat vijf jaar en behoort
tot de 100 innovatiefste Nederlandse
bedrijven. Het bedrijf levert (inter)nationaal aan verschillende afnemers in
de evenementenbranche en de bouw.

Tech Gelderland laat zien hoe veelzijdig techniek is, en dat technologie
overal is. Vandaag zoomen we in op
de wereld van Duurzame Energie en
Milieu. Dit technische domein gaat
over het klimaat en de energietransitie. Het aantal studies, leerwerktrajecten en banen in de energietechniek
groeit razendsnel. Arnhem spant de
kroon. Het is de elektriciteitshoofdstad van Nederland. TenneT en
Alliander hebben er hun hoofdkantoor gevestigd. Vanuit Arnhem wordt
het elektriciteitsnet van Nederland en
grote delen van Duitsland beheerd.
En er vinden opvallend veel ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld als het
gaat om het gebruik van waterstof en
energieopslag. Onder de noemer New
Energy Made in Arnhem wordt gewerkt aan het versnellen van innovaties. O.a. door Kiemt, DNV-GL, KEMA,
Industriepark Kleefse Waard (IPKW),
Nedstack, ElaadNL, HyGear, HyMove,
HyMatters, Elestor, Wattsun pop-up
power en Volta Energy.
De vraag naar technici is enorm.
Hieronder een greep uit het aanbod,
ter illustratie.
MBO-niveau:
Elektromonteur, Alliander
Alliander zoekt elektromonteurs.
Voor mensen die nog niet de juiste
papieren hebben, start per 1 mei 2021
het opleidingsprogramma tot elektromonteur, in samenwerking met het
ROC. Eerst volg je 4 maanden theorieen praktijklessen, daarna word je 11
maanden gekoppeld aan een senior
monteur uit jouw rayon (Nijmegen,
Arnhem of Achterhoek). Je ontvangt
direct salaris en Alliander betaalt alle
scholingskosten.
www.werkenbij.alliander.com
Technicus Hoogspanning, TenneT
Afgeronde MBO4 techniek op zak
en wil je je verder ontwikkelen in
hoogspanning? TenneT biedt een
leerwerktraject. Je wordt specialist in
het veiligstellen van installaties, het
testen van beveiligingsapplicaties,
het opsporen van afwijkingen, en het
doen van specialistische metingen.
Twee jaar leren en werken. Meteen
een goed salaris, een bedrijfsauto en
TenneT betaalt je opleiding.
www.werkenbijtennet.nl
HBO-niveau:
Project Manager, Alliander (Arnhem)
Je bent integraal verantwoordelijk
voor de realisatie van infrastructurele
energieprojecten, van planvorming
tot en met oplevering. Denk aan het
uitbreiden van elektriciteitsnetten in
verband met de toenemende vraag,
zorgdragen dat een kabelverlegging
gerealiseerd wordt of het realiseren
van een elektriciteitsverdeelstation
in verband met de aanleg van een
windmolenpark.
www.werkenbij.alliander.com

