
Tech Ambassadeur
Ben Dankbaar

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Ben Dankbaar, 
gepensioneerd hoogleraar innovatiemanagement aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat heeft u met techniek en innovaties?
‘Op de middelbare school vond ik natuurkunde interessant. 
Daar leerde ik hoe de lenzen in een verrekijker werken en 
hoe je met een transformator sterkstroom in zwakstroom 
verandert. Zo kon ik voor mijn zolderkamer een eigen bel 
aanleggen. Toch ben ik uiteindelijk sociale wetenschappen 
gaan studeren, omdat ik politiek actief werd (tegen de oorlog 
in Vietnam) en de maatschappij beter wilde begrijpen. 
Tijdens die studie leerde ik dat je de maatschappij helemaal 
niet kunt begrijpen, als je geen aandacht hebt voor techniek. 
Techniek is onze tweede natuur. We leven in een zelfgemaakte 
wereld en houden de echte natuur op afstand. Na de studie 
ben ik altijd bezig geweest met de relatie tussen techniek en 
maatschappij en dus ook met innovatie: de manier waarop 
nieuwe technieken in de maatschappij terecht komen.’ 

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Dat is ook wel het gevolg van de manier waarop de technici 
naar zichzelf kijken. Ze doen net of techniek heel moeilijk is. 
Toch werken al die technici net als iedereen met apparaten, 
waarvan ze de werking niet kunnen uitleggen. Als je kunt leren 
een auto te besturen, kun je ook leren een robot te bedienen. 
Door al die nadruk op moeilijkheid zijn er veel te weinig 
zij-instromers in de techniek. We vinden het heel normaal, 
als iemand met mbo-werktuigbouw een administratief 
beroep kiest. Maar we vinden het gek als iemand met mbo-
secretaresse monteur van verwarmingsapparaten wordt. 
Voor een dergelijke switch zouden veel meer mogelijkheden 
moeten komen.’ 

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Omdat Tech Gelderland laat zien dat je geen nerd hoeft 
te zijn om te kiezen voor een technische opleiding of een 
technisch beroep.’

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

techgelderland.nl/ontdekken

Vmbo’ers aan de slag met zorgtechnologie
De Sint Maartenskliniek en Sterk Techniek 
Onderwijs regio Rijk van Nijmegen hebben een 
challenge bedacht voor middelbare scholen 
in Nijmegen: ontwerp een technologisch hulp-
middel, waarmee Bas (23), patiënt met een 
dwarslaesie, weer kan gamen. Derdeklas 
vmbo-leerlingen van vier scholen, waaronder de 
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, 
werkten in groepjes hun ideeën uit voor een 
technologisch hulpmiddel voor Bas.

‘De challenge is een pilot bij ons op school’, 
vertelt Camiel Steenhuis, docent Biologie bij de 
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud 
(NSG). ‘We besteden er aandacht aan bij bio-
logie, omdat het mooi aansluit bij onze lessen 
over de werking van zenuwen en zintuigen.’ 
De challenge gaat over patiënt Bas van de Sint 
Maartenskliniek. Hij heeft bij een motoronge-
luk een hoge dwarslaesie opgelopen. In een 
filmpje legt Bas uit wat het probleem is. 
Leerlingen David, Finn en Youri vormen samen 
een groepje. ‘We zijn uitgegaan van wat je 
nodig hebt om te gamen’, zegt David. Youri 
bedenkt dat de bediening met speciale soft 
touch-techniek moet, want Bas heeft weinig 
kracht in zijn handen en vingers. Finn oppert 
dat sowieso alles op maat moet worden ge-
maakt. ‘Met een 3D-printer.’ 
Ze bedenken een console op basis van Play-
Station met platte liggende controllers en 
een joystick, alles opgebouwd uit bestaande 

(digitale) componenten. Hun ontwerp maken 
ze op hun laptops.

Bezoek Sint Maartenskliniek
Leerlingen van de Nijmeegse Scholengemeen-
schap Groenewoud, Het Rijks VMBO, Maas-
waal College Wijchen en Montessori College 
Groesbeek kregen op 13 oktober een rondlei-
ding in de Sint Maartenskliniek. David, Finn en 
Youri wonnen de challenge. Ze presenteerden 
hun ontwerp daarna op een congres van de 
Sint Maartenskliniek in De Vereeniging. ‘Dat 
was heel gaaf’, vertelt Camiel Steenhuis. 
‘Bij bezoek aan de Sint Maartenskliniek gingen 
dingen echt leven’, zegt de biologiedocent. 
‘Leerlingen hebben geen idee wat er gebeurt 
in de zorg. Wie er allemaal werken, wat voor 
behandelingen en technieken er worden toe-
gepast en welke patiënten er verblijven.’ 
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Gezonde dosis ICT: beter voor patiënt
De gezondheidszorg nog patiëntvriendelijker 
en effi ciënter maken met ICT-toepassingen. 
Daar werkt Gerdy Klein Bleumink, Informatie-
manager in het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis, 
aan. Ze vormt de verbindende factor tussen 
zorg en informatietechnologie. In deze baan 
kan ze haar opleidingen informatica en be-
drijfskunde combineren én haar affi niteit met 
geneeskunde.

Een beschikbaar ziekenhuisbed is niet zomaar 
vanzelfsprekend. De zorg wordt duurder, 
kampt met groeiende personeelstekorten en 
dat terwijl de vergrijzing toeneemt. Om de druk 
te verlichten en tegelijkertijd kwalitatieve zorg 
te kunnen blijven leveren, zijn innovatieve op-
lossingen nodig. Behandelmogelijkheden thuis 
bieden, is er één van. 

Gerdy Klein Bleumink geeft als voorbeeld 
Covid-patiënten, die bijna hersteld zijn, maar 
alleen nog wat extra zuurstof nodig hebben. 
‘Zij kunnen thuis de behandeling afronden met 
behulp van een pleister, die hun vitale waarden 
meet. Die waarden komen binnen bij ons Virtu-
eel Zorgcentrum. Medewerkers monitoren deze 
gegevens nauwlettend en geven aan wanneer 
een patiënt weer een afspraak in het zieken-
huis nodig heeft.’ 

Een zorgpad op maat voor iedere patiënt, 
virtuele behandelhulp thuis, artsen die in het 
ziekenhuis effectievere zorg bieden; dat klinkt 
veelbelovend. Gerdy Klein Bleumink: ‘Dat is het 
ook. Natuurlijk zijn er ook patiënten, die digi-
taal minder vaardig zijn. Daarvoor richten we 
een digitale zorghelpdesk in. Van de 150.000 
mensen, die we hebben ondervraagd, wil 68 
procent al graag deels digitaal contact.’
Sámen vernieuwen, daar is Gerdy Klein Bleu-
mink een enorme voorstander van. ‘Dat maakt 
dit werk zo boeiend. Contact met de werkvloer, 
bezig zijn met zowel ICT als met gezondheids-
zorg, overleg met artsen, kijken naar de ervarin-
gen van patiënten… als ik de resultaten zie van 
een gestroomlijnder, persoonlijker zorgpad, ben 
ik voldaan. Mensen worden er echt beter van!’

Onderwijstip: kies wis- en natuurkunde
Gerdy Klein Bleumink heeft een tip voor scho-
lieren: ‘Als je kunt, houd dan wis- en natuurkun-
de in je profiel. Dat is de basis voor analytisch 
denken. Daarmee houd je bijna alle opties voor 
opleiding of werk open.’

Plantics: 100 procent biobased materiaalrevolutie
Robin Woordes raakte tijdens haar 
studie Industrieel Productontwerp aan 
de HAN steeds meer geïnteresseerd 
in productieprocessen. Ze werkt nu bij 
technisch chemisch bedrijf Plantics. 
iancarlo van Akkeren volgt de mbo-op-
leiding Chemisch-fysisch analist bij Rijn 
IJssel en loopt stage bij Plantics.

Start-up Plantics in Arnhem ontwikkelt 
en produceert 100 procent biobased 
materialen met harsen uit plantaardig 
restmateriaal. Dit is bijzonder; harsen 
worden meestal uit aardolie gemaakt, 
zijn giftig en niet recyclebaar. In com-

binatie met natuurlijke vezels, zoals hen-
nep, vormen de bioharsen recyclebare 
biocomposieten. Plantics maakt er onder 
meer meubels en bouwplaten van.

Robin Woordes (28) uit Nijmegen koos 
voor haar afstudeerstage Aanpassen 
tot: Industrieel Product Ontwerpen (IPO) 
voor Plantics: ‘Ik wil mijn creativiteit 
inzetten om iets te maken, waarmee je 
de wereld vooruithelpt.’ Ze heeft een 
dienblad van hennepcomposiet ontwor-
pen. ‘Daarmee laat ik zien wat je met het 
materiaal kan.’
Wat Robin Woordes interessant vindt, 

is dat ze samenwerkt met vakmensen 
uit andere disciplines. Bij Plantics zijn 
dat chemici en mensen met kennis van 
materialen en productietechnologie. 

Zo min mogelijk plastic
De biobased harsen in combinatie 
met natuurlijke vezels maken het 
gebruik van petrochemische harsen en 
plastic overbodig. Dat spreekt Robin 
Woordes enorm aan. ‘Deze nieuwe 
materialen zijn het begin van een ont-
wikkeling.’ De ontwikkeling en produc-
tie van nieuwe, biobased materialen, 
motiveert ook Giancarlo van Akkeren 
(23) uit Wijchen. Hij ontdekte op de 
havo zijn voorliefde voor scheikunde 
en natuurkunde. De mbo-student 
volgt de opleiding Chemisch-fysisch 
analist bij Rijn IJssel in Arnhem. Hij liep 
eerder stage bij Plantics en doet er 
nu zijn afstudeerstage. ‘Van tevoren 
was ik niet zo milieubewust, nu steeds 
meer. Je weet er meer vanaf.’
Met de mbo-opleiding Chemisch-
fysisch analist leer je de basis van 
laboratoriumtechniek. Giancarlo van 
Akkeren: ‘Je doet allerlei analyses met 
verschillende stoffen en zoekt uit of 
dat beter kan.’ Hij denkt erover verder 
te studeren in het hoger beroepson-
derwijs in de richting polymeerchemie 
of organische chemie. ‘Dan wordt het 
nog interessanter.’

Laboratoriumopleidingen: onderzoekende houding stimuleren
Rijn IJssel en de HAN vieren van-
af vandaag met de Week van het 
Laboratoriumonderwijs het 50-jarig 
bestaan van deze vakopleidingen in 
Arnhem en Nijmegen. Theo Gerritsen 
werkt 40 jaar bij de opleidingen Labo-
ratoriumtechniek van mbo-instelling 
Rijn IJssel. Eerst als amanuensis, nu 
als instructeur praktijkvakken. Boyan 
Artz beleeft zijn eerste jaar als docent 
chemie: ‘Chemie is leuk en we leren 
van elkaar.’ 

Is er de afgelopen halve eeuw veel ver-
anderd in het laboratoriumonderwijs? 
‘Heel veel. Het belangrijkste is de elek-
tronica. Waar je vroeger overal ana-
loge metertjes had, gaat nu heel veel 
digitaal’, constateert instructeur chemie 
Theo Gerritsen (64). Van de 50 jaar dat 
de mbo-opleidingen Laboratoriumtech-
niek van Rijn IJssel bestaan, heeft hij 
er veertig meegemaakt. ‘Een ding blijft 
hetzelfde: je moet als laborant nauw-
keurig kunnen en willen werken.’
Ook de basisvaardigheden die stu-
denten leren, zoals hoe je een pipet 
vult en hoe je een maatkolf gebruikt, 
zijn in grote lijnen hetzelfde gebleven. 
De benadering van de studenten is 
wel veranderd. ‘We nemen ze niet 
meer zo bij het handje. We moedigen 
studenten aan zelf het initiatief te 

nemen’, zegt Theo Gerritsen met een 
glimlach. ‘Daar leren ze het meest van.’
Boyan Artz (22) is aan zijn eerste jaar als 
docent chemie bezig en wil bij studen-
ten vooral een onderzoekende houding 
stimuleren. ‘We laten ze zelf dingen ont-
dekken.’ Hij geeft les aan de eerste twee 
klassen van de opleidingen Allround 
Laborant (niveau 3), Chemisch Fysisch 
Analist (niveau 4) en Biologisch Medisch 
Analist (niveau 4). 

Nieuwe labs in Tech Plaza
Theo Gerritsen en Boyan Artz werken 
regelmatig samen. ‘Theo heeft heel veel 

ervaring in het lab en ik ben van het 
nieuwe onderwijs. We vormen een 
perfecte combinatie’, constateert Boy-
an Artz. Allebei zijn ze opgetogen over 
de nieuwe laboratoriumlokalen in Tech 
Plaza, op de nieuwe ENKA-campus 
van Rijn IJssel in Arnhem. ‘Dit betekent 
een grote stap vooruit’, verklaart Theo 
Gerritsen. ‘We hebben ook nieuwe ap-
paraten, waardoor we nauwkeuriger 
proeven kunnen doen. Een speciale 
spectrometer, bijvoorbeeld. Voorheen 
konden we metingen in milligrammen 
doen. Met dit apparaat kunnen we 
dat in microgrammen doen.’
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Gerdy Klein Bleumink. foto: Gerard Burgers

Giancarlo van Akkeren, Martijn Kruisweg, Geert Noordzij en Robin Woordes (v.l.n.r). 
 foto: Gerard Burgers

Theo Gerritsen in een van de nieuwe lablokalen van Rijn IJssel. foto: Gerard Burgers
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Snappen wat ons 
gezond houdt

Iedereen vijf jaar langer in goede 
gezondheid leven! Daar kun je niet 
tegen zijn. Er zijn zoveel factoren 
die een gezond leven bevorderen 
en eigenlijk kennen we ze allemaal 
wel. Maar hoe houd je je eraan? 
Ik hoor mezelf ook zeggen: ‘Ach… 
nog ééntje dan. Dat kan toch geen 
kwaad?’ Misschien niet, maar 
waarschijnlijk wel. Wil ik dat horen? 
Hmmm…. Afwegen wat wel of 
niet goed voor je is, vraagt be-
wust denkwerk, dat wordt helaas 
telkens overruled door genetisch 
bepaalde biologische overlevings-
mechanismen.

Hoe zit dat met al die processen in 
ons lichaam, wat kunnen we leren 
van de biologie en (bio)chemie? 
Wat maakt bijvoorbeeld groenten 
zo gezond? Hoe werken virussen 
en bacteriën en zijn ze allemaal 
slecht? Welnee: velen juist niet! 
Door te begrijpen hoe biologische 
processen verlopen, kunnen we ver-
storingen eerder herkennen. En als 
we slim gebruik leren maken van de 
stoffen die de natuur ons geeft, ligt 
er een grote onontgonnen bioche-
mische wereld voor ons open. 

Bij de HAN benaderen we dit slim, 
schoon en sociaal. De Academie 
Toegepaste Biowetenschappen 
en Chemie leidt studenten op om 
positieve impact te hebben op de 
wereld van morgen. Ook doen we 
in ons BioCentre onderzoek naar 
deze biologische en chemische 
processen. Als kers op de taart 
helpen onze bio-informatici om 
deze processen ook digitaal verder 
te brengen. Een dynamisch geheel 
dat inspireert en ons verder brengt.

Door de verbinding te zoeken, ont-
dek je nieuwe vergezichten. Dragen 
we bij aan een gezonde en schone 
omgeving. Hebben we in de toe-
komst minder afval door de inzet 
van reststromen uit de landbouw. 
Hebben we straks medicijnen, die 
nog specifieker en met minder bij-
werkingen helpen om weer gezond 
te worden. Er zijn zoveel manieren 
om bij te dragen aan een langer 
gezond leven!

Bijdragen kan iedereen, 
wat doe jij? 

Harmen Neidig
Academiedirecteur Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie 
HAN University of Applied Sciences
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