
   
Ontdek de geheimen van gebouwgebonden installaties
Maja Keukenschrijver volgt sinds augustus de opleiding Gebouwgebonden 
Installatietechniek (GGIT) aan de HAN, University of Applied Sciences. Ze 
rondde mbo-4 Mechatronica af. Ze koos voor GGIT, omdat ze graag op 
een hoger niveau meer leert over zoveel mogelijk verschillende technische 
disciplines. Haar doel is een functie als manager engineering.

Voor haar mbo-stage en afstuderen 
kwam Maja Keukenschrijver (21) terecht 
bij de Moekotte engineering en installa-
tiegroep. Een groot en veelzijdig bedrijf, 
dat actief is in Industriële automatisering, 
panelen- en modulenbouw en elektro-
techniek voor uiteenlopende branches. 
Moekotte heeft vestigingen in Apeldoorn, 
Enschede en Veendam. Maja Keuken-
schrijver had meteen door dat bij dit be-
drijf heel veel te leren valt op het gebied 
van elektronica, (werktuig)bouwkunde 
en installatietechniek en ging er na haar 
studie werken. In overleg met haar werk-
gever viel Maja’s vervolgstudiekeuze op 
GGIT, in deeltijd. Ze werkt nu vier dagen 
per week bij Moekotte en gaat een dag 
per week naar school. 

Maja Keukenschrijver zit voornamelijk op 
kantoor waar ze installaties uittekent. 
Soms komt ze op locatie en helpt ze mee 
met monteren. ‘Ik vind die afwisseling 
leuk’, licht ze toe. ‘Gebouwgebonden 
installaties zijn nieuw voor mij. Daarom is 
deze opleiding ideaal: ik leer in de volle 
breedte alles over installatietechniek 

in en om gebouwen en kan er meteen 
mee aan de slag. Geweldig, dat ik nu bij 
waterzuiveringen kom, maar bijvoorbeeld 
ook bij ziekenhuizen. Daar ontdek ik dat 
er een complete installatiewereld schuil-
gaat ónder de grond.’

Praktisch leren
Op dit moment brengt Maja Keukenschrij-
ver voor haar studie haar ouderlijk huis 
in kaart. Denk aan alle stopcontacten, 
lichtpunten en datapunten. ‘Dan bekijk ik 
hoe ik bijvoorbeeld het wifinetwerk kan 
verbeteren. Er is een vast budget, zo leer 
ik meteen binnen bepaalde kaders oplos-
singen te bedenken.’ Daarnaast pakt ze 
op haar werkplek enthousiast extra zaken 
op. Zoals in een project bij een waterzui-
veringsinstallatie waarvan zij de teken-
programma’s beheerst.
Als jong meisje liep Maja Keukenschrijver 
al warm voor techniek. Haar zus speelde 
met poppen, zij bouwde er een huis voor. 
Dat ze nu als vrouw in de techniek wel 
eens wordt aangezien voor marketingsta-
giair of telefoniste, neemt ze voor lief. ‘Ik 
laat me niet van de wijs brengen.’ 

Maja Keukenschrijver wil zich vooral blij-
ven ontwikkelen. Ze wil nog bouwkunde 
doen, maar zich ook bekwamen op het 
gebied van riolering en cv-leidingen. ‘Ik 
wil van álles weten hoe het in elkaar zit. 

Zodat ik uiteindelijk een manager engi-
neering word, die met iedereen en overal 
over kan meepraten. Wat mij betreft 
doorloop ik dit alles bij Moekotte, want 
dat bedrijf past me als een jas.’

   
Arnold Bomhof, van filmmaker naar engineer
Na tien jaar werken als filmmaker maakte Arnold Bomhof een opvallende 
switch. Hij begon aan de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde aan de 
HAN, University of Applied Sciences in Arnhem. Hij studeerde cum laude af 
en werkt nu als engineer bij Linthorst Techniek in Apeldoorn.

Dat Arnold Bomhof (35) na zijn havodi-
ploma met het profiel Natuur en Techniek 
een opleiding zou volgen tot filmmaker 
stond vast. ‘Ik was altijd bezig met film en 
fotografie.’ Na zijn studie werkte hij tien 
jaar als filmmaker. ‘Dat was leuk, maar ik 
was bijna dertig en zag weinig ontwik-
kelingskansen. Ik dacht: als ik iets anders 
wil, moet ik het nu doen.’ 
Via zijn werk maakte Arnold Bomhof films 
over energievraagstukken. Dat sprak 
de Epenaar sterk aan. Via open dagen 
oriënteerde hij zich. ‘Ik wilde een gedegen 
opleiding in deeltijd volgen en daarnaast 
werken. Bij veel opleidingen bleek werken 
zonder ervaring geen goede combinatie, 
totdat ik werktuigbouwkunde ontdekte 
bij de HAN; een brede opleiding over on-
der andere energietechniek. Dat was het!’

Aan het werk: installatietechniek
Arnold Bomhof vond werk op de R&D-af-
deling van Bosch Thermotechniek in 
Deventer en werkte daar tijdens de eerste 
twee jaar van zijn studie aan de ont-
wikkeling van warmtepompen. ‘Ik wilde 
meer en koos halverwege mijn studie 
voor ander werk, waarbij ik dichter op de 
installatie zat.’ 
Die baan vond hij als werkvoorbereider 

bij Linthorst Techniek in Apeldoorn. ‘Dit 
bedrijf biedt alles onder één dak: van 
ontwikkeling en engineering tot aan de 
montage en het onderhoud’, vertelt de 
werktuigbouwkundige. 
Als afstudeerproject onderzocht de stu-
dent of een warmtepomp ook gevoed kan 
worden met thermische zonne-energie. 
‘Linthorst ontwikkelt zelf warmtepompen, 
waaronder een luchtwater-warmtepomp, 
die warmte uit de lucht haalt en omzet in 
warmte en water. Ik heb onderzocht of 
het rendement zou verbeteren met een 
zonnecollector en wat de kosten en baten 
zouden zijn. Dat was super om te doen. 
Uit mijn onderzoek bleek dat dit geen ren-
dabele oplossing was. Met die conclusie 
kon ons management verder.’

Arnold Bomhof bleef na zijn studie bij 
Linthorst werken, maar op een andere 
afdeling. ‘Ons bedrijf ontwikkelt zelf ener-
giesystemen om bestaande en nieuwe 
woningcomplexen en wijken gasloos te 
maken. Ik verzorg de engineering van 
de warmtedistributie en de aansluiting. 
Daarbij werk ik samen in een multidisci-
plinair team. Heel leerzaam. Het leukste 
aan dit vak vind ik, dat je iets creëert, 
toewerkt naar iets tastbaars.’  

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.
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Junior designer: ‘Op termijn wil ik graag doorgroeien naar lead engineer’
Nadat Emma Bleumink haar studie 
Bouwkunde aan de HAN, University 
of Applied Sciences, in februari had 
afgerond, wist ze niet precies welke 
master ze wilde doen. ‘Er kwam 
al snel een bericht van het bedrijf 
Iv-Industrie waar ik als derdejaars 
stage had gelopen; of ik interesse 
had om bij hen te werken.’ 

Emma Bleumink (24) is enkele maanden 
junior designer bij het bedrijf Iv-Industrie 
in Arnhem. ‘Ik maak de bouwtechnische 
tekening voor de bouw van een fabriek.’ 
Salesmanager Eveline Peters licht de 
werkzaamheden bij Iv-Industrie toe: ‘Wij 
zijn een ingenieursbureau dat van a tot z 
bouwtekeningen levert om fabrieken op 
het gebied van food, pharma, chemie en 
tankterminals nieuw te bouwen of uit te 
breiden. Emma tekent de buitenkant van 
het gebouw, onze andere afdelingen ma-
ken de tekeningen van de binnenkant.’

Tijdens de opleiding Bouwkunde aan de 
HAN maakte Emma Bleumink kennis met 
het tekenprogramma Revit, dat ze ook 
voor haar werk gebruikt. ‘Het was fijn, dat 
ik de basis al kende. Daarentegen is de 
wet- en regelgeving van de industrie vol-
ledig nieuw. Bij Bouwkunde krijg je vooral 
veel info over woning- en utiliteitsbouw. 
Hier in de praktijk leer ik veel over indus-
trie. Laatst werkte ik aan een bouwteke-

ning voor een bedrijf dat asbest verwerkt, 
zodat het onschadelijk wordt. Dat pand 
moet een duurzame uitstraling krijgen. 
Dan mag ik daar binnen de wet- en regel-
geving mijn creativiteit op los laten.’ 

Van stage naar fulltimebaan
Hoewel de junior designer het bedrijf 

Iv-Industrie al kende van haar stage, is 
er fulltime werken wel wat anders. ‘Het 
is leuk! Ik leer elke dag ontzettend veel. 
Soms ga ik mee met de lead engineer, die 
het gesprek met de klant voert. Het lijkt 
me leuk om op termijn door te groeien 
naar die functie.’
Dat is precies waarom ze zo goed bij ons 

bedrijf past, zegt Eveline Peters. ‘Emma 
laat zien dat ze zich verder wil ontwikke-
len. Dat kan hier zeker, want de Iv-Groep 
waaronder Iv-Industrie valt, telt negen-
honderd fte. Er zijn dus volop doorgroei-
mogelijkheden. Bovendien heb je als lead 
engineer sociale vaardigheden nodig, die 
ik nu al bij Emma zie.’

   
Ander werk? UWV biedt om- en bijscholingstrajecten
Je neemt niet deel aan het 
arbeidsproces, maar wil wel 
graag aan de slag. Je hebt een 
baan maar wil instromen in een 
andere branche. Hoe vind je een 
(andere) baan? Het Regionaal 
Mobiliteitsteam in elke regio biedt 
samen met het LeerWerkLoket en 
het Werkgeversservicepunt hulp bij 
de verschillende trajecten. 

Niet alleen werkzoekenden, maar álle 
inwoners kunnen gebruik maken van in-
formatie, begeleiding of omscholingstra-
jecten, die gemeenten, onderwijspartijen, 
sociale partners, UWV en werkgeversor-
ganisaties in elke arbeidsmarktregio sa-
men aanbieden via het Regionaal Mobi-
liteitsteam. ‘Deze partijen werken samen 
om mensen zo drempelloos mogelijk loop-
baankansen te bieden’, zegt Antoinette 
Verveen, rayonmanager van het UWV 
Midden-Gelderland/Rijk van Nijmegen.  
‘We kijken per individu wat nodig is om 
(weer) mee te doen op de arbeidsmarkt’, 
aldus Anita Friebel, commercieel manager 

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. ‘Afhanke-
lijk van arbeidsverleden, kennis en kunde 
volgt iemand een traject. Dat kan zijn om 
arbeidsvaardigheden aan te leren of juist 
vakvaardigheden.’ Deelnemers aan de 
trajecten worden naar behoefte begeleid 
of mensen gaan in overleg op proef wer-
ken bij een bedrijf.
Voor zij-instromers, die vanuit een baan in 
een andere branche de techniek in willen, 
is er onder meer een eenjarig traject 
waarin werken en scholing worden ge-
combineerd. ‘Mensen worden zo opgeleid 
tot monteur werktuigkundige installaties 
niveau 2’, meldt Jan Willem Brandt, advi-
seur LeerWerkloket Rijk van Nijmegen. Dit 
BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)-tra-
ject gaat in februari 2023 weer van start. 
Een ander traject voor zij-instromers in 
de techniek, is Talent in Energie. Denise 
van Hoof, manager Werkgeversdienst-
verlening bij UWV, noemt het voorbeeld 
van een chef-kok, voor wie de horeca te 
belastend blijkt. ‘Van techniek weet hij 
weinig, maar hij heeft analytisch vermo-
gen, is heel leergierig en gemotiveerd. 

Via een basis- en vervolgopleiding in een 
bedrijf wordt hij paneelbouwer in vaste 
dienst.’ Titus Coehorst is adviseur Werk-
geversdienstverlening en begrijpt dat 
mensen soms twijfelen over een nieuwe 

baan in een andere sector of bang zijn 
voor de financiële nadelen. ‘Ga met ons 
in gesprek. We maken afspraken passend 
bij de persoon en de situatie.’ 
www.rmtmiddengelderland.nl
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