
Tech Ambassadeur 
Martijn van der Last

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Martijn van der Last, 
docent wiskunde aan het Liemers College, verbinder Energie-
transitie voortgezet onderwijs (vo) en hoger beroepsonderwijs 
(hbo) en ontwikkelaar technische masterclasses HAN, Univer-
sity of Supplied Sciences.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Als jongetje haalde ik technische apparaten uit elkaar, maar ik 
hield ook van hutten bouwen, enzo. Na de mavo ging ik naar 
de Middelbare Technische School in Arnhem, omdat ik elek-
tronica interessant vond. Aan de Hogere Technische School 
in Utrecht ben ik afgestudeerd in telematica, een combinatie 
van telecommunicatie en informatica. Het internet kwam op, 
dat vond ik interessant. Als student-assistent gaf ik op de HTS 
informatica-practica. Dat vond ik ontzettend leuk. Na de HTS 
werkte ik als productengineer bij KPN, onder meer met pieper-
systemen, zoals in ziekenhuizen worden gebruikt. Later werkte 
ik bij UPC. Daar miste ik het lesgeven. Naast mijn werk ben ik 
de lerarenopleiding wiskunde gaan doen. Sinds 2002 werk ik 
op het Liemers College als wiskunde- en informaticadocent. 
Voor de Q-highschool geef ik Technische Avonturen, work-
shops van acht weken over techniek.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Veel te weinig jongeren kiezen voor techniek. Dat is jammer, 
want techniek biedt heel veel mogelijkheden en je kunt er veel 
plezier in hebben. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren 
vroeg kennis maken met techniek en ervaren wat er allemaal 
kan. Daarom ben ik in samenwerking met de HAN en techni-
sche bedrijven masterclasses Techniek aan het ontwikkelen 
en geven aan havo- en vwo-leerlingen. Als leerlingen iets met 
techniek maken dat praktisch uitvoerbaar is in de maatschap-
pij zien ze de mogelijkheden.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Samen, wij als onderwijs en Tech Gelderland als platform, 
laten we zien hoe cool, creatief en uitdagend techniek is. Dat 
doen we vanuit verschillende invalshoeken, waardoor we 
elkaar versterken.’

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, Huub Luijten  

en Frank Thooft techgelderland.nl/werken

Zelfstandige aan de slag met airco’s
Installateur Andy Roulaux is sinds begin augus-
tus zelfstandig ondernemer. Hij werkte negen-
tien jaar bij DKC Totaaltechniek in Wijchen. 
‘Met mijn bedrijf AR Techniek ga ik airco’s 
installeren bij particulieren en bedrijven. Dat is 
voor veel mensen een betaalbaar alternatief 
voor een warmtepompsysteem.’

Een airco werd voorheen vaak als luxeproduct 
gezien, maar tegenwoordig laten veel meer 
mensen een luchtbehandelingsapparaat 
installeren, constateert Andy Roulaux (39).  Een 
moderne airco is een luchtwarmtepomp, die 
lucht zowel koelt als verwarmt. Daar ziet de 
installateur een gat in de markt. 
‘Veel mensen zijn op zoek naar een alterna-
tieve manier om hun huis te verwarmen. Nu de 
gasprijzen skyhigh gaan, zie je de vraag naar 
airco’s enorm toenemen’, verklaart hij. ‘Dat is 
een betaalbaar alternatief voor een warmte-
pompinstallatie. Zo’n aircosysteem plaatsen 
is eenvoudiger en je kunt het ook combineren 
met zonnepanelen.’
Als jongen was Andy Roulaux al geïnteresseerd 
in techniek. Hij volgde een vmbo-elektro-op-
leiding en ging daarna naar de BBL-opleiding 
EMSI, Eerste Monteur Sterkstroominstallaties. 
‘Ik werkte als elektromonteur bij Nikkelen in 
Groesbeek en ging een dag in de week naar 
school. We deden veel renovatieprojecten in 
woonhuizen.’ Later ging hij aan de slag bij DKC 
Totaaltechniek in Wijchen. Daar installeerde 
hij onder meer klimaatinstallaties bij voedings-

bedrijven. ‘DKC is een prima bedrijf’, vertelt de 
kersverse ondernemer. ‘Maar ik wilde graag 
een eigen bedrijf beginnen.’

Salderen aan banden
‘Als volgend jaar het salderen, het terugleveren 
van elektriciteit van zonnepanelen aan het 
elektriciteitsnet, aan banden wordt gelegd, 
gaan mensen nog meer nadenken hoe ze met 
hun zelfopgewekte energie hun huis of bedrijf 
kunnen verwarmen’, redeneert Andy Roulaux. 
‘Voor een tiende van de prijs van een warmte-
pompsysteem heb je een luchtwarmtepomp, 
waarmee je een ruimte in je huis of bedrijf kunt 
verwarmen.’ 
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STEC: zij-instroom 
naar energietransitie

De energietransitie vraagt inzet 
van veel en diverse mensen om de 
gebouwde omgeving te verduur-
zamen. Smart Technology Experi-
ence Centre (STEC) in Tiel startte 
afgelopen najaar om burgers, 
bedrijven en opleiders met elkaar 
te verbinden om de energietransitie 
te stimuleren. Dan volgt al gauw de 
vraag: waar zijn handige handjes 
en knappe koppen om dit te reali-
seren? Initiatieven, programma’s en 
partijen buitelen over elkaar heen.
STEC heeft de opdracht om in 2023 
honderdvijftig zij-instromers opge-
leid en aan het werk te krijgen. Het 
kan dit nooit alleen realiseren en 
op 19 oktober ’21 bracht STEC bij 
Werkzaak Geldermalsen een divers 
gezelschap van zij-instroomexperts 
bijeen voor plan van aanpak en 
uitvoering.
Naast Gelders Vakmanschap zijn 
bij het STEC zij-instroomoverleg 
Bouwmensen Rivierengebied, IW 
Midden, Werkzaak en Leerwerklo-
ket Rivierenland betrokken.  We 
constateerden dat er ‘verborgen’ 
arbeidsfit talent voor energie-
transitie zit bij Werkzaak groeps-
plaatsingen in logistiek, agro en 
schoonmaak. Ook bij energie-
coachvrijwilligers zitten geïnte-
resseerden die zich oriënteren op 
stappen naar leren en werken in 
techniek.
Duidelijk werd hoeveel drempels er 
voor werkzoekenden, werkgevers 
en opleiders zijn. Met een brede en 
betrokken coalitie kunnen stappen 
worden gezet. Kennis van uitke-
ringen, subsidies voor opleiden en 
werken, coachen van kandidaten 
en het begeleiden van bedrijven is 
nodig. Ook profiteren van exper-
tise van elders, zoals het Gelders 
Transitiehuis in Apeldoorn. Met de 
afspraak om kandidaten direct te 
laten starten in een traject van be-
roepsoriëntatie, leren en/of werken 
om achteraf opbrengsten en kos-
ten billijk over partijen te verdelen.
Het is belangrijk om hier als Gel-
ders Vakmanschap aan bij te dra-
gen. Op naar het volgende STEC 
zij-instroomoverleg en naar de 
eerste kandidaten voor een traject. 
Daar doen we het voor: Leven Lang 
Ontwikkelen met verbeterde leer-
cultuur in kleinschalige techniekbe-
drijven, waarvan er in Rivierenland 
zoveel zijn.

Jan Heeres
Techniekpact Rivierenland &
Gelders Vakmanschap

HomEvap maakt wonen comfortabeler en gezonder
Wat kun je doen tegen een te droog 
binnenklimaat in de winter in huis, in 
kinderdagverblijven of in zorgcom-
plexen? En wat als je huis in de zomer 
te warm is? Judith van Dam ontwik-
kelde samen met haar compagnon 
Bengt Cornelissen de HomEvap en 
richtte in Nijmegen het gelijknamige 
bedrijf op. HomEvap is een apparaat 
dat ’s winters de lucht bevochtigt én 
’s zomers de lucht koelt, automatisch 
en energiezuinig. 

Huizen kunnen ook te goed geïsoleerd 
zijn, zeker huizen die na 2008 zijn 
gebouwd. Én huizen die uitgerust zijn 

met een warmteterugwin(WTW)-venti-
latiesysteem. Het effect is een te droog 
binnenklimaat in de winter. In de zomer 
is er ook een nadelig effect van deze 
doorgeschoten isolatie: de warmte blijft 
in huis hangen.
‘Als de buitentemperatuur daalt, daalt 
de relatieve luchtvochtigheid’, legt 
Judith van Dam uit. ‘Dan wordt je huis 
te droog, gaan houten vloeren kraken, 
je krijgt droge ogen en je bent eerder 
bevattelijk voor bacteriën en virussen.’

Natuurlijke situatie nabootsen
Met de HomEvap worden deze proble-
men eenvoudig opgelost. Het apparaat 

wordt op het bestaande WTW-venti-
latiesysteem aangesloten, waardoor 
de warme retourlucht eerst wordt 
afgekoeld en het vocht verdampt. ‘Het 
is bewust geen airco’, verklaart Judith 
van Dam, ‘maar een koelsysteem dat 
een natuurlijke situatie nabootst. In 
de winter wordt de koude, droge lucht 
eerst verwarmd door de WTW en 
vervolgens bevochtigd door de HomE-
vap. Een huis voelt zo eerder comfor-
tabel aan. Dat is weer goed voor de 
energierekening.’
Judith van Dam werkt met vijf perso-
nen in het bedrijf HomEvap. Het appa-
raat wordt inmiddels in dertien landen 
in Europa verkocht. ‘We begonnen 
met een bevochtiger en voegden daar 
later een koeler aan toe. We hebben 
ook een combi-apparaat, waardoor 
je bevochtigen en koelen in één hebt’, 
vertelt Judith van Dam. Met een 
designbureau wordt gewerkt aan een 
verticale variant van de bestaande 
horizontale HomEvap. Deze versie 
komt volgend jaar beschikbaar op de 
markt. 
Judith van Dam werkt in haar bedrijf 
samen met verschillende technici: 
‘Denk aan werktuigbouwkunde, lucht-
techniek, elektrotechniek en natuurlijk 
bedrijfskunde. Dat maakt het werken 
hier ook afwisselend en interessant.’

Werkvoorbereider elektrotechniek: ‘Lekker afwisselend’
Pim ten Westenend weet: elektrotech-
niek is zijn ‘ding’. Bij Hoppenbrouwers 
Techniek in Nijmegen komt de der-
dejaars student van het Technovium 
in Nijmegen helemaal aan zijn trek-
ken. ‘Ik zou best bij dit bedrijf willen 
werken: de sfeer is goed, het werk 
uitdagend en ik kan me vakinhoudelijk 
verder ontwikkelen.’

Pim ten Westenend is derdejaars stu-
dent aan het Technovium van ROC Nij-
megen. Hij doet de niveau 4-opleiding 
Middenkaderfunctionaris Engineering 
Elektrotechniek. ‘Je leert elektro-
technische installaties en industriële 
besturingsinstallaties ontwerpen met 
CAD-tekenen, PLC-programma’s en 
domotica.’
De vader van Pim ten Westenend 
heeft een bedrijf gespecialiseerd in 
zwembadtechniek. ‘Als kind vond ik al 
die techniek reuze interessant.’ Na de 
basisschool ging hij naar het vm-
bo-t van Het Rijks in Nijmegen, maar 
stapte al gauw over naar het vmbo-k, 
waar hij met elektrotechniek aan de 
slag kon. Na het Rijks volgde het ROC 
Nijmegen. 

Leerbedrijf Hoppenbrouwers
Hoppenbrouwers Techniek in Nijme-
gen is een echt leerbedrijf. Dirk Dirk-
sen is projectleider Nieuwbouw van 

de afdeling Elektrotechniek: ‘We hebben 
in Nijmegen onze eigen bedrijfsschool 
voor mbo- en hbo-studenten.’ Hoppen-
brouwers Techniek is een groot elektro-
technisch installatiebedrijf met achttien 
vestigingen in Nederland. Er werken 
zo’n 1.500 mensen, van wie veertig in 
de Nijmeegse vestiging, die sinds 2017 
bestaat. 
‘We doen grote projecten op het gebied 
van elektrotechniek, werktuigbouw-
kunde en industriële automatisering’, 
schetst Dirk Dirksen. ‘Wat betreft 
duurzaamheid voeren we de wensen uit 
van onze opdrachtgevers. Denk aan het 
plaatsen van zonnepanelen, laadpalen 
en warmtepompen.’

Pim ten Westenend wordt opgeleid 
tot werkvoorbereider. Zijn vorige 
stage deed hij ook bij Hoppenbrou-
wers. Daarbij lag de nadruk op de 
‘binnendienst’: calculeren, tekenen en 
plannen. ‘Nu ga ik met de monteurs-
ploegen elektrotechniek mee naar 
projecten. Lekker afwisselend.’ 
Dirk Dirksen begeleidt Pim ten Weste-
nend. ‘Hij is leergierig, denkt mee en 
heeft het in de vingers.’ Pim ten Weste-
nend wil zijn eindstage ook graag bij 
Hoppenbrouwers doen. Na zijn afstu-
deren zou hij er best willen werken. ‘De 
sfeer is goed, het werk is uitdagend en 
ik kan me in het bedrijf vakinhoudelijk 
verder ontwikkelen.’   
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Opleiding Smart Building in Rivierenland
Met de nieuwe mbo-4-opleiding Smart Building 
leidt ROC Rivor vanaf volgend schooljaar mid-
denkaderpersoneel van de toekomst op voor 
de bouw en installatiesector. Dat gebeurt in sa-
menwerking met bouw- en installatiebedrijven 
in Rivierenland. ‘De bouw ontwikkelt zich snel, 
er komt steeds meer techniek bij kijken.’

Er is grote vraag naar smart builders, mensen 
met kennis van de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaam en efficiënt bouwen. 
Platform Techniek Rivierenland nam daarom 
met ROC Rivor en een aantal bedrijven uit de 
regio het initiatief voor de opleiding Smart 
Building. ‘De bouw ontwikkelt zich snel, er komt 
steeds meer techniek bij kijken’, zegt Teunis van 
Voorthuizen, hoofd Productie bij bouwbedrijf 
De Vree en Sliepen in Tiel.
De opleiding Smart Building omvat een mix van 
bouwtechniek, elektrotechniek, installatietech-
niek en ICT. Slim, duurzaam en efficiënt bou-

wen is mogelijk door het gebruik van nieuwe 
technologieën en ICT-toepassingen. Dit is ook 
nodig om de energietransitie mogelijk te ma-
ken. In de regio Rivierenland moeten elk jaar 
1.500 woningen en andere gebouwen worden 
verduurzaamd en er worden honderden nieu-
we huizen gebouwd. 
‘Studenten leren werken met onder meer 
digitale tekenprogramma’s en het BIM-model, 
waarin alle partijen in de bouw samenwerken’, 
verklaart Koen Sluiters, docent Bouw bij ROC 
Rivor. ‘Ze werken ook aan projectopdrachten, 
zoals ‘bouw de bushalte van de toekomst’. Hoe 
maak je die smart?’

Aan de slag bij bedrijf in regio
Studenten Smart Building werken al tijdens de 
opleiding veel samen met bedrijven in de regio. 
De afgestudeerden kunnen daar zo aan de 
slag. De inbreng van bouw- en installatiebe-
drijven wordt ook verwerkt in het lesprogram-
ma.
De opleiding Smart Building gaat in augus-
tus 2022 van start in het Smart Technology 
Experience Center (S-TEC), een energiezuinig 
schoolgebouw aan de Teisterbantlaan in Tiel. 
S-TEC huisvest ook Installatiewerk Midden-op-
leidingen, het Energieloket Rivierenland en de 
Woonwijzerwinkel waar iedereen met vragen 
over duurzaam wonen en bouwen terecht kan 
voor onafhankelijk advies.

Nieuwsgierig? Kijk bij “Bouwen en Wonen” op 
www.rocrivor.nl.Opleiding Smart Building. foto: ROC Rivor
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