
 
VNO-NCW Midden: technische bedrijven stellen zich voor via podcast
Via een podcast stellen onder 
meer technische MKB-bedrijven 
uit de regio’s Arnhem-Nijmegen 
en Rivierenland zich voor aan 
belangstellenden. VNO-NCW 
Midden stimuleert deze vorm 
van arbeidsmarktcommunicatie. 
Regiomanager Tjerry Verhoeven: 
‘Een podcast is een eigentijdse 
manier om de jonge werknemer van 
de toekomst te bereiken.’

Podcasts zijn super populair en vooral 
jongeren luisteren naar podcasts, consta-
teert Tjerry Verhoeven, regiomanager bij 
VNO-Midden. ‘Bedrijven reageren heel 
positief op ons podcast-project, waarbij 
drie of vier medewerkers van een bedrijf 
worden geïnterviewd. Het gaat dus niet 
alleen om de directeur, maar ook om 
enkele andere medewerkers. Zo krijg je 
als luisteraar een goede indruk van wat 
een bedrijf te bieden heeft, maar ook van 
de sfeer.’
VNO-NCW Midden is in september met 
het podcast-project begonnen. Er zijn 
inmiddels zo’n dertig podcasts ge-
maakt van MKB-bedrijven in de regio’s 
Arnhem-Nijmegen en Rivierenland. Het 
gaat om audio-uitzendingen van zo’n 40 
minuten over verschillende bedrijventer-
reinen in bijvoorbeeld Tiel of om podcasts 
van circa 12 minuten, waarbij werknemers 
van één bedrijf aan het woord komen. De 
podcasts zijn te beluisteren via Spotify en 
www.werkenbij.fm.

Nieuwe vorm 
arbeidsmarktcommunicatie
‘Met de podcasts laten we zien hoe veel 
interessante en leuke bedrijven er in 
Gelderland zijn’, zegt Tjerry Verhoeven. Ze 
ziet de podcast als een nieuwe manier 
van arbeidsmarktcommunicatie. ‘Vooral 
jongeren weten vaak helemaal niet wat 
voor interessante en innovatieve bedrij-
ven er in hun woonplaats zijn gevestigd. 
Ze hebben geen idee dat ze voor een 
spannende baan helemaal niet naar Am-
sterdam of Londen hoeven, maar dat er 
bij hen thuis om de hoek een bedrijf met 
een leuke baan kan zijn.’
De podcasts worden op locatie bij de 
deelnemende bedrijven opgenomen. ‘Er 
ontstaat op een speelse manier een ge-
sprek’, verduidelijkt Tjerry Verhoeven. ‘Zo 
kan op een eigentijdse manier een match 
met een werkgever ontstaan. De podcast 
voegt iets toe aan een vaak vrij zakelijke 
advertentietekst van een vacature.’
VNO-NCW-regiomanager Tjerry 
Verhoeven introduceert de 
podcastserie samen met Marcel van 
den Berg, parkmanager van de vier 
bedrijventerreinen Kellen, Medel, 
Latenstein en Westroijen in Tiel. Ze zijn te 
gast bij Richard Balk, eigenaar van Balk 
Hechttechniek, een van de ondernemers 
die in deze podcast aan het woord 
komen.
Voor het opnemen van de podcasts werkt 
VNO-NCW Midden samen met het bedrijf 
Werkenbij.fm van Alexander Steegh. 

Hij interviewt de ondernemers en hun 
medewerkers op de werklocatie, daar 
worden professionele audio-opnames 
van gemaakt, waarna de podcast wordt 
afgemonteerd.

‘We zijn trots op de innovatieve bedrijven 
met interessante vacatures in de regio’s 
Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. We 
willen die bedrijven letterlijk op de kaart 
zetten’, benadrukt Tjerry Verhoeven. Het 
doel is eind volgend jaar zo’n honderd 

podcasts te hebben. ‘Daar willen we de 
komende jaren mee doorgaan, zodat het 
bedrijfsleven in de regio beter vindbaar 
wordt.’

Nieuwsgierig?
Kijk op: www.werkenbij.fm

Meedoen of meer weten? 
Neem contact op met Tjerry Verhoeven: 
verhoeven@vno-ncwmidden.nl 

 
Student Autotechniek: ‘De opleiding wordt steeds interessanter’
Moaaz Alkhateeb kwam in 2015 
vanuit Syrië naar Nederland, 
vastbesloten een opleiding in de 
autotechniek te volgen. Ondanks de 
taalbarrière rondde hij de opleiding 
op niveau 3 af en is hij bijna klaar 
met de opleiding op niveau 4. 
‘Een model-leerling’, zegt docent 
Jos Broekman van de afdeling 
Autotechniek van Rijn IJssel in 
Arnhem.  

Dat Moaaz Alkhateeb (28) een BBL-oplei-
ding zou doen, was zeker. ‘Ik wil elke dag 
met mijn handen bezig zijn, veel liever dan 
dagelijks naar school’, vertelt hij lachend. 
Moaaz Alkhateeb meldde zich in 2017 bij 
mbo-instelling Rijn IJssel in Arnhem, maar 
zijn taalachterstand belemmerde hem om 
te starten met zijn favoriete opleiding. 
Een jaar later kon hij aan de slag op 
niveau 3. 
‘Het liefst wilde ik bij een Volkswagen-
dealer werken, maar daar werd ik in eer-
ste instantie niet aangenomen. Vandaar 
dat ik eerst twee jaar bij een ander bedrijf 
heb gewerkt’, vertelt de student. ‘Toen een 
leidinggevende van de Volkswagen dealer 
mij tijdens de opleiding examineerde, 
vertelde ik hem dat ik graag bij zijn bedrijf 
wilde werken en werd ik aangenomen’.

Hoogvolt-expert
Moaaz Alkhateeb rondde zijn opleiding 
tot Eerste Autotechnicus af, behaalde 
vervolgens zijn diploma voor APK-keur-
meester en besloot door te leren voor 
Technisch Specialist op niveau 4. ‘De 
opleiding wordt steeds interessanter en 
ik krijg steeds meer verantwoordelijkheid.’ 
Op woensdag gaat hij naar school, de 
rest van de week werkt hij bij Vallei Auto 
Groep in Arnhem. Ook daar volgt hij een 
opleiding: ‘Tot hoogvolt-expert. Dan kan 
ik straks zelfstandig sleutelen aan elektri-
sche auto’s.’
Docent Jos Broekman vindt de ontwikke-
ling die zijn student doormaakt gewel-
dig. ‘Door de taalbarrière heeft hij een 
achterstand op zijn studiegenoten, maar 
dat compenseert hij door hard werken. 
Je wordt niet zomaar hoogvolt-specia-
list. Dat zijn werkgever die ontwikkeling 
in hem ziet en hem dit gunt, daar ben ik 
trots op.’ 
Ook al komen er steeds meer elektrische 
auto’s, Moaaz Alkhateeb rijdt zelf nog het 
liefst in een auto met brandstofmotor. Dat 
komt misschien wel door de Volkswagen 
Kever, die zijn vader vroeger had. ‘Dat 
geluid is zo anders dan andere auto’s. 
Waarom? Hoe werkt dat? Dat maakte mij 
als kind al nieuwsgierig.’

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.

Docent Jos Broekman en student Moaaz Alkhateeb. Foto: Gerard Burgers

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online marketing & communicatie: Hayona
Teksten: Francien van Zetten en Huub Luijten

Meer weten?
mail naar: info@techgelderland.nl
of bezoek onze website: www.techgelderland.nl

 
Vmbo-scholen werken samen aan duurzaamheid: kennismaken met 
techniek van de toekomst 
Vmbo-leerlingen maken in de 
Nijmeegse Hubertushal praktisch 
kennis met duurzame technieken. 
De vernieuwende keuzevakken 
Duurzame Energie en Elektrische 
Voertuigen zijn een initiatief van 
Sterk Techniek Onderwijs (STO) Rijk 
van Nijmegen waar scholen voor 
vmbo- en vso-onderwijs aan deel 
nemen. 

Met de keuzevakken duurzaamheid 
sluiten STO en vmbo/vso-scholen aan 
bij innovatieve ontwikkelingen in de 
mobiliteits- en energiebranche. De 
keuzevakken zijn bedoeld voor leerlingen 
van de bovenbouw. Een keuzevak duurt 
twintig weken en omvat zestig klokuren. 
Leerlingen werken in groepjes aan 
opdrachten. 
Bij Wouter van der Werff, docent Mobili-
teit & Transport en onderwijsontwikkelaar 
bij STO, ontdekken de leerlingen elektri-
sche voertuigen. ‘Elektrische aandrijving 
is ontzettend in ontwikkeling en natuurlijk 
duurzaam. Dat geef ik leerlingen mee, 
maar de nadruk ligt op techniek. De 
vmbo’ers maken kennis met een elektri-
sche scooter, een elektrische auto en een 
waterstofaangedreven voertuig. Sleu-

telen aan de elektrische auto mag niet, 
vanwege de veiligheid. Ook de scooter is 
beveiligd.’
De scholieren leren welke onderdelen 
deze elektrische voertuigen hebben en 
hoe die werken. Wouter van der Werff: 

‘Voor het ‘echte’ sleutelwerk hebben 
we een benzineauto. In het kader van 
de doorlopende leerlijn bezoeken de 
leerlingen ook de afdeling Autotechniek 
van ROC Nijmegen voor extra praktijkop-
drachten.’

Keuzevak Duurzame Energie
Michael Groot Nuelend traint en bege-
leidt, zowel in het Xperience House in de 
Hubertushal als bij het Technovium van 
ROC Nijmegen, de vmbo-leerlingen bij 
het keuzevak Duurzame Energie. Hij is 
opleider bij IW, een coöperatie van 350 
installatiebedrijven in de regio Achter-
hoek-Arnhem-Nijmegen. ‘IW verzorgt 
deze praktische kennismaking met 
duurzame energietechniek. We starten 
met de klimaatafspraken en komen dan 
bij de praktijk: wat kunnen we doen? 
Isoleren, ventileren, duurzaam verwarmen 
en koelen.’
In het Xperience House maken de vm-
bo’ers praktisch kennis met de techniek 
van PV-panelen, zonneboilers, ventilatie-
systemen en zelfs windmolens. ‘We gaan 
ook op bedrijfsexcursie. Zo krijgen leerlin-
gen een goed beeld van wat er mogelijk 
is op het gebied van duurzame energie’, 
zegt Michael Groot Nuelend.
Het concept van keuzevakken duurzaam-
heid gaat uit van ‘bovenschoolse’ deelna-
me en is volgens Michael Groot Nuelend 
en Wouter van der Werff uniek in Neder-
land. ‘Onze groepen zijn samengesteld uit 
leerlingen van verschillende scholen. De 
start is veelbelovend.’        

 
Trainen voor mbo-vakwedstrijden CAD-tekenen en Mechatronica
De jaarlijkse Skills Vakwedstrijden 
zijn een begrip in het mbo-
onderwijs. Diverse studenten 
van ROC Nijmegen trainen voor 
deelname aan de regionale 
kwalificatierondes. Joost Meijer 
doet mee aan de wedstrijd 
CAD-tekenen, Tim Noij en Dylan 
Thijssen vormen het team voor 
Mechatronica.

CAD-tekenen is, simpel gezegd, drie-
dimensionaal technisch tekenen op 
een computer. ‘Ik ben nu bezig met de 
aandrijving van het waterdeel van een 
amfibiebus’, vertelt Joost Meijer (18). Hij 
is derdejaars student aan de opleiding 
Technicus engineering/werktuigbouw-
kunde van het Technovium, onderdeel 
van ROC Nijmegen. Joost loopt stage bij 
het bedrijf Dutch Amfibious Technology in 
Nijmegen. 
De student werd vorig jaar derde bij het 
CAD-tekenen in de nationale finale. Dit 
jaar is de kwalificatieronde in Vlissenin-
gen met studenten van zestien ROC’s. 
Gert-Jan van den Berg is docent CAD-te-
kenen bij ROC Nijmegen en begeleidt 

Joost. ‘De studenten moeten onder meer 
3D-moduleren, exploded views maken, 
waarbij je alle afzonderlijke onderdelen 
van een machine ziet en ze moeten een 
filmpje maken van de werking van het 
machineonderdeel.’

Mechatronica
Mechatronica is een combinatie van 
elektrotechniek en werktuigbouwkunde 
(engineering). Vierdejaars student Tim 
Noij (22)  volgt de BOL-(fulltime)opleiding 
Technisch Engineer Elektrotechniek op 
niveau 4 bij het Technovium en vormt 
samen met Dylan Thijssen (18) het team 
van ROC Nijmegen dat meedoet aan 
de kwalificatiewedstrijd Mechatronica. 
Dylan Thijssen is derdejaars en volgt 
de BBL-opleiding Eerste Monteur 
Mechatronica bij de Vakopleiding in Cuijk, 
ook onderdeel van ROC Nijmegen.
Tim kijkt uit naar de kwalificatiewedstrijd 
op 14 december bij een innovatief tech-
nisch bedrijf waar teams van 24 ROC’s 
aan meedoen. Dylan ook: ‘Meedoen aan 
zo’n wedstrijd is leuk, je leert er ontzet-
tend veel van en je breidt je netwerk uit.’
Als teamleden vullen Tim en Dylan elkaar 

goed aan. Peter Galstaun is docent 
Elektrotechniek en coach van de twee 
studenten. ‘Laatst hebben ze een motor-
schakeling gemaakt als opdracht. Ik was 
verrast over de snelheid van hun samen-

werking.’ Tim en Dylan zijn enthousiast 
over hun opleiding en toekomst: ‘Techniek 
is nooit saai, je kunt altijd iets bijleren en 
doorgroeien.’
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Wouter van der Werff (links) en Michael Groot Nuelend. foto: Erik van ’t Hullenaar            

Tim Noij (links) en Dylan Thijssen. foto: Erik van ’t Hullenaar
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