
Na een jaar hard werken is het 1  juni eindelijk zo ver! De grote onthulling

van de nieuwe HAN Solarboat. Elk halfjaar werken nieuwe studenten bij

Innovatiehub IIME aan dit innovatieve project. De HAN Solarboat brengt

verschillende opleidingen, zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek en

marketing & communicatie samen door te werken aan een duurzame boot

die vaart op zonne-energie. Het team neemt deel aan verschillende races

in zowel Nederland als in het buitenland.

Dinsdag 1  juni om 20 :00  uur wordt de HAN Solarboat via een online event

onthuld. Tijdens het event krijgt de kijker de mogelijkheid om live vragen

te stellen aan het team. Daarnaast zijn er meerdere interessant

gastsprekers aanwezig, zoals Gerit Averesch, directeur HAN Academie

Engineering & Automotive en Peter Siebelink, Northon Abrasives. 

UPDATE
De nieuwsbrief  van de Innovatiehubs
Een non-prof i t  in i t iat ief  van 13 innovat ieve bedri jven ui t  de Achterhoek en L iemers

M E I  2 0 2 1
N U M M E R  2
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NAAR WERK: ALTOP GEEFT HET
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ONTHULLING HAN SOLAR
BOAT

De nieuwe HAN Solarboat maakt gebruik van zogenoemde ‘hydrofoils’,  deze onder water gemonteerde vleugels zorgen ervoor dat de

boot boven het water vliegt. Doordat de gehele romp van de boot uit het water wordt getild, ondervindt de boot minder weerstand,

hierdoor kan de boot hogere snelheden behalen en verder varen op dezelfde acculading. Daarnaast worden de bootsystemen en het

vaargedrag via een app uitgelezen om zo strategische beslissingen te nemen gedurende races.

De livestream is te bekijken via https://hansolarboat.nl/onthulling-han-solarboat/ 

SUCCESVERHAAL: 2X STAGE BIJ
TWEE VERSCHILLENDE HUBS

https://www.linkedin.com/company/iime/
https://hansolarboat.nl/onthulling-han-solarboat/
https://hansolarboat.nl/onthulling-han-solarboat/


Jeff: “hier kan ik werken aan innovaties in een relaxte sfeer”

Jeff heeft zich tijdens zijn stages met verschillende werkzaamheden bezig gehouden waarbij het grootste project de

zogeheten DrainTalent was. De DrainTalent is een innovatie van Altop Products, die het vochtpercentage van de bodem

van een voetbalveld op het optimale percentage houdt. Op deze manier zijn de velden bij diverse weeromstandigheden

in korte tijd weer speelbaar. “Ik ben de laatste tijd samen met een collega bezig geweest om de doorstroming van het

water binnen in de tank van de DrainTalent te verbeteren, zodat met droog weer meer water in het veld gebracht kan

worden. 

Daarnaast heeft Jeff zich ingezet voor het weerstation voor op de DrainTalent. Dit weerstation gaat er mede voor zorgen

dat de DrainTalent automatisch zijn werk kan doen. “Voor het weerstation ben ik bezig geweest met de printplaten

aanpassen en daarna de weerstations assembleren. Ook heb ik een test programma geschreven die in de PLC en HMI

komt te draaien. 

‘ ’Altop is een bedrijf waar veel mogelijk is, waar je veel kan leren en verschillende richtingen op kan terwijl er een hele

relaxte werksfeer hangt”, aldus een enthousiaste Jeff.

F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Van stage, naar bijbaan, naar werk:
Altop geeft het voorbeeld!
Hoe kun je jong talent voor langere tijd aan je organisatie

binden op het moment dat ze het onwijs naar hun zin hebben

tijdens een stage? Door ze bijvoorbeeld ná hun stage een

bijbaan te bieden, waarmee ze én werkervaring blijven

opdoen én een fijne zakcent verdienen. Altop

Kunststoftechniek uit Beek geeft het juiste voorbeeld en deelt

het succesverhaal van Jeff en Job.

Graafschap College studenten Jeff Nijhuis en Job Berendsen

begonnen iets meer dan twee jaar geleden via de Innovatiehub

Achterhoek-Liemers aan hun stage bij Altop. Jeff volgde destijds

de opleiding Smart Industry en Job als student Middenkader

Engineering. Al snel bleek dat de twee techneuten het erg naar

hun zin hadden en via een bijbaan kregen ze de kans om extra

werkervaring op te doen. Hierdoor kwamen ze erachter dat ze zó

op hun plek zaten dat ook de eindstage bij Altop werd gevolgd. 
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Directie Altop Kunststoftechniek: Chiel Berndsen en Joost Berndsen

Job: “met mijn ideeën wordt echt iets gedaan”

Het project waar Job zich voornamelijk mee bezig heeft gehouden is een

tankenpark. Dit tankenpark bestaat uit 14 tanks, waarvan 2 bestaande. De

12 tanks die Job heeft getekend staan op een bordes in een fabriek en

variëren van 5m3 t/m 20m3 inhoud. De tanks bevatten stoffen waar

planten voeding mee wordt gemaakt. Naast de aparte tanktekeningen

wordt er ook een 3d model gemaakt van de totale opstelling. Hier zit

onder meer het verbindend leidingwerk ingetekend, denk daarbij aan een

sproeisysteem en een gezamenlijke ontluchting.



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Job: ‘ ’Wat Altop in mijn ogen een mooi (stage)bedrijf maakt is dat er veel ruimte is voor eigen inbreng. Als je een goed

idee hebt, wordt daar ook echt iets meegedaan. Verder wordt je hier gezien als volwaardige collega, zowel in de omgang

als in de projecten waar je aan mag werken.’ ’

Doorstroming naar werk en/of een leerwerktraject

Jeff wilde graag doorstuderen aan het Hbo en gaat daarom in september beginnen met een deeltijd vervolgopleiding

Werktuigbouwkunde, die hij via Altop aangeboden krijgt. Op deze manier kan hij zowel doorstuderen als bij Altop aan het

werk blijven en daarmee zijn nieuwe kennis direct in praktijk brengen. Ook Job heeft een baan aangeboden gekregen bij

Altop en gaat na zijn eindstage van start op fulltime basis.

Aandacht voor talentontwikkeling

Altop Kunststoftechniek vind talentontwikkeling bij jongeren heel belangrijk en kijkt altijd waar mogelijkheden liggen

voor het binden van talent. ‘We hebben jongeren hard nodig in de techniek. Als stagebedrijf kunnen we ervoor zorgen

dat jongeren enthousiast raken over het werken in de (kunststof)techniek. In het beste geval blijven we ook na de

schoolperiode samenwerken, zoals bij Job en Jeff al gebeurt. Wij willen graag in deze jongeren investeren dit maakt ons

soms net even anders dan veel andere bedrijven”, aldus Chiel Berndsen, directeur Altop Kunststoftechniek.’ 

Wij wensen Job en Jeff veel succes en werkplezier bij Altop! 
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MEER WETEN OVER ALTOP?
Neem gerust contact op met Michelle Hendriksen, Hubmanager bij Innovatiehub Achterhoek-Liemers, via 

mhendriksen@innovatiehub-al.nl of 06 531 046 70 

Impressie Drain Talent



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

Mijn naam is Jelle, 22 jaar oud en ik kom uit Doetinchem. Van februari 2020 tot juli 2020 heb ik met veel plezier

stagegelopen bij Vink Kunststoffen in Didam. Dit jaar doe ik in dezelfde periode mijn afstudeerstage bij ARA

apparatenfabriek in Aalten.

Als je bij het zoeken naar een stage kiest voor een bedrijf dat is aangesloten bij een Innovatiehub, dan krijg je bepaalde

zekerheden. Een goed voorbeeld daarvan is dat het stagebedrijf de opdracht, jou als student en de begeleiding serieus

neemt. Persoonlijk vind ik dit een voordeel aangezien ik vaak van andere studenten hoor dat dit niet de standaard is, op

deze manier differentiëren aangesloten bedrijven zich.

Daarnaast krijg je ook extra hulp en begeleiding vanuit de Innovatiehub om schoolopdrachten op een goed niveau te

krijgen. Zo mag je bijvoorbeeld het werk altijd eerst laten lezen door je begeleider voordat je het inlevert bij je docent.

Bovendien is er ook ruimte om te sparren met je Hubmanager om de opdracht naar een hoger niveau te tillen. 

Ik heb enkel lof voor de bedrijven waar ik stage heb gelopen die aangesloten zijn bij de Innovatiehub. Mijn minor heb ik

gedaan bij Vink Kunststoffen in Didam, hier heb ik ondanks dat corona tijdens deze stage uitbrak een erg leuke en

leerzame tijd gehad. Daarom kan ik dit bedrijf zeker aanraden als je een student bent die creatief is en lekker proactief

kan werken, dit wordt hier erg gewaardeerd. Momenteel ben ik aan het afstuderen bij Apparatenfabriek ARA in Aalten.

Bij ARA doe ik mijn afstudeerstage volgens het nieuwe afstudeercurriculum van de HAN. Dit betekent dat ik in plaats van

één afstudeeropdracht, mij met 3 verschillende opdrachten bezighoud. ARA was hier nog niet bekend mee, maar ging

hier open en begripvol mee om. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin bij ARA en ben ik uiterst tevreden met de

werkplek die voor mij is gefaciliteerd, ik kijk uit naar een succesvol eindresultaat!

M E I  2 0 2 1 N U M M E R  2

2x stage lopen bij twee verschillende Innovatiehubs:
Jelle deed het!

SUCCESVERHAAL

MEER WETEN OVER INNOVATIEHUB?
Neem gerust contact op met Marij Striekwold, Hubcoach Innovatiehub, via 

info@innovatiehub.com of 06 383 189 88 

"Ik heb enkel lof voor de
bedrijven waar ik stage heb

gelopen die aangesloten zijn bij
een Innovatiehub"



MEER WETEN OVER INNOVATIEHUB?
Neem gerust contact op met Marij Striekwold, Hubcoach Innovatiehub, via 

info@innovatiehub.com of 06 383 189 88 

BEDANKT VOOR HET LEZEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF!
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