
Tech Ambassadeur 
Sigrid Helbig

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: Sigrid Helbig, 
directeur The Economic Board Arnhem, Nijmegen en Wagenin-
gen. 

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Mijn vader was ingenieur in de machinebouw, mijn moeder 
boekhouder bij haar eigen bedrijf. Zelf heb ik Bedrijfskunde 
gestudeerd. Via mijn werk bij logistieke bedrijven ben ik in 
aanraking gekomen met technologie. Elk logistiek bedrijf is 
tegenwoordig een IT-bedrijf. Welk bedrijf eigenlijk niet? In 
2016 ben ik directeur geworden van The Economic Board, de 
innovatiemotor voor Health, High Tech, Energy en Food. De 
ontwikkeling van AI, artificial intelligence, gaat een disruptieve 
rol spelen in onze levens. Weet je dat de Radboud Universiteit 
Nijmegen de wereldtop aan hoogleraren in huis heeft als het 
om AI gaat? AI gekoppeld aan bijvoorbeeld Healthcare en 
Energietechnologie gaat veel innovaties opleveren.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Er studeren in Nederland veel te weinig mensen af in tech-
niek en technologie. De regio is op dat gebied goed bezig 
met de HAN, Radboud Universiteit, Wageningen University & 
Research en de ROC’s. We moeten knappe koppen opleiden 
én goede technici op mbo-niveau. Bij chipfabrikant NXP in 
Nijmegen, bijvoorbeeld, bestaat 60 procent van de medewer-
kers uit mbo’ers, die zich bezighouden met de luchtkwaliteit 
in cleanrooms en zo de productie van chips mogelijk maken. 
Belangrijk is dat de regio mensen een baan biedt, maar ook 
een carrière. Daarom werken we via innovatienetwerk Lifeport 
met veel partijen aan een economisch ecosysteem bestaande 
uit internationaal opererende kennis- en maakbedrijven, van 
groot tot klein, die elkaar versterken en aanvullen.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Tech Gelderland heeft in korte tijd veel interessante techniek- 
en technologie-opleidingen in de regio zichtbaar gemaakt 
plus de mogelijkheden daarmee op de arbeidsmarkt. Daar 
kunnen we trots op zijn: show and tell it.’

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 ons: info@techgelderland.nl

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Laura de Vries 
Teksten:  Francien van Zetten,  

Floortje Dekkers, Huub Luijten,  
Frank Thooft techgelderland.nl/werken

Zonne-energie oogsten met gekleurde gevelpanelen
Duurzaam ondernemen in kleur. Lou-
rens van Dijk doet het: met een door 
hem ontwikkelde coating voorziet zijn 
bedrijf Soluxa zonnepanelen van elke 
gewenste kleur. Hij studeerde natuur-
kunde in Utrecht. ‘Voor mijn promotie 
onderzocht ik technieken voor licht-
opsluiting in zonnepanelen. Daarbij 
ontwikkelde ik al een techniek voor 
gekleurde panelen.’

Waarom gekleurde zonnepanelen? 
‘Zonnepanelen leveren een belang-
rijke bijdrage aan duurzame energie. 
Als ze op gevels worden gemonteerd, 
dragen ze ook bij aan de esthetiek 
van een gebouw. Kleur brengt leven-
digheid en karakter. Doordat een ‘zon-
negevel’ stroom genereert, is het zelfs 
effectief goedkoper dan traditionele 
gevelbekleding’, verklaart Lourens van 
Dijk van Soluxa.    
Met zonnepanelen op gevels kan het 
beschikbare oppervlak voor zonne-
panelen in Nederland enorm worden 
vergroot. ‘Architecten kunnen echter 
weinig met zwarte gevelpanelen, om-
dat ze het ontwerp en de vorm enorm 
beperken. Met kleur kun je bouwdelen 
eruit lichten.’

Haalbaarheidsstudie
Om te onderzoeken of er een markt 
is voor het idee van Lourens van Dijk, 
heeft Soluxa in 2018 een haalbaar-
heidsstudie gedaan, samen met de 
onderzoeksgroep Applied Materials 
Science van John Schermer aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Het was 
snel duidelijk dat Soluxa een vernieu-
wende methode heeft om gekleurde 
panelen te maken.
‘Er zijn tientallen grote producenten die 
uitstekende zonnepanelen maken voor 
een lage prijs. Maar de kleur is altijd 
zwart. Ik heb dit ‘probleem’ opgelost 
door bestaande zonnepanelen te 
modificeren; Soluxa voorziet de pane-
len van een nano-coating op basis van 
door ons ontwikkelde en gepatenteerde 
Vibrant-kleurtechnologie’, legt Lourens 
van Dijk uit. ‘Dat kan in elke kleur.’
Soluxa heeft inmiddels vier werknemers 
in dienst. Lourens van Dijk: ‘Met show-
cases laten we zien wat mogelijk is. Een 
voorbeeld is de ‘zonnegevel’, die deze 

zomer is gemonteerd op het Huygens-
gebouw van de Radboud Universiteit. 
Kleurrijke zonnepanelen op taluds van 
snelwegen of op geluidsschermen zijn 
ook mogelijk.’
Soluxa dingt op 8 oktober tijdens het 
festival The Future is Us mee naar de 
Jan Terlouw Ambitieprijs. Dit is een 
prijs voor start-ups, die werken aan 
duurzame innovaties. De ambitieprijs 
bestaat uit 5.000 euro, vijf dagen 
advies/ondersteuning door Kiemt en 
een jaar Kiemt netwerkpartnerschap. 
Kiemt is een netwerkorganisatie 
bestaande uit meer dan tweehonderd 
innovatieve bedrijven en kennisinstel-
lingen op het gebied van energie en 
circulaire economie.
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Bondi: e-mobility stimuleren in steden
Chingiskhan Kazakhstan en Max Schalow zijn 
vierdejaars studenten International Business 
aan de HAN. Samen hebben ze start-up bedrijf 
Bondi opgericht. Ze voorzien zoveel mogelijk 
steden van duurzame deelsystemen, waaron-
der e-bikes en e-steps. 

Het bedrijf Bondi neemt intussen een aardige 
vlucht. Dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. 
Zo was Chingiskhan Kazakhstan een van de 
negen finalisten van de verkiezing ‘Meest inno-
vatieve student van Nederland’, georganiseerd 
door INNOVATE, Quote en Quest.
‘Max en ik waren altijd al bezig met het opzet-
ten van communities en goede doelenacties’, 
meldt Chingiskhan Kazakhstan. ‘Twee jaar ge-
leden wilden we iets neerzetten met een veel 
grotere impact. Zo kwamen we op het idee van 
Bondi.’
Met dit deelsysteem van duurzame, elektrische 
voertuigen willen de twee student-onderne-
mers een volledige mobiliteitsoplossing bieden 
in steden wereldwijd. ‘Zo helpen we vervuiling 
en files terug te dringen.’
Nederland is ideaal om te starten, benadrukt 
de jonge ondernemer. ‘De infrastructuur is 
fantastisch en mensen zijn gewend aan fietsen 
of steppen. We hebben kijk op ondernemen, 
op techniek en we willen de wereld groener 
maken; dat komt allemaal samen in Bondi.’

Topondernemersregeling HAN
Dankzij de Topondernemersregeling van de 
HAN kunnen beide studenten hun opleiding 

goed combineren met Bondi. Hun bedrijf heeft 
inmiddels veertien medewerkers. Vanaf het 
Arnhemse Industriepark Kleefse Waard (IPKW) 
regelen ze alles, van business development 
tot engineering en van proefprojecten tot de 
levering van Bondi e-bikes. 
De Bondi-app werkt eenvoudig. Max Schalow: 
‘Je installeert de app, zoekt een voertuig bij jou 
in de buurt, scant de QR-code en vertrekt. Als 
je klaar bent, parkeer je en beëindig je de reis. 
Inmiddels vind je ons in Den Haag, Arnhem, 
Delft, Enschede en Almelo. Binnenkort ook in 
Hengelo, Overijssel.’
Beide heren begonnen blanco aan hun on-
dernemersavontuur. Ze staken twee jaar in 
de voorbereiding. Hun studiekennis nemen ze 
direct mee in de praktijk en hun ervaringen uit 
het werkveld gaan mee de klas in. Een ideale 
combinatie om snel veel te leren, vinden de 
studenten. 

‘Innovaties moeten duurzaam zijn’
Met de verkiezing van de Innovatiefste Student 
van Nederland legt INNOVATE vanuit de regio 
Arnhem Nijmegen en Wageningen de connec-
tie met de rest van Nederland. ‘We richten ons 
op jong talent en technologie’, zegt Mark Spij-
ker. ‘Technologie biedt de beste kans oplossin-
gen te vinden voor actuele vraagstukken, zoals 
de energietransitie, de gezondheidszorg en het 
wereldwijde voedselvraagstuk.’ 

Studenten en ondernemers met vernieuwende 
ideeën krijgen tijdens het jaarlijkse INNOVA-
TE-festival de kans hun producten en diensten 
te presenteren en mensen te ontmoeten met 
wie ze samen kunnen werken. ‘Door te spar-
ren met mensen uit verschillende disciplines 
ontstaan de echte innovaties. ‘Denk aan de 
combinatie van AI, artificial intelligence en 
energietechnologie of gezondheidszorg’, zegt 
Mark Spijker (32), directeur van INNOVATE. ‘In-
novaties moeten duurzaam zijn en maatschap-
pelijke impact hebben.’
Boyan Slat, die als student bedacht dat hij 
de plastic soep in oceanen wilde opruimen, is 
een inspiratiebron. ‘Ik ben ervan overtuigd dat 
Nederland nog veel meer ‘Boyans’ herbergt. 
Die gaan we met de verkiezing van de Innova-
tiefste Student van Nederland vinden.’
INNOVATE werkt voor die verkiezing samen 
met Quest en Quote uit Amsterdam. Quest is 
een populairwetenschappelijk platform. Quote 
is een platform dat zich richt op ondernemers, 
bedrijfsleven en lifestyle.

Bedrijfskunde 
Mark Spijker studeerde Bedrijfskunde aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna reis-
de hij onder meer naar het Midden-Oosten en 
werkte een half jaar in een vluchtelingenkamp 
in Irak. Terug in Nederland ging hij aan de 
slag met innovatietechnologie bij de provincie 
Gelderland. ‘Ik ben getriggerd door wat er alle-
maal met techniek en technologie kan.’
Onder de genomineerden voor de verkiezing 
Innovatiefste Student van Nederland zijn stu-
denten van de TU Delft (AI-systeem monitort 
conditie van koraalriffen), een student van de 
Hanzehogeschool Groningen (werk-exoskelet 
voor mensen in zware beroepen) en studenten 
van de TU Eindhoven (drone met AI, optisch be-
wakingssysteem en zonnepanelen, die grote, 
ruige gebieden kan monitoren en beveiligen).

Meer weten? innovate.community
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Gashouders: biogas gebruiken, niet affakkelen
Biogas niet meer affakkelen, maar 
omzetten in bruikbare energie. Met 
dit idee gingen Pieter Mans en Jan 
Willem Eising, indertijd werkzaam bij 
Liander, aan de slag. Het resulteerde 
in de veelbelovende start-up Gas-
houders. Dit vernieuwende bedrijf is 
genomineerd voor de Jan Terlouw 
 Innovatieprijs.

Samen met de derde pionier van Gas-
houders, Jelmer Kalff, ontwikkelden 
Pieter Mans en Jan Willem Eising een 
nieuwe technologie om biogas om te 
zetten in bruikbare energie op bouw-
plaatsen, zonder energieaansluiting. 
Jan Willem Eising: ‘Elk jaar wordt in 
Nederland 500 miljoen kuub biogas 
geproduceerd, daarvan gaat 10 miljoen 
kuub potentiele energie de lucht in. Dat 
wordt afgefakkeld. Eeuwig zonde en 
heel vervuilend. Tegelijkertijd is er op 
bouwplaatsen altijd veel energie nodig. 
Voor bulldozers, kranen en andere 
zware machines, die normaalgesproken 
op diesel draaien. Wij dachten: als we 
die vuile diesel kunnen vervangen door 
schoon biogas slaan we twee vliegen in 
één klap.’

Verschillende achtergronden
Jan Willem Eising en Pieter Mans 
hebben allebei Science and Innovation 
Management gestudeerd aan de Uni-
versiteit van Utrecht. Daarna werkten 
ze bij Alliander in Arnhem: Jan Willem 
als projectleider innovaties en Pieter als 
techneut en strateeg duurzame gassen. 
Jelmer Kalff heeft na de IVA Business 

School in Driebergen ruime ervaring 
opgedaan in de automotive industrie. 
Met deze verschillende achtergronden 
vullen de jonge ondernemers elkaar 
goed aan. 
Gashouders is gevestigd in Arnhem 
en richt zich vooralsnog op de hon-
derden waterzuiveringsinstallaties 
die Nederland rijk is. Van het rioolslib 
maakt het bedrijf schone energie. ‘Met 
een speciale technologie reinigen, 
drogen en comprimeren we het biogas 
en stoppen het daarna in cilinders. Die 
kun je gemakkelijk naar bouwplaatsen 
vervoeren’, meldt Jan Willem Eising. 
Gashouders werkt sinds begin 2021 
samen met het waterschap Vallei & 
Veluwe. 
Een paar maanden geleden is het 
eerste bouwbedrijf aangesloten. Het 
eerste vulstation van Gashouders 
staat in Renkum. Het bedrijf mikt voor 
de komende twee jaar met tien vulsta-
tions op landelijke dekking. 
De Jan Terlouw Innovatieprijs wordt 
uitgereikt tijdens op 8 oktober tijdens 
het online evenement The Future is 
Us – The New World op Industriepark 
Kleefse Waard in Arnhem.
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Jan Willem Eising bij het vulstation in Ren-
kum. foto: Gerard Burgers

Mark Spijker.  foto: Erik van ’t Hullenaar Lourens van Dijk, de oprichter van Soluxa. foto: Erik van ‘t Hullenaar

Chingiskhan Kazakhstan (rechts) en Max Schalow. 
 foto: Gerard Burgers
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Tech Gelderland 
gaat door
Steeds meer mensen beseffen hoe 
belangrijk techniek en technologie 
zijn. Niet zo gek als energiemaat-
schappijen laten weten dat ‘het 
net’ het aanbod van duurzame 
zon- en windenergie niet meer 
aan kan. Alleen al om de energie-
transitie in goede banen te leiden 
zijn heel veel technici op allerlei 
niveaus broodnodig. En wat te 
denken van gezondheids- en zorg-
technologie, de ontwikkeling van 
biobased materialen en duurzame 
voedselproductie? 

Platform Tech Gelderland pakt 
vanaf vandaag de draad weer 
op. In het eerste halfjaar van Tech 
Gelderland leverden onze berichten 
8,5 miljoen Google-vertoningen op, 
3 miljoen weergaven via Facebook 
en Instagram, en bijna 400.000 
vertoningen in LinkedIn. We 
maakten een televisieprogramma, 
stuurden vloggers de regio door 
en verschenen 22x met een dub-
bele pagina in De Gelderlander, 
goed voor ruim 7 miljoen contact-
momenten in de 13+ doelgroep. 
Deze tech-promotie zetten we 
voort dankzij een groeiend aantal 
partners. 

Tech Gelderland schetst een 
veelzijdig beeld van onderwijs- en 
arbeidsmarktmogelijkheden. Wat u 
in de krant leest is een selectie van 
de artikelen die we maken. Deze 
week zoomen we in op innovaties 
uit de regio. We staan stil bij de 
genomineerden voor de verkiezing 
‘Innovatiefste Student van NL’, een 
initiatief van INNOVATE, en bij de 
ondernemers die genomineerd zijn 
voor de Jan Terlouw Prijzen, van 
Stichting Kiemt. Voor Kiemt’s online 
evenement The Future of Us op 
8 oktober kunt u zich nog aanmel-
den. Zeker doen, zou ik zeggen.

Creatievelingen en innovators 
opgelet. Nimma Hacks vindt plaats 
op zaterdag 11 december aan-
staande. Ga de uitdaging aan door 
met vrienden, collega’s en/of fami-
lieleden 24 uur ‘opgesloten’ te wor-
den en te werken aan ideeën voor 
Nijmegen, de stad van Health & 
Hightech. Wat precies de opdracht 
is, wordt op de dag zelf bekend 
gemaakt. Het is leuk, leerzaam, en 
u kunt mooie prijzen winnen. Kijk 
op nimmahacks.nl en doe mee! 
 
Alex Dorgelo
Tech Gelderland
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