
Tech Ambassadeur 
Onoph Caron

INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Onoph Caron, direc-
teur van ELaadNL, het innovatiecentrum voor slimme laadin-
frastructuur in Arnhem. 

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Het opvoeren van mijn brommertje, is mijn eerste herinnering 
aan techniek. Daarna heb ik altijd motorgereden, ook op oude 
motoren. Dat is een en al mechanische techniek. Je ziet precies 
wat er gebeurt. In Nijmegen heb ik bestuurs- en beleidsweten-
schappen gestudeerd, waarna ik twaalf jaar in het bankwezen 
heb gewerkt. Toen de energiemarkt werd geliberaliseerd ben 
ik overgestapt naar de energiebranche en heb ik gewerkt bij 
de voormalige netbeheerder Nuon, nu Alliander. Sinds 2010 
werk ik bij ELaadNL. De impact van elektrisch vervoer op het 
elektriciteitsnet is groot. Én dat heeft alles te maken met 
elektrotechniek, ICT en innovatie. Het laden van een elektri-
sche auto, vooral veel elektrische auto’s tegelijk, bijvoorbeeld 
als mensen thuiskomen, kan voor storing op het net zorgen. 
Daarom moeten we slimme laadinfrastructuur ontwikkelen en 
testen.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Het vinden van goed opgeleid personeel voor het ontwikke-
len, testen en produceren van innovatieve laadpaleninfrastruc-
tuur is een enorme uitdaging. ELaadNL, de HAN en andere 
partijen willen daar wat aan doen door samen te werken in 
Connectr, het innovatielab voor elektrische energietechniek 
op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Studenten van 
bijvoorbeeld de HAN komen daar bij ons onderdelen van hun 
studie volgen en zien dat energie en mobiliteit via elektriciteit 
bij elkaar komen.’

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Meer kennis over techniek is broodnodig. De elektrificatie van 
vervoer, bijvoorbeeld, levert ongelooflijk veel leuke banen op. 
Samen met Tech Gelderland dagen we jongeren en volwasse-
nen uit om die wereld te ontdekken.’

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

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
mail de redactie!
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‘Petrolhead’ bouwt grootste waterstofbatterij
Bijna was Wiebrand Kout gestopt 
met zijn opleiding HTS Autotechniek 
aan de HAN. Zijn bedrijf Elestor 
bouwt nu de grootste waterstof
bromideflowbatterij ter wereld. 

Het Arnhemse energietechnologiebe-
drijf Elestor ontving onlangs de pu-
blieksprijs van de KVK-Innovatie Top 
100 voor de waterstofbromide-flow-
batterij. Deze batterij kan wind- en 
zonne-energie tegen extreem lage 
kosten per kilowattuur opslaan. Deze 
goedkope opslag van elektriciteit 
vormt de ontbrekende schakel in de 
energietransitie. 
De opslagkosten zijn drie tot vijf keer 
lager dan bij de bestaande techno-
logieën. Dat lukt door te werken met 
waterstof en broom. ‘Die stoffen zijn in 
enorme hoeveelheden overal ter we-
reld beschikbaar in tegenstelling tot 
lithium en kobalt’, verklaart Wiebrand 
Kout, technisch directeur. Elestor staat 
voor Electricity Storage.
Hij start met Elestor in 2014 in een la-
boratorium op industriepark Arnhems 
Buiten. Het bedrijf telt nu 25 medewer-
kers en is gevestigd op Industriepark 
Kleefse Waard in Arnhem. ‘Komend 

jaar hebben we zeker tien tot twaalf 
nieuwe mensen nodig. Zowel op mbo- 
als op hbo- en academisch niveau.’
De bouw van de nieuwste generatie 
waterstofbromide-flowbatterij is een 
spannende stap. ‘Het is de grootste 
waterstofbromide-flowbatterij die ooit 
ter wereld is gebouwd.’
Wiebrand Kout gaat in 1996 naar de 
HTS Autotechniek in Arnhem. ‘Ik was een 
echte petrolhead.’ Zijn enthousiasme 
slaat om in frustratie als hij inziet welke 

klimaatramp zich voltrekt door het 
massale gebruik van fossiele brand-
stoffen. ‘Ik was bijna gestopt met de 
opleiding. Gelukkig kwam ik op stage 
bij TNO in aanraking met nieuwe 
duurzame aandrijftechnieken en ben 
ik me gaan verdiepen in waterstof-
technologie.’ Wiebrand Kout werkte bij 
Nedstack dat waterstofbrandstofcel-
len ontwikkelt. Hij werkte ook bij HyET 
Hydrogen, voordat hij zelf waterstof-
pionier werd.

Meer weten over transport en verdeling elektriciteit
Professionals werkzaam bij netbe
heerders als TenneT krijgen met de 
posthbocursus Elektrische Energie
techniek van de HAN beter inzicht in 
het opwekken, transporteren en de 
distributie van elektrische energie. 

Raymond Smeets (37) is sinds een 
jaar operationeel voorbereider in het 
bedrijfsvoeringcentrum van TenneT, 
beheerder van het hoogspanningsnet 
in Arnhem. Het is een van de twee 
locaties in Nederland waar het bedrijf 
overzicht heeft op het elektriciteitsnet 
en ziet welke energietransporten er 
zijn. ‘Mijn rol is die energietransporten 
in goede banen te leiden’, legt Ray-
mond Smeets uit. ‘Dat doen we door 

te voorspellen waar wellicht problemen 
ontstaan en op tijd aanpassingen te 
doen.’
Jantien Geerling (58) is groepsleider 
bij TenneT en stuurt vier projectteams 
aan, die hoogspanningsverbindingen 
aanleggen. Ze werkt sinds 2018 bij de 
netbeheerder. Jantien Geerling studeer-
de Civiele Techniek aan de Technische 
Universiteit Delft en werkte bij diverse 
ingenieursbureaus.
Jantien Geerling volgde een jaar ge-
leden de post-hbo-cursus Elektrische 
Energietechniek van de HAN, Raymond 
Smeets doet de cursus dit jaar. ‘Het is 
een interessante cursus, waarbij heel 
duidelijk wordt uitgelegd hoe techni-
sche processen werken’, vertelt Jantien 

Geerling. ‘Daarna volgt de stap naar 
formules, zodat je kunt uitrekenen hoe 
het in het werkveld werkt.’ 
Raymond Smeets studeerde 
hbo-Werktuigbouwkunde in Heerlen 
en werkte daarna enkele jaren in de 
machinebouw bij chipfabrikant ASML 
in Veldhoven. Hij woont nu in Nij-
megen. ‘Ik ben afgestudeerd bij een 
warmtekrachtcentrale. Elektriciteit 
vond ik toen al heel interessant.’
De cursus Elektrische Energietechniek 
gaat onder meer in op processen, zo-
als wat er gebeurt bij het transport en 
de verdeling van grote hoeveelheden 
elektrische energie. ‘Bij elk college val-
len er dingen op hun plek’, constateert 
Raymond Smeets. Er zijn veel windmo-
lens bijgebouwd. Als het hard waait, 
komt er ineens veel elektriciteit op het 
net. ‘Door dit vroegtijdig te signaleren 
en te zorgen voor genoeg capaciteit 
op het stroomnet, help je actief mee 
om zo veel mogelijk groene stroom op 
het net te krijgen’, verklaart Raymond 
Smeets. ‘Dat geeft extra voldoening.’
Een van de teams, die Jantien Geerling 
aanstuurt, heeft het afgelopen ander-
half jaar over 55 kilometer lengte een 
110 kV-kabel aangelegd in Friesland. 
‘Deze nieuwe verbinding transporteert 
duurzaam opgewekte stroom van 
een windpark aan de IJsselmeerkust 
aan de westkant van Friesland naar 
 Oudehaske in Zuidoost-Friesland.’ 
Energie techniek, bijvoorbeeld bij 
 TenneT, biedt dus legio kansen.

Agenda

Zaterdag 27 maart 2021
(vandaag!)

Open Dag, HAN 
Stel je eigen programma samen en 
kom direct (online) in contact met 
studenten en docenten. Technische 
opleidingen waarmee je een bijdrage 
kunt leveren aan de energietransitie 
zijn o.a. de voltijdopleidingen Elektro-
techniek, Werktuigbouwkunde, Civiele 
Techniek, HBO-ICT en Industrieel 
Product Ontwerpen. 
www.han.nl

Tech Gelderland laat zien dat tech-
niek en technologie overal zijn. 
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 is de elektri-
citeitshoofdstad van Nederland. 
Netbeheerders TenneT en Alliander 
hebben er hun hoofdkantoor. Vanuit 
Arnhem wordt het elektriciteitsnet van 
Nederland en grote delen van Duits-
land beheerd. En er vinden opvallend 
veel ontwikkelingen plaats, bijvoor-
beeld 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.

Elektromonteur, Alliander
Alliander zoekt elektromonteurs. 
Voor mensen die nog niet de juiste 
papieren hebben, start per 1 mei 2021 
het opleidingsprogramma tot elek-
tromonteur, in samenwerking met het 
roc. Eerst volg je 4 maanden theorie- 
en 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
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Verkorte leerweg: sneller technici opleiden
Marius Peters is sinds begin dit jaar pro
jectleider Energietransitie bij het Technova 
College in Ede. Hij heeft twee taken: de 
bestaande mboopleidingen Installatietech
niek vernieuwen en de zogenoemde derde 
leerweg opzetten. ‘Daarmee kunnen we de 
toestroom van technici op de arbeidsmarkt 
versnellen.’

Slimme meters, laadpalen, thuisbatterijen en 
zonnepanelen. De studenten Monteur Elektro-
technische Installaties Woning en Utiliteit op 
mbo-niveau 2 en 3 van het Technova College 
hebben er ongetwijfeld wel eens van gehoord, 
maar hebben er zelf nog nooit mee gewerkt. 
Daar komt nog voor deze zomer verandering in 
met de verplichte module Energietransitie. 
‘Vanuit het regionale bedrijfsleven krijgen 
we slimme meters, een woonaansluiting en 
prefab-meterkasten en twee complete sets 

zonnepanelen, waar onze studenten mee mo-
gen werken. Moderne materialen om ze voor te 
bereiden op een loopbaan in de energiesector’, 
zegt Marius Peters. 
De projectleider energietransitie is blij dat 
lokale bedrijven helpen bij de ontwikkeling 
van de bestaande opleidingen. ‘Dankzij deze 
materialen kunnen we onze studenten laten 
zien hoe alles werkt. Dat weten wij als docen-
ten ook nog niet precies. Met gastlessen van 
medewerkers uit het bedrijfsleven en bedrijfs-
bezoeken komt dat zeker goed.’ 
Naast studenten stimuleert het Technova Col-
lege ook werknemers te kiezen voor een baan 
in de energiesector. Marius Peters: ‘We zijn 
bezig met de ontwikkeling van de zogeheten 
derde leerweg voor de opleiding Installatie-
techniek. Daarbij geldt geen urennorm en kun 
je zelf bepalen waar en wanneer je studeert. 
Dat is bedacht voor mensen die al werk heb-
ben en zich willen omscholen, de zij-instromers.’
Het is voor vakmensen ook mogelijk deelcerti-
ficaten te behalen. Marius Peters: ‘Stel je bent 
zonnepanelenmonteur en je wil je laten om-
scholen naar monteur slimme meters. Dan hoef 
je natuurlijk niet nog een opleiding elektrotech-
niek te volgen, dan volg je een aantal modules 
waar je certificaten voor kunt behalen.’ 
De derde leerweg komt vanaf komend school-
jaar beschikbaar en daar is Marius Peters blij 
mee. ‘Bedrijven in de energiesector zitten te 
springen om personeel. Met deze verkorte leer-
weg versnellen we de toestroom van technici 
op de arbeidsmarkt.’    

Techniek die wereld duurzamer maakt
Een dieselaggregaat op een bouwterrein 
zette Roel Bleumer als HANstudent werk
tuigbouwkunde aan het denken. Dat moest 
duurzamer kunnen. Zijn bedrijf Volta Energy 
voorziet bouwplaatsen, camerasystemen en 
evenementen van stroom met verplaatsbare 
energiesystemen vol zonnepanelen.

‘Techniek is een middel om de wereld duur-
zamer en een stukje mooier te maken’, zegt 
Roel Bleumer. Als student werktuigbouwkunde 
aan de HAN richt hij in 2017 het bedrijf Volta 
Energy op en studeert af op een prototype 
van een duurzaam en stil aggregaat voorzien 
van zonnepanelen. Zijn broer Luc studeert als 
student mbo Elektrotechniek eveneens af op 
dit project. Sindsdien werken de broers samen 
in het bedrijf, inmiddels met tien medewerkers 
in een nieuw pand in Duiven. 

‘We bouwen nu iets meer dan één aggregaat 
per week’, vertelt Roel Bleumer. Volta Energy 
begon met aggregaten voorzien van zes zon-
necellen, die 3 kilovoltampère (KVA) vermogen 
leveren. Daarnaast worden nu ook aggregaten 
met 24, 48 en 150 zonnecellen gemaakt.
Het gaat goed met het bedrijf, al moest de 
koers vorig jaar bijgesteld worden toen de eve-
nementenbranche stilviel door de coronapan-
demie. ‘Onze duurzame aggregaten werden 
vooral gehuurd door festivals. Vorig jaar april 
hadden we bijna geen omzet. Op zo’n moment 
merk je hoe kwetsbaar je als bedrijf bent als 

je je op één branche richt. We moesten als een 
speer omdenken.’ 
Diverse grote bouwbedrijven maken nu gebruik 
van de duurzame en mobiele aggregaten van 
Volta Energy. Enkele beveiligingsbedrijven 
zetten de aggregaten in voor de stroomvoor-
ziening van mobiele camerasystemen. ‘Je moet 
blijven innoveren’, benadrukt Roel Bleumer. ‘We 
doen veel met zon, maar in de winter werkt dat 
minder goed op bouwplaatsen. Vandaar dat 
we ook bezig zijn om te kijken hoe we gebruik 
kunnen maken van windenergie en energie uit 
waterstof.’
Voor de Zwarte Cross ontwikkelde Volta Energy 
een unit met 150 zonnecellen. ‘Die levert 100 ki-
loWatt’, vertelt Roel Bleumer. ‘Door corona ging 
de Zwarte Cross vorig jaar niet door, maar wie 
weet, gaat het evenement dit najaar wel door.’
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Marius Peters, projectleider Energietransitie.  
 Foto Gerard Burgers

Roel Bleumer (links) en Luc Bleumer in de werkplaats 
van Volta Energy. Foto Erik van ‘t Hullenaar

Wiebrand Kout in het laboratorium van Elestor. Foto Gerard Burgers

Jantien Geerling en Raymond Smeets werken bij TenneT. Foto Gerard Burgers
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