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Marjolein Bron

INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: Marjolein Bron, 
manager van de Academie Engineering en Automotive, HAN, 
University of Applied Sciences.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Ik heb het voorrecht dat ik een vader had, die automonteur 
was. Hij kon sowieso alles met zijn handen maken én hij kon 
goed uitleggen. Uit een studiekeuzetest kwam dat toegepaste 
wetenschap, een combinatie van wetenschap en met mensen 
werken, het best bij me paste. Zodoende ben ik eerst milieu-
hygiëne en later voedingswetenschappen gaan studeren. Na 
enkele banen in de gezondheidsvoorlichting ben ik docent 
van de HAN-opleiding Sport en Gezondheid geworden. Sinds 
januari 2020 ben ik manager van de Academie Engineering en 
Automotive. Innovatie is hier dagelijkse praktijk. Denk aan het 
HAN Hydromotive-team, dat met een super-innovatieve auto 
meedoet aan internationale wedstrijden. Daarbij gaat het 
erom wie de meeste kilometers op de minste brandstof kan 
rijden, met waterstofgas als energiebron.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Het beeld van technici is te eenvormig: seniore, witte mannen 
in een geruit overhemd. Daar herkennen veel mensen zich niet 
in. Denk aan vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond 
en mensen die op latere leeftijd een draai aan hun carrière wil-
len geven. We moeten beter laten zien wat je met een techni-
sche opleiding kunt worden, dat je bijdraagt aan bijvoorbeeld 
het duurzamer maken van de maatschappij.’

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Tech Gelderland laat een mooi en divers beeld zien van wat 
techniek is. Dat techniek heel dichtbij is. En dat een technische 
opleiding een logische keuze is, voor jongens én meisjes. Daar 
staan we als HAN vierkant achter. We zijn in Gelderland een 
belangrijke speler als het gaat om samenwerking tussen tech-
nisch onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven.’

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!

colofon

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Linda van Schuijlenborgh 
Teksten:  Francien van Zetten, Floortje Dekkers 

en Huub Luijten 
Redactie: info@techgelderland.nl techgelderland.nl/werken

Timmerfabriek: ‘Geen kozijn of deur is hetzelfde’
Vincent Jansen heeft zijn draai ge-
vonden bij Boorsma Timmerfabriek 
in Ede. Hij volgt de Beroeps Bege-
leidende Leerweg (BBL)-opleiding 
Montage Medewerker Timmerindus-
trie niveau 3 via opleidingsbedrijf 
ReVaBo bij het Technova College, 
ook in Ede.

Vincent Jansen (20) volgde het voort-
gezet middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) op Het Streek in zijn woon-
plaats Ede. ‘Timmerman worden leek 
me wel wat.’ Bij ReVabo proefde Vin-
cent Jansen een week aan het vak van 
timmerman in de bouw. Het werken 
met hout beviel hem wel, maar de hele 
dag buiten op de bouwplaats bivak-
keren niet. Hij liep nog een week stage 
om te ervaren of de opleiding Monta-
ge Medewerker Timmerindustriehout 
wat was. ‘Dat beviel meteen goed. Op 
de bouw krijg je kant-en-klare-kozij-
nen, die je moet plaatsen. Die kozij-
nen komen uit de timmerfabriek, dat 
weten niet veel mensen.’
Via de Regionale Vakopleiding Bouw-
bedrijven, ReVaBo in Oosterbeek, 
kwam Vincent Jansen in 2016 bij A. 
Boorsma Timmerfabriek in Ede terecht. 
Het familiebedrijf fabriceert houten 
ramen, kozijnen en deuren. Er werken 
acht mensen. 
Vincent Jansen begon met de 

BBL-opleiding Montage Medewerker 
Timmerindustrie niveau 2. ‘Ik kon nog 
geen boormachine vasthouden’, zegt 
hij glimlachend. Arno Boorsma: ‘Tegen-
woordig worden scholieren niet meer 
handig gemaakt. Dat is jammer, want 
we komen ontzettend veel praktische 
mensen tekort.’

De bouw in zonder ervaring: dat kan
Opleidingsbedrijf ReVaBo zoekt leerlin-
gen, die bij bouwbedrijven of timmerfa-
brieken een BBL-opleiding willen volgen. 
Ze werken vier dagen in de week en 
gaan een dag in de week naar school. 
‘Meer dan de helft van de 175 BBL’ers 
komt tegenwoordig zonder ervaring 
binnen’, constateert Piet Koppelaar, 

directeur ReVaBo. ‘Deze jongeren 
scholen we in het begin wat langer in 
onze werkplaats.’
Timmerfabrieken zijn tegenwoordig 
vaak moderne, deels geautomati-
seerde bedrijven. Bij Boorsma werken 
ze met de Windowmaster. Dat is een 
grote machine, waar planken in gaan, 
die er als compleet voorbewerkte 
kozijnendelen uitkomen. De medewer-
kers verzorgen de voor- en afmontage 
en het spuitwerk. Arno Boorsma: ‘We 
werken bijvoorbeeld met honderd 
verschillende soorten verbindingen.’ 
Vincent Jansen: ‘Dat maakt het werk 
heel afwisselend: geen kozijn of deur 
is hetzelfde.’

techgelderland.nl/kiezen
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Draagconstructies van hout
Het afstudeeronderzoek van HAN-bouwkun-
destudenten Bob van Alst en Stijn van den 
Broek gaat over de vraag in hoeverre draag-
constructies van hout mogelijk en realistisch 
toepasbaar zijn in de praktijk. Innovatieve 
materie waar de enthousiaste studenten 
zich graag in vastbijten.

Om precies te zijn: Bob van Alst en Stijn van 
den Broek richten zich op functie-flexibel 
bouwen. Daarmee bedoelen ze een manier van 
ontwerpen, bouwen en gebruiken, die ervoor 
zorgt dat een bouwwerk tijdens zijn levens-
duur van functie kan wisselen zónder dat er 
ingrijpende veranderingen nodig zijn aan de 
hoofddraagconstructie. Een duurzaam idee, 
want voor een ander gebruiksdoel is dan geen 
totale sloop meer nodig.
‘We volgen allebei de afstudeerrichting 
Constructie’, legt Bob van Alst uit. ‘We vinden 
het heel interessant om te kijken naar nieuwe 
toepassingen van hout in de bouw en die con-
structief te berekenen. Als we willen bereiken 
dat een gebouw met een houten hoofddraag-
constructie eerst als kantoor dient, maar over 
tien jaar misschien als woonblok; aan welke 
eisen moet de draagconstructie dan voldoen? 
Het doel is dat deze bij een functieverande-
ring behouden kan blijven en alleen bepaalde 
overige bouwdelen, de façade, indeling, en 
installaties, variëren. Daarbij kijken we ook 
naar welke constructieve onderdelen pas op 

de bouwplaats in elkaar gezet worden en wat 
kan al vooraf in de fabriek gebeuren.’
Stop met hokjesdenken
Stijn van den Broek: ‘Nu zijn hoofddraagcon-
structies meestal van beton of staal. Die ma-
terialen kun je niet één op één vervangen door 
hout. Je moet dan echt anders ontwerpen. 
Voor mij geweldig; ik ben voorstander van het 
loslaten van ‘hokjesdenken’ in de bouw. We 
zouden veel meer naar een hybride manier van 
materiaalgebruik moeten. Door te innoveren, 
is hout ook prima toepasbaar. Tot vier bouw-
lagen, want wolkenkrabbers van hout zijn in 
materiaalgebruik niet efficiënt.’ 
Volgens Bob van Alst en Stijn van den Broek 
is het geen kwestie van kijken óf, maar voor-
al van hoe het gebruik van hout toepasbaar 
is. ‘Op termijn is dat noodzakelijk om aan de 
huidige klimaatdoelstellingen en duurzaam-
heidseisen te kunnen voldoen.’ 

‘Vakmanschap is meer dan techniek’
Willemsen Interieurbouw & Scheepsbetim-
mering BV in Huissen is een bedrijf met een 
internationale klantenkring. Er werken 140 
mensen; projectleiders, werkvoorbereiders, 
meubelmakers, meubelspuiters, montage-
medewerkers en logistiek medewerkers. Een 
van hen is meubelmaker/interieurbouwer 
Stefan Busser. 

Willemsen is gespecialiseerd in hoogwaardige 
Interieurbouw voor de scheepvaart. Tachtig 
procent van de orders betreft scheepsinteri-
eurs voor passagiersschepen, tankers, vracht-
schepen, coasters en jachten. De overige 
klanten zijn particulieren en bedrijven, zoals 
winkels, hotels en zorginstellingen. 
Stefan Busser werkt sinds 2014 bij Willemsen 
als meubelmaker/interieurbouwer. ‘Ik ben 
opgeleid als timmerman op het mbo. Na mijn 
opleiding ben ik gaan werken en leren tegelij-
kertijd. Ik heb de opleiding tot Fijnmeubelma-
ker gedaan. Daarbij ben ik opgeleid volgens 
het systeem van aspirant, gezel en meester. 
Elke stap betekende een verdieping van mijn 
kennis van materialen en gereedschappen en 

wat ik daarmee kon.’ 
Daarna verdiepte de meubelmaker zich in 
interieurbouw. ‘In de interieurbouw werk je met 
massief hout, maar ook met veredeld plaatma-
teriaal, bijvoorbeeld MDF met fineer. Verschil-
lende materialen kennen hun specifieke manier 
van bewerken.’ 
Bij Willemsen heeft Stefan Busser het naar zijn 
zin. ‘Fijne collega’s, een goede werksfeer en 
samen echt mooie dingen maken. En ik leer 
nog steeds bij.’ In de fabriek wordt gewerkt in 
kleine ploegjes van een man of vijf, die samen 
hun taken organiseren, volgens het ‘nieuwe 
werken’. Stefan Busser: ’s Morgens ‘scrummen’ 
we met onze coördinator en stemmen we alles 
af. We zijn samen verantwoordelijk voor het 
resultaat dat we afleveren.’ 

Maatwerk
‘Wat we maken is altijd maatwerk. In een 
‘mock up’, een op ware grootte gemaakt model 
van een gastencabine, kan de klant zien hoe 
iets eruitziet en functioneert. Scheepshutten 
zijn meestal standaard, met de mogelijkheid 
zaken te ‘customizen’. Er zijn altijd details wat 
betreft vorm, die we nog niet eerder zo hebben 
gemaakt.’ 
Onlangs volgden Stefan Busser en zijn colle-
ga’s een cursus communicatie. ‘Dat lijkt mis-
schien vreemd, maar duidelijk kunnen maken 
aan collega’s waar je mee bezig bent, wat je 
ergens van vindt en waarom, is belangrijk om 
samen je werk goed te kunnen doen. Het vak 
van meubelmaker en interieurbouwer behelst 
meer dan alleen techniek.’ 
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Bob van Alst (rechts) en Stijn van den Broek.
 Foto Erik van ‘t Hullenaar

Stefan Busser in actie. Foto Erik van ‘t Hullenaar Vincent Jansen (links) en Arno Boorsma in de werkplaats. Foto Gerard Burgers

Agenda

23-4 Open Dag, Revabo Oosterbeek
ReVaBo Oosterbeek leidt jongeren 
op voor de bouw- en timmerindustrie 
in de regio Arnhem en Zuid-West 
Veluwe. Leerlingen treden in loon-
dienst van ReVaBo en worden 4 
dagen per week bij de aangesloten 
bedrijven geplaatst. Bij een ROC 
volgen ze 1 dag per week theorie- 
onderwijs. 

www.revabooosterbeek.nl

Meeloopdag, Technova College
Er zijn veel houttechniek-opleidingen 
in Ede. Meld je aan voor een mee-
loopdag, bijvoorbeeld voor de oplei-
ding Allround Machinaal Houtbewer-
ker, Meubelmaker of Interieurbouwer. 

www.technovacollege.nl

Meeloopdag Ambacht & Technologie
Wil je weten of houttechniek iets voor 
je is? Geef je op voor een meeloop-
dag, bijvoorbeeld bij de bouw-
opleiding Timmerman of Uitvoerder.
 
www.rocrivor.nl

Tech Gelderland laat zien hoe 
veelzijdig techniek is en dat techno-
logie overal is. Vandaag publiceren 
we verhalen over houttechniek, het 
domein waar architecten, bouwkun-
digen, ontwerpers en timmerlieden 
bekend mee zijn. Het kan gaan om 
allerlei soorten timmerwerk. Denk 
aan houtbewerking van meubels, 
het interieur van schepen, kantoor-
inrichting, het op maat maken van 
een inbouwkast, houten gebouw-
constructies of (het monteren van) 
houten kozijnen en deuren. Of ande-
re bouwwerken, zoals een dakkapel, 
aanbouw, schutting of tuinhuis.

De vraag naar vaklieden is groot.  
Ter illustratie enkele vacatures (mbo):

Timmerlieden gezocht! 
Flextra Groep, Arnhem / Ede /  
Veenendaal
Diverse mogelijkheden. Als beton-
timmerman plaats je verschillende 
typen bekistingen, stort je beton en 
draag je zorg voor het demonteren. 
Als renovatietimmerman houd je je 
voornamelijk bezig met het opknap-
pen van woningen en het renoveren 
van bedrijfspanden.

www.flextra.nl

Timmerman werkplaats /  
dakkapellen bouwer 
Bogers Kozijnen, Beuningen
Je zorgt in de werkplaats voor de 
assemblage van dakkapellen, slim-
line schuifpuien, kozijnen en serres. 
Tevens spring je in bij montages en 
servicewerkzaamheden. 

www.bogers.nl

Vacatureladder

techgelderland.nl/ontdekken

Kolibrie als inspiratie voor windmolen
Het thema van de Techniekwedstrijd 
Rivierenland 2021 is Molens. Vijftien 
basisscholen doen met ruim 370 
leerlingen uit groep 7 en 8 mee aan 
de 17e editie van de wedstrijd. Maas 
en Niklas van de Sint Willibrordus-
basisschool in Herveld werken aan 
een bijzondere molen, met wieken 
die werken als de vleugels van een 
kolibrie. 
Niklas (12) zag in het nieuws op 
televisie een filmpje over een kolibrie. 
Dat bracht hem op het idee om de 
beweging van de vleugels van dit 
bijzondere vogeltje te gebruiken voor 

de windmolen, die hij samen met Maas 
(11) aan het bouwen is. ‘Kolibries maken 
achtjes met hun vleugels’, legt Niklas uit. 
Maas vult aan: ‘Een kolibrie-windmolen 
bestaat nog niet. We zijn het mechanis-
me aan het ontwerpen, waarmee we die 
beweging kunnen omzetten in stroom.’

Plusklas
Niklas en Maas zitten in de Plusklas van 
groep 8 van de Sint Willibrordusbasis-
school in Herveld en doen mee met de 
jaarlijkse Techniekwedstrijd Rivieren-
land. Bouw een werkend model van een 
molen, luidt de opdracht. 
‘Er is steeds meer stroom nodig in 

Nederland. Bijvoorbeeld omdat meer 
mensen met elektrische auto’s gaan 
rijden’, constateert Niklas. ‘Veel men-
sen hebben last van het geluid en de 
slagschaduw van grote windmolens. 
Met kleinere molens kun je ook stroom 
produceren.’ Maas knikt: ‘Die zijn ook 
minder schadelijk voor trekvogels.’
Het Ruimtestation is een plek in de 
Willibrordusschool waar de leerlingen 
met techniek werken en kennismaken 
met biologie en scheikunde. Leer-
kracht Guido Lacet: ‘Kinderen zitten 
vaak lang stil in de klas. Hier kunnen 
ze met hun handen werken, dingen 
bedenken en maken. Je ziet dat de 
denkers worden gestimuleerd door de 
doeners.’

Stappenplan
Niklas verheugt zich op de wedstrijd. 
‘Ik ben heel nieuwsgierig wat an-
dere kinderen bedenken en maken.’ 
De Techniekwedstrijd is vorig jaar 
vanwege de Covid 19-maatregelen 
afgeblazen. Dit keer komt de uitslag 
op 16 juni op de website van de Tech-
niekwedstrijd te staan, na de jurering 
door deskundigen en de kinderjury. 
De prijzen worden op de winnende 
scholen uitgereikt. 

www.techniekwedstrijd.nlLeerkracht Guido Lacet, Niklas (midden) en Maas. Foto Raphaël Drent
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