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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: Jeannette Ver-
baast, directeur/eigenaar van MCN in Culemborg, bestuurslid 
VNO-NCW regio Rivierenland, portefeuille Arbeidsmarkt en 
Onderwijs en bondraadslid van de Metaalunie.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Een van mijn opa’s had een agrarisch loonbedrijf, daar werd 
altijd aan machines gesleuteld. Als kind vond ik het boeiend 
wat mijn vader deed in de kranenwereld en later bij MCN. Ik 
vind het geweldig als vakmensen met hun hoofd en handen zelf 
iets kunnen creëren. Heel technisch inhoudelijk ben ik niet, ik kan 
wel praktische oplossingen bedenken. Ik ben een organisator 
en verbinder. Mijn vader heeft MCN in 1990 opgericht en ik ben 
medio 2008 in de zaak gekomen. We zijn een industrieel mon-
tage- en lasbedrijf met circa twintig medewerkers. We werken 
mee aan innovaties van productieprocessen voor industriële 
bedrijven, van voedselverwerkende industrie tot chemische 
bedrijven. Wat ik leuk vind, is het digitaliseren van onze bedrijfs-
processen: hoe kunnen we project- en veiligheidsinformatie voor 
onze medewerkers zo makkelijk mogelijk digitaal beschikbaar 
maken? We denken aan bijvoorbeeld gamification.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Vaak weten mensen niet wat techniek inhoudt. Onze mede-
werkers hebben afwisselend, zelfstandig en verantwoordelijk 
werk. Ze krijgen veel ruimte om zichzelf verder te ontwikke-
len, via cursussen of een opleiding. We hebben onze eigen 
lasschool. Daar ontvangen we ook basisschoolleerlingen en 
vmbo’ers. Dat kinderen, maar ook hun ouders, kennismaken 
met techniek is heel belangrijk.’

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Het is belangrijk dat het aanbod van mogelijkheden in tech-
niek wordt gebundeld en via Tech Gelderland zichtbaar is voor 
het publiek. Die aandacht voor techniek is fantastisch, want 
mensen die praktisch en technisch werk doen, hebben we hard 
nodig.’

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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Agenda

Meeloopdag Ambacht & Technologie
Wil je weten of houttechniek iets voor 
je is? Studenten en docenten vertel-
len over hun ervaringen en je kunt 
praktijklessen mee volgen. Geef je op 
voor een meeloopdag, bijvoorbeeld 
bij de bouwopleiding Timmerman of 
Uitvoerder.

www.rocrivor.nl

Meeloopdag, Technova College
Er zijn veel tech-opleidingen in Ede. 
Maar hoe ziet een schooldag eruit 
en wat leer je allemaal? Meld je aan 
voor een meeloopdag, bijvoorbeeld 
voor de opleiding Allround Machi-
naal Houtbewerker, Meubelmaker of 
Interieurbouwer. 

www.technovacollege.nl

Oriënteren kan ook via:  
www.houtdatwerkt.nl.  
Houtdatwerkt is opgericht door 
de sociale partners in de Timmer-
industrie. Je kunt er met al je vragen 
omtrent scholing en leerwerk-
trajecten terecht.

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):

Voorman Timmerman
Aannemingsbedrijf Janssen,  
Groesbeek
Je verricht timmerwerkzaamheden, 
geeft sturing op de bouwplaats en 
voert eindcontroles uit. Het gaat van 
een mooie verbouwing tot seriemati-
ge woningbouw. 

www.janssen-groesbeek.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/werken

techgelderland.nl/ontdekken

De bouw: stoer werk in een sociale omgeving
Vakmensen maken de bouw. Maar 
terwijl het bouwvolume in Neder-
land groeit, neemt de vergrijzing 
toe. De sector komt letterlijk handen 
tekort. Harrie Staps is leerlingbege-
leider bij Bouwmensen Rivierenge-
bied in Geldermalsen. 

Opleidingsbedrijf Bouwmensen in 
Geldermalsen biedt opleidingen 
aan op diverse niveaus in timmeren, 
metselen en tegelzetten. ‘We heb-
ben een prachtige werkplaats. We 
zitten onder één dak met het ROC en 
werken intensief samen’, vertelt Harrie 
Staps. ‘Iedere leerling krijgt bij ons de 
mogelijkheid te zoeken naar de plek, 
die bij hem of haar past. Van traditio-
nele dorpsaannemerij tot grootschalig 
nieuwbouwproject en alles daartus-
sen: onderhouds- of restauratiebedrij-
ven, agrarische bouw. Mogelijkheden 
genoeg.’
Bouwmensen doet aan intensieve 
werving, vooral bij jongeren in het 
vmbo. Harrie Staps: ‘Vroeger had je de 
Lagere Technische School, de LTS. Jon-
geren hadden daar vaak al les gehad 
in metselen of timmeren. Nu is dat an-
ders. Er zijn steeds minder vmbo’s met 
een specifieke bouwafdeling. Daarom 
geven we niet alleen voorlichting, we 
nodigen ook scholen uit om keuze-
vakken te doen in onze werkplaats. 

Zo hebben vmbo’ers uit Tiel schilderse-
zels voor hun eigen school getimmerd. 
Vmbo-leerlingen uit het groenonderwijs 
in Geldermalsen hebben nestkasten 
gemaakt. Zo leren ze gereedschappen 
herkennen, werk voorbereiden, tekenin-
gen lezen en houtverbindingen maken, 
die in de bouw gebruikelijk zijn. Dan 
ontstaat vaak het enthousiasme, door 
te doen.’

Blij met zij-instroom
Zo’n twee derde deel van instromende 
leerlingen komt op dit moment vanuit 
andere vmbo-richtingen dan de bouw, 
zoals het agrarisch of groenonderwijs. 
Ook vanuit de theoretische leerweg 
groeit de instroom. Tot slot komen 

jongeren vanuit de Koninklijke Land-
macht de sector in. ‘We hebben nu 
voor het derde jaar op rij een groei in 
aanmeldingen’, vertelt Harrie Staps. 
‘Iemands vooropleiding maakt niet uit. 
Voor deze ‘zij-instromers’ hebben we 
een speciaal aangepast opleidings-
programma voor de bouw.’
De bouwsector heeft veel te bieden. 
Harrie Staps’ enthousiasme werkt 
aanstekelijk als hij begint met opsom-
men: ‘Je hebt een baangarantie. Je 
werkt nooit als solist, altijd samen. Je 
ziet élke dag resultaat van je werk. 
En: je hebt stoer werk in een sociale 
omgeving. Natuurlijk is het allerbe-
langrijkste dat je plezier hebt in wat 
je doet.’

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.nl

Werken

Harrie Staps begeleidt een leerling in de werkplaats. Foto Raphaël Drent

Leerkracht Guido Lacet, Niklas (midden) en Maas. Foto Raphaël Drent

Ontdekken

techgelderland.nl/kiezen

techgelderland.nl/werken

‘Scheepsinterieurbouwer, interessant’
Luna Klomp volgt de opleiding Meubelmaker 
& Interieurbouwer niveau 2 aan ROC Nijme-
gen. Ze wil graag scheepsinterieurbouwer 
worden. Docent Hout & Meubel Cliff Kosman: 
‘Op deze opleiding leer je houtbewerken en 
ontwikkel je fingerspitzengefühl.’

Aan de ene kant van het praktijklokaal Hout 
en Techniek in het gebouw Technovium in 
Nijmegen worden timmermannen (en vrouwen) 
opgeleid. De andere kant is het domein van 
de meubelmakers en interieurbouwers. Luna 
Klomp (17) is eerstejaars van de opleiding 
Meubelmaker & Interieurbouwer niveau 2 bij 
ROC Nijmegen. ‘Ik heb lang aan een zorgop-
leiding gedacht. Daarbij miste ik dingen zelf 
maken en het resultaat zien’, vertelt ze. ‘Ik kom 
uit een creatieve familie en wil sowieso iets 
met m’n handen doen. Op een open avond zag 
ik deze opleiding. Scheepsinterieurbouwer, dat 
vind ik heel interessant. En ze zoeken meiden, 
omdat het heel precies werk is.’
De opleiding Meubelmaker & Interieurbouwer 
van het ROC Nijmegen kent drie uitstroom-
richtingen: meubelmaker, interieurbouwer of 
scheepsinterieurbouwer. In het eerste jaar 
staat het opdoen van basiskennis en basis-
vaardigheden centraal. In het tweede jaar 
gaan studenten twee keer tien weken op stage 
bij een meubelmakerij of een interieurbouwbe-
drijf. Daarna studeren ze af met een eindwerk-
stuk, waarin alle technieken zijn verwerkt die 
ze hebben geleerd.

Cliff Kosman (38), docent Hout & Meubel, ver-
telt enthousiast over de ‘gigantische stijging’ 
van het aantal studenten op de opleiding: ‘We 
hebben nu zestig eerstejaars, vorig jaar waren 
dat er 34. Én er hebben zich acht meiden aan-
gemeld. Dat is super, want het is een mooi vak, 
ook voor vrouwen.’ 
Luna Klompmaakt een bureau van plaatmate-
riaal en overlegt met Cliff Kosman hoe ze het 
beste met de freesmachine de inkepingen voor 
de houtverbindingen met lamello’s (kleine ova-
len plaatjes) kan maken. ‘Het leuke van deze 
opleiding is, is dat je heel veel zelf aan de slag 
bent’, vertelt ze. 
Luna Klomp heeft haar zinnen gezet op de 
richting scheepsinterieurbouwer. Dat is een vak 
apart, weet ze. ‘De Nederlandse jachtindustrie 
behoort tot de wereldtop, samen met de Duit-
sers en de Italianen.’ 

Ecologisch bouwen: leren door doen 
De liefde voor hout bracht Patrick Schreven 
waar hij nu is. Traditioneel bouwen is nog de 
norm, maar dat verandert. Hout en andere 
biobased materialen zijn in opmars. Patrick 
Schreven laat met ECO+BOUW zien dat het 
anders kan. 

Patrick Schreven constateert dat de bouwwe-
reld niet is ingesteld op werken met biobased 
materialen en concepten. Daar wil hij met 
ECO+BOUW verandering in brengen. Hij stu-
deerde MTS/HTS-Bouwkunde. Daarna werkte 
hij bij een timmerfabriek, waar zijn liefde voor 
hout verder aanwakkerde. Hij werkte bij een 
aannemer werken en haalde ik zijn aannemer-
spapieren. ‘Ik droomde ervan ooit een bedrijf 
te beginnen dat houten huizen bouwt.’ In 2013 
waagde Patrick Schreven de stap. 
Het begon als een experiment: bouwen vol-
gens circulaire principes met ‘hergroeibare’ 
materialen, zoals hout. ‘Prefab en modulair 
bouwen is prima’, vindt Patrick Schreven, ‘maar 

het materiaalgebruik blijft traditioneel: beton, 
baksteen en metaal. ECO+BOUW werkt met 
honderd procent natuurlijke oplossingen en 
materialen die opnieuw zijn te gebruiken. Denk 
aan hout voor de constructie en de wanden 
en aan vlas, houtvezel en hennep als isolatie. 
Na het ‘oogsten’ voor gebruik, vindt er nieuwe 
aanplant plaats. Zo blijft de keten intact en 
pleeg je geen roofbouw.’ 
Bij de oprichting van ECO+BOUW moest Pa-
trick Schreven bijna vanaf nul beginnen. ‘We 
hebben informatie verzameld in Duitsland, 
Zwitserland en Scandinavië en die ‘vertaald’ 
naar de Nederlandse mogelijkheden.’ 
Gespecialiseerde vakmensen zijn niet gemak-
kelijk te vinden, maar het team van ECO+-
BOUW bestaat uit vijftien enthousiastelingen. 
Mensen met verschillende expertise, van 
bouwkunde en civiele techniek tot vakmensen 
uit de traditionele bouw, die anders willen wer-
ken. ‘Wat ons bindt, is de gedrevenheid voor 
ecologisch bouwen’, schetst Patrick Schreven. 
Hij vervolgt: ‘We hebben een groot aantal eco-
logische projecten gerealiseerd in samenwer-
king met vakmensen uit onze Groene Bouwke-
ten. In die keten geven wij advies, begeleiden 
het ontwerp en realiseren de bouw, allemaal in 
co-creatie met opdrachtgever en architect.’
ECO+BOUW ontwikkelde het ‘mHome’ con-
cept. Een volledig biobased, modulair concept. 
‘We maken van binnen en van buiten compleet 
afgebouwde modules in de fabriek en assem-
bleren die op locatie. Zo kunnen we snel en 
hoogwaardig bouwen in grotere aantallen.’ 
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Luna Klomp. Foto Erik van ‘t Hullenaar

Patrick Schreven. Foto Erik van ‘t Hullenaar
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