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UITREIKING IR. NOORDHOFPRIJS
De beste vakmensen in Zuidoost-Brabant in de bouw, metaal en mechatronica werden gisteren
in het zonnetje gezet bij DAF. Het vaktalent van het jaar is een jongedame.

‘Thuis in de mannenwereld’
door Irene Stad

Hart voor de zaak
Arthur Lindeboom is
de winnaar van de Ir.
Noordhofprijs in de
categorie bouw.
Hij is onderhoudsmonteur en werkzaam bij Ban Bouw
in Nuenen. Lindeboom wordt geprezen om zijn technische kennis en hulpvaardigheid.
De vakman is erg collegiaal en loyaal.

Hij staat voor iedereen klaar en vindt
het niet erg om zich
ergens extra voor in
te zetten. Ook klanten zijn altijd
positief over hem.
Kortom, een werknemer met hart voor de
zaak. Met zijn positieve instelling en innovatieve ideeën heeft
hij bovendien overal
een oplossing voor.

Oude rot in het vak
Al 46 jaar is René
Klaassen werkzaam
in de metaalsector.
De Ir. Noordhofprijs
voor beste vakman
in de categorie metaal is dan ook een
mooie bekroning van
zijn werk. De allround gereedschapsmaker bij SMF Tools
in Helmond is een
specialist in het vak
van slijpen. Hij is

thuis in alle bewerkingen, met als specialisme het juist laten inkrimpen van
hardmetalen kernen
in een stalen mantel.
Op die manier zorgt
Klaassen voor de productie van de meest
complexe matrijzen.
Tevens maakt hij zijn
jongere collega’s
graag wegwijs in het
vak.

Vakman pur sang
Raymond Paans, winnaar van de Ir. Noordhofprijs in de categorie mechatronics, is
vier jaar werkzaam
bij NTS Mechatronics
in Eindhoven. Paans
staat binnen het bedrijf vooral bekend
om zijn kennis. Als
monteur 1 beheerst
hij complete tekeningpakketten, elektrisch,
mechanisch en pneu-

matisch. Hij heeft
kennis van het assemblage productiebesturingssysteem en ook
vacuümtechniek is
hem niet vreemd.
Ook is hij op de hoogte van de constructieve opbouwvolgorde
en het functioneren
van de mechatronische samenstellingen
en machines. Een vakman pur sang.

EINDHOVEN. De beste vakmensen

in Zuidoost-Brabant in de sectoren bouw, metaal en mechatronica werden gisteren in het zonnetje gezet bij DAF. Het was de 26e
keer dat de Ir. Noordhofprijs werd
uitgereikt. Kyra Burhenne is de
winnares in de categorie Junior
Vaktalent en tevens de enige vrouwelijke genomineerde. „Een hele
eer, maar ook een beetje dubbel”,
vertelt ze. „Ik hoop dat mensen
me waarderen omdat ik goed ben
in mijn werk en niet om het feit
dat ik een vrouw ben.”
Het vaktalent uit Panningen
doet een opleiding mechatronica
niveau 3 en 4 op het ROC Ter AA
in Helmond. Daarnaast werkt ze
als machinebouwer bij AAE, een
hightech machinefabrikant. „Ik
doe vooral montagewerk, maar
ook elektra en af en toe verspaning. Eigenlijk van alles een beetje om zo veel mogelijk te leren.”
Om meer meiden enthousiast
te maken voor haar vak treedt
Burhenne op als ambassadrice
techniek. Door middel van rondleidingen bij haar bedrijf hoopt ze
mechatronica meer bekendheid te
geven. „Zelf heb ik dat erg gemist.
Voordat ik begon aan mijn huidige opleiding, heb ik een hbo-opleiding interieur en vormgeving gedaan. Op de havo heb ik namelijk
nooit echt kennisgemaakt met
techniek in de praktijk. Pas toen
ik me ging oriënteren en verschillende bedrijven had bezocht, wist
ik wat het inhield en dat dit was
wat ik wilde doen. Daarom vind
ik het zo belangrijk om te laten
zien hoe het eraan toe gaat. Juist
dat kijkje in de praktijk is bepalend geweest voor mijn keuze.”
Daarnaast benadrukt ze dat er zeker behoefte is aan vakvrouwen.
„Vrouwen hebben een andere manier van denken dan mannen, bijvoorbeeld in strategisch opzicht
of bij het oplossen van een probleem. Juist een combinatie van
mannen en vrouwen is belangrijk
in een gezond bedrijf.” Burhenne
houdt zich prima staande in de
‘mannenwereld’, zoals ze het zelf
noemt. „Ik werk voornamelijk
met mannen, maar voel me helemaal thuis bij AAE. Mijn collega’s
staan altijd voor me klaar en ik
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Prijs Additive
Industries

Collegereeks bereidt studenten
voor op robotsamenleving

MEVO Precisietechniek uit Ruurlo en Demcon uit Enschede zijn
uitgeroepen tot de beste industriële toeleveranciers 2015 van
Nederland. Dat gebeurde gisteravond tijdens een drukbezochte
bijeenkomst op landgoed Mereveld in Utrecht. Additive Industries uit Eindhoven won de
award voor de beste klant.

Tilburg University, Fontys Hogescholen, Technische Universiteit
Eindhoven en Avans Hogeschool
bieden in het voorjaar gezamenlijk een collegereeks aan over robotisering, afwisselend in Eindhoven, Breda en Tilburg. De papers
zijn straks ook online beschikbaar
voor het grote publiek. De verwachting is dat in de ‘slimme

maakregio’ Brabant de effecten
van robotisering zich eerder en op
grotere schaal zullen voordoen
dan in de rest van Nederland. De
Brabantse onderwijsinstellingen
willen hun studenten op die robotsamenleving voorbereiden. De
kennis die de studenten opdoen,
moet ten goede komen aan bedrijven en instellingen.
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Kyra Burhenne is winnares in de categorie Junior Vaktalent. foto Kees
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Kyra Burhenne is winnares in
de categorie Junior Vaktalent
en tevens de enige vrouwelijke
genomineerde

een dit vak kan leren, als je maar
gemotiveerd bent. Voordat ik met
mijn opleiding begon, wist ik niks
van mechatronica en ook niemand van mijn familie en vrienden werkt in de techniek. Ik begon dus helemaal onderaan. Het
was een sprong in het diepe en
kijk waar ik nu sta. Ik heb een leuke baan, maak andere meiden enthousiast én ben uitgeroepen tot
vaktalent van het jaar.”

Investering Ventinova
EINDHOVEN. De Eindhovense
Ventinova Group heeft een succesvolle tweede financieringsronde afgerond met zijn bestaande
aandeelhouders Holland Venture
en de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij (BOM). Het bedrijf
ontving een niet genoemd bedrag. Er wordt gesproken over
‘miljoenen’. Daarnaast is een
nieuwe aandeelhouder toegetreden, InvestInFuture, plus een
aantal investeerders.

Ventinova ontwikkelt en verkoopt innovatieve medische producten op het gebied van patiëntbeademing. Deze financiering
stelt Ventinova in staat de marktintroductie van zijn nieuwe automatische beademingsapparaat te
realiseren. Tevens zal het zijn organisatie en verkoopnetwerk verder versterken en uitbreiden.
Eerder ontving Ventinova recent een EU-subsidie van 1,9 miljoen euro.

