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Techniek speelt grote rol bij

FrieslandCampina
Domo in Borculo

2
Meiden staan hun
mannetje

FrieslandCampina Domo in Borculo is één van de grootste werkgevers in de gemeente Berkelland. En misschien nog wel belangrijker:
het bedrijf groeit nog steeds. Met de bouw van een nieuwe melkpoederfabriek en uitbreiding van de bestaande productielocatie
neemt de werkgelegenheid met tientallen arbeidsplaatsen toe.
Veel medewerkers van FrieslandCampina Domo
zijn technisch geschoold, want techniek speelt
een vooraanstaande rol bij vrijwel alle bedrijfsprocessen van de innovatieve onderneming.
Daarbij komen verschillende techneuten in actie.
Het gaat om mensen met een elektrotechnische
en werktuigbouwkundige achtergrond en programmeurs. “Veel banen hebben een raakvlak
met techniek”, weet Johan van den Abbeele,
Project Interface Manager Utilities van FrieslandCampina Domo. “Want naast de zojuist genoemde functies hebben bijvoorbeeld ook operators,
laboratorium medewerkers, de technische dienst
en de kwaliteitsdienst op de een of andere
manier te maken met technische hulpmiddelen.”

Het bedrijf beschikt over goed gekwalificeerde
vakmensen, maar kan regelmatig nieuwe medewerkers gebruiken. “Jongeren die voor techniek
hebben gekozen, krijgen bij ons de kans zich te
ontwikkelen. De vergrijzing is zichtbaar in ons
personeelsbestand, dat biedt zeker op termijn
prima mogelijkheden om door te stromen.” FrieslandCampina Domo is een officieel leerbedrijf
en werd vorig jaar zelfs uitgeroepen tot Beste
Leerbedrijf van Nederland. Studenten kunnen zo
de nodige ervaring opdoen. Maar ook het bedrijf
zelf profiteert. “Als leerbedrijf kunnen we de
beste kandidaten selecteren voor een baan. Dat
is goed voor de kwaliteit en continuïteit van onze
onderneming. Op die manier is het een ideale
kweekvijver. Maar als ze hier eenmaal werken,
kunnen ze niet achterover leunen. We stimuleren
het dat ze doorleren, het zorgt voor breed inzetbare krachten met veel kennis van zaken.”
Van den Abbeele noemt het Technieklokaal in
Borculo een mooi initiatief. “De voorziening helpt
kinderen bij het maken van keuzes. Door ze te
laten ervaren wat techniek allemaal is, kan het
een stimulans zijn om er later voor te kiezen. Het
is belangrijk dat het gebeurt. Daarom zijn we er
ook als sponsor aan verbonden.”

Johan van den Abbeele, Project Interface
Manager Utilities van FrieslandCampina Domo.

Elke dag voorziet FrieslandCampina ongeveer
1 miljard consumenten verspreid over de wereld
van voeding die rijk is aan waardevolle voedingsstoffen. Met een jaaromzet van ruim 10 miljard
euro behoort het bedrijf tot de vijf grootste zuivelondernemingen in de wereld. Het assortiment
bestaat uit zuiveldranken, baby- & kindervoeding,
kaas, boter, room, desserts en functionele ingrediënten op basis van zuivel. Naast consumentenproducten worden ook producten geleverd aan
professionele afnemers in bakkerij en horeca,
aan de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector.
In Borculo wordt wei verwerkt tot wei-eiwitten en
melksuikers. Deze ingrediënten worden geleverd
aan de kindervoedings- en farmaceutische industrie, wereldwijd. Daarnaast wordt in Borculo ook
het ingrediënt Vivinal GOS geproduceerd. Dit is
een ingrediënt dat veel gebruikt wordt in kindervoeding.
Bij de verschillende productieprocessen in Borculo komt veel techniek kijken. “Het gaat om
scheidings-, verdampings-, droog- en transporttechnieken”, somt Van den Abbeele op. Er wordt
gestreefd naar een efficiënte en ook duurzame
productiewijze. “In het nieuwe ketelhuis in Borculo is gekozen voor energie uit biomassa. Er
staan stoomketels, luchtcompressoren, ijswaterinstallaties en het ontvangststation voor stroom
en gas. Een uitdagende omgeving voor de echte
techneuten onder ons.”
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Vrouwen en techniek

Koekel(o)eren
Kapster, timmerman of buschauffeur. Sommigen van ons weten al hun hele leven wat
ze willen worden. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Toch is het maken van een
studiekeuze een van de belangrijkste beslissingen in een mensenleven. Daar kunnen
leerlingen best wat hulp bij gebruiken.
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding draagt bij
aan een goede voorbereiding op een vervolgopleiding en de arbeidsmarkt. Om die reden
zijn AOC Oost, Staring College, Het Assink
Lyceum, MaxX onderwijs en diverse ondernemersplatformen uit de gemeente Berkelland het
samenwerkingsproject Koekel(o)eren gestart.
Koekel(o)eren helpt VMBO-leerlingen om zich
een breder beeld te vormen van bedrijven en
beroepen. Hoe gaat het er op de werkvloer aan
toe? Welke beroepen zijn er binnen een bedrijf
te vinden? Wat voor taken vinden leerlingen
leuk en minder leuk? Waar liggen hun talenten?
In de onderbouw zijn leerlingen vooral op zoek
naar wat ze willen, wie ze zijn, wat ze kunnen
en wat er te koop in de wereld; ook wat betreft
beroepen. Bij Koekel(o)eren kunnen leerlingen
individueel of in kleine groepjes kijken bij een

willekeurig bedrijf en op die manier kennismaken met diverse beroepsbezigheden.
Leerlingen Koekel(o)eren één dagdeel bij een
bedrijf of instelling. Alle bedrijven zijn op de
hoogte van de komst van de leerlingen en hebben hun bezoek voorbereid. Het bezoek duurt
minimaal een uur; afhankelijk van het type
bedrijf of instelling. Na afloop wordt de dag
door leerlingen geëvalueerd.
De school bepaalt welke leerlingen naar welk
bedrijf gaan. Zo kunnen leerlingen terecht
komen in een sector waar hun interesses al
liggen. Het kan ook zijn, dat leerlingen bij een
sector gaan Koekel(o)eren, waar de (nog) niet
zoveel mee hebben. Op die manier ontstaat
een zo breed mogelijke kijk op sectoren en
beroepskeuzes.

Het Technieklokaal
gaat
volgend
schooljaar
ook bedrijfsbezoeken organiseren. Buiten de
reguliere technieklessen om krijgen de leerlingen van de groepen 7 en 8 de mogelijkheid
om eens een kijkje te nemen bij een technisch
bedrijf.
De scholen uit de gemeenten Lochem en Berkelland hebben inmiddels een aanmeldformulier ontvangen. De excursies zijn alleen mogelijk als er bedrijven zijn die hieraan mee willen
werken. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Voor meer informatie over de bedrijfsbezoeken
van het Technieklokaal, tel 06-53662190 of
info@technieklokaalberkelstreek.nl
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Vrije opdracht
positief ontvangen

Mandy Franssen en Tamara Rouwenhorst

Meiden staan hun mannetje op
de bouw
De bouw staat bekend als een mannenbolwerk.
Vrouwen zijn er slechts sporadisch actief,
het gaat om amper vijf procent van de
werknemers. Toch zijn er ook veel banen in de
sector geschikt voor vrouwen. De studentes
Mandy Franssen en Tamara Rouwenhorst
volgen een opleiding in de bouw. “We vinden
het een uitdaging om iets te maken.”
Mandy Franssen (23) uit Rietmolen studeert HBO Bouwkunde in Enschede en is derdejaars. Tamara Rouwenhorst
(22) volgt de bouwopleiding timmeren (niveau 2) bij Bouwmensen Gelderland Oost in Borculo en is eerstejaars. De
meiden doen momenteel praktijkervaring op bij Aannemersbedrijf Kormelink in Rietmolen. Zo waren ze actief in
Enschede waar Aannemersbedrijf Kormelink in opdracht
van wooncorporatie De Woonplaats groot onderhoud
uitvoerde aan 117 huurwoningen in de wijk Stevenfenne.
“Het bevalt erg goed”, vertelt Mandy tijdens de pauze in
de bouwkeet. “Op school gaat het voornamelijk om de
theorie. Op de bouw krijg je echt de kans praktijkervaring
op te doen. Daar leer je veel van.” Haar collega Tamara
knikt bevestigend. Ook zij heeft het prima naar haar zin. “Je
bent de hele dag lekker bezig en ziet gelijk resultaat. Ook
het samenwerken vind ik een positief punt bij dit werk.”
Uitvoerder Fons Lubbers van leerbedrijf Kormelink is tevreden over de instelling van de studentes. “Ze hebben het in
de vingers en zijn leergierig. Deze meiden staan hun mannetje in de bouw. En het hoeft geen zwaar werk te zijn, want
er zijn genoeg andere functies in de veelzijdige sector.” Dat
ze het zwaardere werk niet schuwen, wordt duidelijk als de
foto wordt gemaakt. Mandy en Tamara nemen beiden een
breekijzer ter hand, aangezien er een kozijn moet worden
vervangen. Maar het fijnere werk zoals het aftimmeren van
bergingen, plafonds en dakkapellen geeft ze meer voldoening. Dat geldt zeker voor Tamara die wordt opgeleid tot
timmerkracht. Eerder doorliep ze de mbo opleiding tot interieuradviseur. “Ik wilde graag verder leren, zodat ik breder
inzetbaar ben. In combinatie met een opleiding timmeren
kan ik ontwerpen maken en ook nog eens de uitvoering
voor mijn rekening nemen. Die combinatie biedt meer kan-

Tamara Rouwenhorst (links) en Mandy Franssen in actie
tijdens groot onderhoud werkzaamheden in de Enschedese
wijk Stevenfenne.

sen op de arbeidsmarkt.” Mandy heeft meer met architectuur al weet ze nog niet precies welke kant ze op wil. “Ik
heb nog de tijd om dat uit te vinden. Het voordeel van stages is dat je een goed beeld krijgt welke beroepen en functies interessant zijn.” Ze vinden het allebei belangrijk dat

meisjes hun passie volgen en zich niet laten tegenhouden
door de mening van anderen. “Als je hart er ligt, moet je
het gewoon doen, het is een kwestie van durven. De bouw
is weliswaar een mannenwereld, maar dat vinden wij geen
enkel probleem. Onder elkaar is het juist heel leuk.”

Nieuwe generatie moet kennis hebben
van duurzame energie
Op woensdag 19 maart, tijdens het overleg met alle 7 technieklokalen, werd het 0-emissie
huisje gedemonstreerd. Het doel van het 0-emissie huisje is om basisschoolleerlingen kennis
te laten maken met en te enthousiasmeren voor duurzame moderne techniek als het gaat om
energieverbruik in woningen.
Het idee ontstond om door de bouw van een huisje met
verschillende opdrachten transparant, informatief en
op leerling-niveau opdrachten te ontwikkelen die het
moderne verwarmen en koelen van een huis inzichtelijk
maken. Dit project sluit naadloos aan bij de inzet van het
bedrijfsleven om de Achterhoek in 2020 emissiekampioen
van Nederland te laten worden.
In de Achterhoek zijn 7 technieklokalen, verspreid over
het gehele gebied. Hierdoor kunnen alle basisscholen
gebruik maken van de mogelijkheid om hun leerlingen
kennis te laten maken met techniek in de breedste zin van
het woord. Het technieklokaal is het ideale podium om alle
Achterhoekse kinderen kennis te laten maken met duurzaam energiegebruik in woningen.
Het 0-emissie huisje is een verrijd- en vervoerbaar compleet geïsoleerd huisje waarin het gebruik van zonne- en
windenergie wordt gesimuleerd. De isolatie is zichtbaar
aangebracht en de muren en het dak zijn opengewerkt
om de leerlingen te laten zien wat er eigenlijk in de spouw
en onder de pannen zit.

De leerling wordt door de computer meegenomen naar
de energiesystemen in huis en gaat die zo beter begrijpen. De computer geeft aanwijzingen en de leerling ziet
wat er na zijn handelen gebeurt. Zet hij b.v. de windmolen
aan dan loopt het energieverbruik terug.
Het programma is goed in te bedden in het bestaande
lesprogramma van het technieklokaal.
Aan de bouw van dit huisje, dat door Edu-Plus is gemaakt,
hebben diverse Achterhoekse bedrijven een bijdrage
geleverd. Bij de ontwikkeling ervan hebben studenten van
OBD-Opleidingen, Schilderschool Zutphen en van diverse
afdelingen van de sector Techniek & Informatica binnen
het Graafschap College een grote rol gespeeld.
Het 0-emissie huisje gaat rouleren onder de technieklokalen in de Achterhoek.

Liesbeth Laman Trip (secretaris POA) ontvangt de sleutel
van het 0-emissie huisje dat gaat rouleren bij de Technieklokalen uit handen van Thomas van Rijnsoever

Girlsday bij Timmerije
in Noordijk
Meisjes hebben vaak geen goed beeld van
technische opleidingen en beroepen. Dat
is jammer, want zo sluiten ze een wereld
uit die zij niet kennen. Daarom was het op
donderdag 24 april Girlsday. In het kader van
die landelijke actie kregen meisjes van groep
7-8 van de Needse basisschool Kisveld een
uitgebreide rondleiding bij Kunststofbedrijf
Timmerije in Noordijk. Ze keken hun ogen uit.

‘Rijden op een
heftruck, dat is cool!’
Meiden van basisschool Kisveld onder de indruk
Meisjes en techniek, het wil maar niet vlotten. Juist om jonge meisjes kennis te laten maken met technische beroepen is Girlsday in het leven geroepen. Want techniek biedt
veel mogelijkheden. In allerlei branches zit de arbeidsmarkt zit te springen om technisch vaardige medewerkers. Girlsday is dé kans om een kijkje te nemen in de fascinerende wereld van de technologie en vrouwelijke professionals die in deze sectoren werken te ontmoeten. Zo
ook in Noordijk, waar leerlingen van basisschool Kisveld
op 24 april hartelijk werden ontvangen bij de Timmerije.
Het spuitgietbedrijf, met ongeveer 150 personeelsleden,
ademt techniek. Dat blijkt wel tijdens de rondleiding door
Dik Timmerije. “We maken hier allerlei kunststof producten. Bijvoorbeeld onderdelen van koffiezetapparaten,
kinderzitjes, cv-ketels, jasbeschermers en nog veel meer.
Daarvoor beschikken over een eigen ontwerpafdeling en

gereedschapmakerij. De producten worden hier ontworpen, geproduceerd, gespoten en geassembleerd. Er werken vooral mannen bij ons bedrijf, maar de banen kunnen
ook prima door vrouwen worden bekleed. Dat juichen we
zelfs toe.”
De medewerkers zijn veelal technisch geschoold. De
meisjes van groep 7-8 krijgen eerst tekst en uitleg van
een vrouwelijk personeelslid, productontwerpster Cindy
Bauhuis. “Ik heb de HBO-opleiding industrieel product
ontwerpen gevolgd aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Bij Timmerije ontwikkel ik producten samen met
klanten, zoals deze jasbeschermer voor de fietsen van
Gazelle.” De meiden luisteren belangstellend en zien later
hoe Cindy op haar computer een geavanceerde 3D techniek demonstreert. “Dat is mooi! Heel gaaf om te doen”,
reageert een leerling. Later krijgen ze een beeld van het

productieproces, waar de grote spuitgietmachines zichtbaar indruk maken. Aan het eind van de leerzame rondleiding zijn de meisjes razend enthousiast. Als de vraag
wordt gesteld of ze later bij Timmerije zouden willen werken, volgt een positief antwoord van het merendeel van
de groep. Maar wat is dan de favoriete baan? “Rijden op
een heftruck, dat is cool”, wordt er geroepen. Een vriendin knikt bevestigend. Toch geldt het niet voor iedereen.
“Productontwerper, net als Cindy. Lekker creatief knutselen”, zegt een ander meisje. Het bedrijfsbezoek heeft de
tongen goed losgemaakt. Ellen Hemmers, leerkracht van
groep 7-8 en directeur van Kisveld spreekt dan ook van
een geslaagde Girlsday. “Het was nuttig en leuk. De meiden hebben kennis gemaakt met techniek, dat kan voor
de juiste beeldvorming beslist geen kwaad.”

Marjo Nijman heeft als lasser draai gevonden

‘Vrouwen en techniek, dat kan prima’
Talent voor techniek is niet alleen aan mannen voorbehouden. Er zijn ook veel technisch
geschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt actief. “Het werk hoeft helemaal niet zwaar te zijn.
Dat is een onterecht vooroordeel. Vrouwen en techniek, dat kan prima”, zegt Marjo Nijman (44)
uit Doetinchem. Ze is TIG-lasser bij het bedrijf Rendisk, een onderdeel van Metos in Ruurlo. “Bij
deze vorm van lassen ben je vooral met verfijnd en secuur werk bezig. Het spettert en knettert
niet. Dat is goed te doen, heel geschikt voor vrouwen.”
Na de Mavo koos Marjo Nijman voor de richting detailhandel als vervolgonderwijs. Na haar studie ging ze vol goede
moed aan de slag, maar het werk in een sportwinkel en een
zaak in relatiegeschenken beviel niet. “Het gaf te weinig
voldoening. Ik kwam er al snel achter dat het niks voor mij
was.” Ze besloot het roer om te gooien. Haar belangstelling werd gewekt toen haar oog viel op een advertentie van
Centrum Vakopleiding Oost-Gelderland. “Daarin werden
vrouwen opgeroepen de basiscursus metaal te volgen.

Dat leek me wel wat. Mijn vader was weliswaar constructiebankwerker, maar toch wist ik niet precies wat ik kon
verwachten.” De vakopleiding bood een goed toekomstperspectief, een grote kans op een baan. Van alle cursisten
kon tachtig procent gelijk aan de slag. “De opleiding metaal
sprak me aan. Na het basisgedeelte ben ik me gaan specialiseren als lasser, dat vond ik het leukste onderdeel.”
Marjo kreeg vrij snel een baan bij Nijman Arentsen in Varsseveld. Daar konden ze wel een lasser gebruiken. “Ik solliciteerde bij verschillende bedrijven, maar daar hadden ze
geen ervaring met vrouwelijke werknemers of beschikten
ze niet over een aparte kleed- en wasruimte. Zo ging het
in die tijd.” Ze vond al snel haar draai als lasser en heeft
inmiddels al bijna 25 jaar ervaring. Sinds 2000 werkt ze
bij Rendisk, een bedrijfsonderdeel van Metos, specialist
in grootkeuken apparatuur. “Het werk geeft veel plezier. Ik
ben graag met mijn handen bezig, iets maken is mijn ding.
Daarnaast is het ook afwisselend. De verschillende rvs
onderdelen van de keukens las ik in elkaar. Dat gebeurt
vanaf een tekening en is steeds anders.” In haar vrije tijd
maakt ze ook dingen voor zichzelf, zoals bijzettafels, een
hangmatstandaard en een eettafel van een rvs onderstel.
“Handig toch.”
Er zijn niet veel vrouwelijke lassers actief. Terwijl het volgens Marjo best prettig samenwerken is met mannen. “Er
wordt misschien ook gedacht dat het werk te zwaar is.
Maar dat is echt niet zo, zeker niet bij TIG-lassen. En als
je trouw je laskap draagt zoals ik altijd doe, is het ook niet
gevaarlijk. Het zou goed zijn als meisjes die gevoel hebben
bij techniek en graag met hun handen werken de keuze
voor techniek overwegen. Ze kunnen er echt veel plezier
aan beleven en het verdient ook nog goed.”

Column
Dat techniek steeds meer
aandacht krijgt en verdient
is een uitgemaakte zaak.
Wij denken dan ook dat
de technieklessen in
Henk Huiskamp
ons Technieklokaal
voo
rzitter
Berkelstreek een
belangrijke aanvulling zijn
op het lesprogramma van de basisscholen.
In de ontwikkelingen van ons aanbod in lessen
worden ook de nodige stappen gezet. Dit jaar zijn we
begonnen met een vrije opdracht. Daarnaast wordt
er, in samenwerking met alle technieklokalen uit de
Achterhoek, hard gewerkt aan een leerlijn voor meeren hoog begaafden.
We hopen dat ook steeds meer meisjes aandacht
krijgen voor techniek. Het blijkt dat deze zeker niet
onderdoen voor de jongens bij het oplossen en
uitvoeren van bepaalde technische vraagstukken.
Hiervoor verwijs ik jullie graag naar de bijgaande
artikelen over vrouwen in de techniek.
Onze vrijwilligers blijven enthousiast in de begeleiding
van de leerlingen.
Afgelopen jaar hebben enkele sponsors ons
noodgedwongen moeten verlaten. Hiertegenover staat
dat wij weer een aantal nieuwe sponsors mochten
verwelkomen in onze club die net als onze vaste
sponsors het belang van ons technieklokaal inzien.
Graag willen wij een ieder die een bijdrage levert aan
ons technieklokaal, in welke vorm dan ook, hiervoor
hartelijk danken!

Vrije opdracht positief ontvangen
De afgelopen maanden hebben leerlingen van groep 8 die het Technieklokaal bezochten kennisgemaakt met een
nieuw onderdeel in het lesprogramma: de vrije opdracht. Bij een vrije opdracht wordt aangegeven wat het product
moet kunnen en welk materiaal daarvoor beschikbaar is. De uitvoering
wordt geheel aan de leerlingen overgelaten. In groepjes van 3 of 4
leerlingen wordt eerst goed nagedacht over de opdracht. Vervolgens
wordt er een schets op papier gemaakt. Samenwerken is hierbij heel
belangrijk. Het is in het begin soms best even wennen om op deze
manier te werken, maar al snel wordt er met veel enthousiasme aan de
opdracht gewerkt. Leuk om te zien wat een mooie en slimme constructies
er worden bedacht! Leerlingen worden gestimuleerd zelf initiatief
te nemen en oplossingen te bedenken. Het creatieve denken wordt
hierdoor ontwikkeld. Aan het eind van de les wordt de opdracht getest.
De leerlingen die de opdracht het beste hebben uitgevoerd krijgen een
uitnodiging voor de finale op 9 juli om 13.30 uur!
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Nieuwe sponsors zijn altijd welkom
Bedrijven, organisaties en gemeenten zijn enthousiast over het Technieklokaal Berkelstreek. Het is erg positief dat al veel partijen het lokaal steunen. Maar nieuwe
sponsors blijven nodig en zijn dus uitermate welkom. Bedrijven die hun naam aan het Technieklokaal verbinden worden vermeld op de website, de nieuwsbrief en het
sponsorbord dat bij het lokaal hangt. Daarnaast worden ze jaarlijks uitgenodigd voor een speciale ledenbijeenkomst. Bedrijven of instellingen die belangstelling
hebben, kunnen het aanmeldformulier op de website: www.technieklokaalberkelstreek.nl invullen of contact opnemen met Henk Huiskamp, tel. 06 51109891 of per
e-mail: info@technieklokaalberkelstreek.nl
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