
  
Studenten Bouwkunde onderzoeken brandveiligheid van groene gevels
Fiona Verbrugge besloot na de 
mavo en de mbo-opleiding tot 
meubelmaker, Bouwkunde te gaan 
studeren aan de HAN, University 
of Applied Sciences. De vierdejaars 
student werkt samen met 
studiegenoot Maaike Diks aan een 
afstudeeropdracht over het risico op 
branduitbreiding via groene gevels.

In het vak van meubelmaker, waarin Fiona 
Verbrugge (23) op zaterdagen actief is, 
kan ze haar creativiteit kwijt. Maar dit 
vak biedt weinig doorgroeimogelijkheden. 
De Noord-Hollandse besloot daarom vier 
jaar geleden de hbo-opleiding Bouwkun-
de te volgen in Arnhem. ‘In Alkmaar vind 
ik die opleiding te kleinschalig. In Amster-
dam en Utrecht kun je alleen Bouwkunde 
studeren in combinatie met Civiele Tech-
niek, dat trekt mij niet. Bovendien staat 
de HAN goed aangeschreven.’  
Fiona Verbrugge is tevreden over haar 
keuze, maar er komt er meer bij kijken dan 
ze had gedacht. ‘Ik wist niet dat je zoveel 
technisch inzicht nodig hebt voor deze 
opleiding, tegelijkertijd is het daardoor 
een hele brede studie. En het niveau van 
wiskunde ligt op deze opleiding hoog in 

vergelijking met het mbo. Gelukkig heb ik 
dat met bijlessen kunnen bijspijkeren.’  

Uitdagende afstudeeropdracht
Als afstudeerrichting koos Fiona Verbrug-
ge voor Bouwtechniek. ‘Je krijgt een ont-
werp en moet ervoor zorgen dat het kan 
worden uitgevoerd én voldoet aan alle 
eisen. Dat is één grote puzzel. Daarvoor 
een oplossing zoeken, vind ik echt leuk.’ 
Samen met haar studiegenoot Maaike 

Diks werkt ze nu aan een uitdagende 
afstudeeropdracht bij technisch advies-
bureau Peutz in Molenhoek.
‘We onderzoeken het risico van brand-
uitbreiding via groene gevels, in gezonde 
staat, maar ook wanneer de gevel slecht 
onderhouden is’, vertelt Fiona Verbrugge. 
‘We komen er nu achter dat regelgeving 
over veiligheid van gevels moet worden 
geactualiseerd.’ De twee studentes zijn 
zowel theoretisch als praktisch bezig 

tijdens hun onderzoek. ‘Die afwisseling is 
leuk. Zo hebben we een test gedaan met 
verschillende soorten gedroogde planten 
om te kijken wat daarmee gebeurt als je 
ze in brand steekt.’ 

Na een minor Ondernemerschap rondt de 
Fiona Verbrugge haar hbo-studie af. ‘Een 
eigen bedrijf beginnen lijkt mij superleuk, 
maar hierna ga ik eerst werken en erva-
ring opdoen bij andere bedrijven.’ 

  
Microbioloog onderzoekt veerkracht van het ecosysteem
Geïnspireerd door haar 
biologieleraar op het vwo begon 
Annelies Veraart enthousiast aan 
een studie Medische Biologie aan 
de Universiteit van Amsterdam. 
Gaandeweg het eerste jaar merkte 
ze dat een studie Biologie meer bij 
haar paste. De microbioloog is nu 
universitair docent en onderzoeker 
aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.

Annelies Veraart studeerde af in limnolo-
gie (bestudering van binnenwateren) en 
oceanografie en wilde graag promoveren. 
Bij de Wageningen University & Research 
deed ze onderzoek naar de beste 
omstandigheden voor stikstofafbraak 
in Nederlandse sloten. ‘Zo was ik veel 
buiten om factoren als temperatuur, het 
zuurstofgehalte en de aanwezigheid van 
waterplanten te meten. Die afwisseling, 
in het lab werken en buiten op onderzoek 
uitgaan, vind ik geweldig.’
Het onderzoek over stikstofafbraak 
wakkerde bij Annelies Veraart interesse 
voor microbiologie aan. Ze hield zich 
tijdens haar promotie-onderzoek al bezig 
met de vraag welke micro-organismen 
stikstof afbreken. ‘Ik ontdekte dat 
temperatuur van invloed is op de afbraak 
van stikstof, daar was nog weinig over 
bekend. Daar wilde ik meer over weten.’ 
Om zich verder te ontwikkelen als 
microbioloog vond Annelies Veraart 
via een beurs werk bij het Max Planck 
Instituut voor mariene microbiologie in 

het Duitse Bremen. ‘Wat ik in Nederland 
had gedaan voor zoet water, wilde ik 
ook voor zout water onderzoeken. Haar 
verblijf in Bremen was echter van korte 
duur, omdat ze merkte dat ze veldwerk 
leuker vindt dan werken in het lab.
Annelies Veraart vond vervolgens 
werk in Wageningen bij het Instituut 
voor Ecologie en werkte daar aan 
een post-doctoraal onderzoek naar 
methaanoxiderende bacteriën. ‘Rivieren, 
kustgebieden, moerassen en meren zijn 
wereldwijd verantwoordelijk voor 50 
procent van de methaanproductie, veel 
meer dan koeien of industrie. Daarom is 
onderzoek naar methaan zo belangrijk.’ 
De microbioloog verruilde na enkele jaren 
Wageningen voor de Radboud Universi-
teit Nijmegen waar ze universitair docent 
en onderzoeker is. ‘Continu ontdekken en 
leren is de kern van mijn werk. Ik bedenk 
mijn eigen onderzoek waar ik samen met 
onderzoekers uit binnen- en buitenland 
aan werk. Tegelijkertijd mag ik mijn kennis 
overdragen aan studenten en begeleid ik 
promovendi.’

Spitsbergen
Annelies Veraart wilde graag deelnemen 
aan de wetenschappelijke expeditie 
naar Spitsbergen. In de zomer van 
2022 lukte dat en ging ze met zo’n 
vijftig onderzoekers mee op een twaalf 
dagen durende tocht georganiseerd 
door het Arctic Centre in Groningen. 
‘Het Noordpoolgebied is interessant 
vanwege het methaan dat vrijkomt bij 

ontdooien. We gingen naar de plek op 
aarde waar de opwarming het snelst 
gaat; de temperatuur is daar al 6 graden 
gestegen. Interessant is om te zien 
hoe het ecosysteem daarop reageert. 
We waren afhankelijk van het weer en 

de vele ijsberen om aan land te gaan. 
Dat duurde vijf dagen. Mijn doel was 
monsters te nemen van zes meren, dat is 
gelukt. Het was heel indrukwekkend om 
in die ongerepte natuur te zijn, maar ook 
confronterend; het was er 14 graden.’
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Annelies Veraart doet onderzoek op Spitsbergen.  
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Van Wageningen via Arnhem naar energietransitie
Gijs Tubben volgt de masterstudie 
Sustainable Business & Innovation 
aan Wageningen Universiteit & 
Research (WUR). Hij loopt stage 
bij Connectr in Arnhem waar de 
versnelling van de energietransitie 
centraal staat. Wat doet een 
‘foodie’ tussen de techneuten die 
zich met waterstof en elektrisch 
rijden bezighouden?

Gijs Tubben (24) heeft een brommer 
gekocht, die hij zelf wil ombouwen tot 
elektrische tweewieler. Bijzonder voor 
iemand die op de middelbare school 
een ‘economiepakket’ koos, omdat 
natuur- en scheikunde hem niet zo goed 
lagen. Nu loopt hij stage bij Connectr 
waar alles draait om versnelling van de 
energietransitie. ‘Door de brommer om te 
bouwen, kom ik er achter wat een batterij 
is en hoe een batterijsysteem werkt.’ 
De energietransitie, daar wil Gijs Tubben 
zijn steentje aan bijdragen. Als stagiair bij 
Connectr op Industriepark Kleefse Waard 
(IPKW) in Arnhem valt hij met zijn neus in 
de boter. Connectr werkt aan versnelling 
van technologische innovaties in de 
energietransitie. Bedrijven, overheden, 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

werken op IPKW samen. Letterlijk: in 
gedeelde testfaciliteiten, een gezamenlijk 
kantoor en door ruimte te bieden aan 
proefopstellingen.

Gijs Tubben helpt bij Connectr met het 
opzetten en ‘aanjagen’ van projecten. 
Interessant voor iemand die de master 
Sustainable Business & Innovation 

volgt aan de WUR. Het project waar 
Gijs Tubben trots over vertelt, is het 
ontwikkelen van een gezamenlijke 
metaalwerkplaats waar verschillende 
bedrijven hun apparatuur delen. ‘Het is 
toch van de zotte dat zo’n tien bedrijven, 
die bijvoorbeeld een compressor nodig 
hebben voor ongeveer 10 procent van 
hun werkzaamheden, allemaal zo’n 
compressor kopen?’, zegt de stagiair. 

Ook soft skills nodig
De energietransitie gaat niet alleen over 
technologische innovaties. Gijs Tubben: 
‘Het gaat ook over economie, sociologie, 
juridische zaken en politiek. Inmiddels 
vind ik de energiesector interessanter 
dan de foodbusiness. Mijn soft skills wil 
ik gebruiken om de energietransitie een 
stap verder te brengen.’

Na zijn afstuderen, gaat Gijs Tubben 
komend voorjaar deelnemen aan het 
Nationaal Energietraineeship. Dit is een 
werk- en studieprogramma van twee 
jaar gericht op de energietransitie. ‘Het 
gaat over persoonlijk leiderschap, je leert 
debatteren en hoe je een team leidt. Ik wil 
graag snelheid in processen brengen en 
zorgen dat er echt dingen gebeuren.’

Ontdekken                             Kiezen                                Werken  

Gijs Tubben. foto: Gerard Burgers

Fiona Verbrugge (links) en Maaike Diks. foto: Gerard Burgers

   
Talent voor Transitie: Turkse elektrotechnicus werkt aan 
laadpalentechnologie
Ahmet Osanmaz werkt sinds 
enkele maanden als technical 
solution manager bij energiebedrijf 
Vattenfall. Hij vluchtte drie 
jaar geleden uit Turkije en is 
statushouder. Het bedrijf Talent voor 
Transitie bood hem de kans zich te 
oriënteren op de energietransitie en 
bemiddelde bij het vinden van de 
baan.

Ahmet Osanmaz (34) uit Apeldoorn ver-
telt enthousiast over zijn nieuwe baan als 
technical solution manager bij de afde-
ling Technical Operations van energiebe-
drijf Vattenfall in Amsterdam. ‘De energie-
transitie is noodzakelijk voor een betere 
toekomst van onze maatschappij, daar 
wil ik graag een bijdrage aan leveren.’ 
Vattenfall plaatst en beheert onder meer 
laadpalen voor het opladen van elektri-
sche auto’s. ‘Als er een storing is bij een 
laadpaal, ga ik met de andere mensen 
van het team op zoek naar de reden van 
de storing en werken we aan de oplos-
sing.’
De kersverse energieprofessional volgde 

onlangs een masterclass van Connectr en 
SEECE/HAN op industrieterrein Kleefse 
Waard in Arnhem. ‘Heel interessant en 
leerzaam om te zien wat de laatste ont-
wikkelingen zijn.’
Als elektrotechnisch ingenieur werkte 
Ahmet Osanmaz in Turkije in een fabriek, 
waar hij leidinggaf aan een team elek-
trische monteurs. Ze zorgden voor de 
aansturing en de automatisering van het 
productieproces van auto-accu’s.

Interesse in energietransitie
Ahmet Osanmaz leerde Nederlands via 
de Vrije Universiteit en verdiepte zich in 
zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Zo ontwikkelde hij interesse in de energie-
transitie en e-mobility. Via Refugee Talent 
Hub kwam hij in contact met Talent voor 
Transitie. Dit Arnhemse bedrijf opgericht 
door Albert Bloem (55) begeleidt starten-
de energieprofessionals bij het vinden 
van een passende baan.
Talent voor Transitie neemt talentvolle 
mensen aan en biedt hen een traineeship 
aan. Dat doet het bedrijf al vijf jaar en 
sinds twee jaar ook voor statushouders. 

Ahmet Osanmaz interviewde deskundi-
gen over het dichtslibbende energienet. 
Talent voor Transitie bracht hem in con-
tact met energiebedrijf Vattenfall. Albert 

Bloem: ‘We geloven in mensen als Ahmet 
en gaan met hen aan de slag. Er was al 
gauw een match bij het energiebedrijf, 
waar Ahmet zich verder kan ontwikkelen.’

Ahmet Osanmaz (rechts) en Albert Bloem. foto: Gerard Burgers
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