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De operator krijgt een update:  
operator 2.0

AR: extra dimensie in
 technisch opleiden

Opleiders en bedrijven maken 
monteur van de toekomst

Martin Boers, adviseur Mens & Ontwikkeling bij IJssel

Smart Industry is een van onze 
belangrijkste innovatiekrachten
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INHOUD VOORWOORD

Kunt u zich nog herinneren dat u voor het eerst gebruik maakte van internet? Had u toen 

verwacht dat ‘Internet of Things’ zakelijk zoveel mogelijkheden ging bieden om efficiënter en 

gerichter te werken? De technologische ontwikkeling creëert kansen, maar vraagt ook durf 

om te experimenteren. Zoals met Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) of data-analyse 

op afstand. Adaptief vermogen is dé succesfactor van de toekomst. Voor u als werkgever, maar 

ook voor werknemers. Wat gaat u doen om uw bedrijf en medewerkers toekomstgericht en 

flexibel te houden? 

Veel bedrijven benutten de nieuwe technische mogelijkheden. Geas Energiewacht heeft 

bijvoorbeeld een nieuwe afdeling opgezet met specialisten Energiemonitoring (pagina 18). 

Deze specialisten houden zich bezig met data-analyses op afstand en reageren proactief  

op mogelijke storingen. De trend van correctief, naar preventief en voorspellend onderhoud  

zien we ook bij IJssel technologie (pagina 14).  

Beste lezer,

En wat betekenen deze trends voor de monteur van de toekomst? Er wordt een beroep 

gedaan op andere competenties, zoals analytische vaardigheden en aanpassingsvermogen.  

De nieuwe generatie technici moet zelf op zoek naar passende oplossingen. Het snel  

kunnen opzoeken van informatie en het gebruikmaken van nieuwe technische middelen 

wordt steeds belangrijker. 

Ook opleiders moeten tijdig anticiperen op de nieuwe mogelijkheden. Zo hebben wij een 

succesvolle AR-app ontwikkeld, die wordt ingezet bij de cursus Pneumatiek en is er een  

VR-app in ontwikkeling. Een combinatie van de fysieke en de digitale wereld zorgt voor  

een nieuwe, effectieve manier van leren (pagina 10).

Kortom, wij zijn klaar voor de techneut van de toekomst. U ook?

Ik wens u veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

John Huizing

Directeur ROVC Technische Opleidingen

 Adaptief vermogen 
is dé succesfactor 
van de toekomst

De operator krijgt  
een upgrade:  
operator 2.0

Smart Industry  
maakt voorspellend  
onderhoud mogelijk

  Virtual en augmented 
reality maken onbekend 
terrein inzichtelijk

Opleiders en bedrijven maken monteur van de toekomst

Servicemonteur Mitchell sleutelt succesvol aan zijn eigen toekomst

TechChallenge: doet uw medewerker al mee?

Augmented Reality: de extra dimensie in technisch opleiden

En verder:

TechMag is een 
uitgave van ROVC

Dit magazine is met 
uiterste zorg samengesteld. 
Toch kunnen eventuele druk- 
en zetfouten, onjuistheden 
en/of onvolledigheden niet 
worden uitgesloten.

18

14

17



4 5

IN HET KORT

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie 

Handig: de 
Machineveilig-
heidsposter!

Vraag nu GRATIS online 
aan voor uw medewerkers

Wist u dat... 

...60% van de installateurs 
niet op de hoogte is van de 
wettelijke verplichtingen 
rondom het werken aan 

warmtepompen?

In Nederland maakt de gasgestookte cv-ketel snel plaats 

voor de duurzame warmtepomp. Dit roept een aantal 

vragen op. Voor u, maar ook voor uw medewerkers. 

De Q&A beantwoordt 11 belangrijke vragen wanneer uw 

medewerker gaat werken met warmtepompsystemen. 

Vraag hem gratis aan via rovc.nl/q-a-warmtepompen

Q&A warmtepompen: 
de belangrijkste  
vragen beantwoord

TechTake: 
hét online platform 

voor technici

Op dit moment kennen onze cursisten

de TechTake als een online kennisbank 

met informatie over technische 

componenten. Binnenkort krijgt de 

TechTake een nieuw jasje én nieuwe 

functionaliteit. Iedereen heeft dan 

toegang tot de kennisbank, nieuws, 

blogs, whitepapers en nog veel meer 

essentiële informatie voor technici. 

We houden u op de hoogte!

Het invullen van technische vacatures kost vaak 

moeite. Kunt u wel een paar tips gebruiken? 

Vraag nu gratis de TechScout aan; een handige 

pocket met handvatten om technisch talent  

te werven en te behouden. 

Ook op zoek naar 
technisch talent?

- Steve Jobs

rovc.nl/TechScout

De norm NEN-EN-IEC 60079-14 schrijft voor dat medewerkers 

die in explosiegevaarlijke omgevingen werken, periodiek hun 

kennis moeten opfrissen. Zo blijven ze veilig werken. 

Wij adviseren een herinstructietermijn van 2 á 3 jaar. 

Bereken de termijn voor uw organisatie of bekijk de 

trainingsmogelijkheden en overige informatie op rovc.nl/atex

ATEX: bereken het herinstructie-
termijn van uw medewerker(s)

Vraag de TechBarometer gratis aan via       rovc.nl/TechBarometer

Onderzoek TechBarometer:
van de respondenten geeft aan dat het tekort 
aan technici een negatief effect heeft op de 
concurrentiepositie van Nederland

86%
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Mitchell van Laar (25) werkt als servicemonteur 

stadsverwarming bij Eneco Warmte & Koude.  

Met zijn eigen Eneco-bus rijdt hij kriskras door  

de regio Utrecht om klanten te bezoeken,  

storingen op te lossen en regelstations in te  

bouwen. Een zelfstandige, verantwoordelijke  

en zeer afwisselende functie, die hij halver - 

wege zijn mbo-4-opleiding aan ROVC al heeft  

weten te bemachtigen. Wat is zijn geheim? 

“Kijk, in dit soort regelstations bouw ik de elektra in,” zegt 

Mitchell van Laar opgewekt. We staan in de regelkamer 

voor de stadsverwarming van een groot appartementen-

complex vlakbij Utrecht Centraal. “Vanuit deze kamer  

worden alle appartementen voorzien van warmte en warm 

water. De warmte wordt duurzaam opgewekt vanaf een 

lokale energiebron. Via het stadswarmtenet en verdeel-

stations komt het verwarmde water uiteindelijk hier terecht. 

Of in je meterkast, als je thuis stadsverwarming hebt.”

Liefde voor techniek

Mitchell is dol op zijn vak, dat is duidelijk. In de regio 

Utrecht is hij één van de 22 servicemonteurs stads-

verwarming bij Eneco Warmte & Koude. Werk heeft hij  

meer dan genoeg, al heeft hij het in de winter natuurlijk 

drukker dan in de zomer. “In de toekomst krijgen we 

nog meer te doen,” vertelt Mitchell. “Nu de overheid 

de gaskraan langzaam dichtdraait, krijgen steeds meer 

bedrijven en huishoudens duurzame energie. Opgewekt  

uit warmte bijvoorbeeld, zoals bij stadsverwarming.”  

Is er een storing, dan rukt Mitchell in zijn Eneco-bus uit  

om die op te lossen. Als technische alleskunner pakt hij  

veel meer klussen op dan alleen de standaardstoringen.  

“Ik hou van techniek, dus dit is een geweldige baan.”

Motivatie om te leren

Hoe is Mitchell terechtgekomen in zijn droom baan? “Dat 

is een lang verhaal dat begint op de havo,” ant woordt hij. 

“Toen wist ik al dat ik het liefst iets met mijn handen wilde 

doen. Het examen haalde ik ook niet. Gelukkig kon ik via mijn 

vader aan het werk bij Eneco. Ik mocht meerijden in de bus 

van een servicemonteur, die mij de kneepjes van het vak zou 

leren. Op één voorwaarde: ik moest een mbo-diploma halen. 

In samenspraak met mijn Eneco-begeleider schreef ik me in 

voor een reguliere mbo-4-opleiding Installatietechniek aan 

een ROC. Dat is mij niet goed bevallen, op de stageperiode 

na dan. Het onderwijs paste niet bij mij. Ik was twee jaar 

ouder dan mijn medestudenten, ik werkte al en was erg 

gedreven om de opleiding goed af te ronden. Ik wilde veel 

meer leren dan mogelijk was.”  

Mbo-opleiding op maat

Gelukkig had Mitchell een goede begeleider bij Eneco. Samen 

bekeken zij de andere oplei dings opties, van LOI tot ROVC. 

“Het werd de opleiding Servicetechnicus Installatietechniek 

bij ROVC, vanwege de mogelijkheid een mbo-diploma te 

halen waar je écht iets aan hebt in de praktijk.” Mitchell is 

erg te spreken over het aan meldingsproces bij ROVC. “Na een 

afspraak op locatie met een studieadviseur van ROVC, kreeg 

ik een aanbod voor een mbo-opleiding op maat. Een complete 

mbo-4-opleiding, maar met aantal technische mbo-3-vakken 

die ik ook nog moest halen. De opleiding zou gewoon 4 jaar 

duren, net als een reguliere mbo-opleiding, en ik kon hem 

naast mijn werk bij Eneco volgen. Perfect! En wat ook mooi 

was: ik kon supersnel beginnen met het eerste onderdeel. 

Ik wilde geen tijd meer verliezen.

Brede basis

Nu is Mitchell bijna klaar met zijn mbo-opleiding. Nog even 

en hij mag zijn proeve van bekwaam heid doen, bestaande uit 

een praktijkoefening en een presentatie. Hoe kijkt hij terug 

op die vier jaar studie naast zijn werk? “Heel goed. 

De mbo-opleiding van ROVC is breed, dus ik heb nu een 

goede technische basis. Ik heb onderdelen gevolgd die mij in 

het begin niets zeiden, zoals Koeltechniek, maar waar ik nu 

enorm enthousiast over ben. De docenten zijn allemaal even 

kundig en praktijkgericht. Ook heb ik veel geleerd in het prac-

ticum van ROVC, dat vol staat met nagebouwde installaties. 

Een superplek om schakelingen te oefenen en storingen op te 

lossen. Ik kan iedereen aanraden om naar ROVC te gaan.”

Betere monteur

Voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden bij Eneco  

heeft Mitchell lang niet alle onderdelen uit zijn opleiding 

nodig. “Maar die brede basis maakt je wel een betere 

monteur,” con cludeert hij. “Samen met liefde voor techniek, 

de motivatie om te leren en de juiste leerschool kun je  

erg ver komen. Dat zag Eneco ook, want halverwege mijn 

opleiding mocht ik al met mijn eigen bus op stap!”

Eneco-servicemonteur 
sleutelt succesvol aan 
zijn eigen toekomst

Over Eneco
Eneco Groep is een groep van bedrijven die 

werken aan een duurzame energiesector. 

De deelnemers zijn AgroEnergy, Jedlix, 

Luminext, Oxxio, Quby, WoonEnergie en 

natuurlijk Eneco. Vanuit de missie ‘Duurzame 

energie voor iedereen’ zorgt Eneco voor 

het opwekken en leveren van energie die 

komt van windparken, biomassa, zon en 

warmte. Ruim 2,1 miljoen huishoudens in 

Europa maken daar dagelijks gebruik van. 

In Nederland is Eneco markleider in warmte. 

Vanuit het bedrijfsonderdeel Eneco Warmte 

& Koude levert Eneco 140.000 warmte-

aansluitingen in de regio’s Rotterdam,  

Den Haag en Utrecht. De aandeelhouders  

van Eneco Groep zijn 53 Nederlandse 

gemeenten. De winst van de onderneming 

vloeit voor een groot deel als dividend  

terug naar die gemeenten, en dus naar  

de samenleving.

Het ROVC-practicum is een 
superplek om te oefenen en 

storingen op te lossen
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De vraag naar goed technisch personeel is nog steeds 

gigantisch. Vooral in de bouw en industrie hebben 

bedrijven behoefte aan vakmensen op mbo- en 

hbo-niveau. En de weinige sollicitanten die ze krijgen, 

beschikken vaak niet over de juiste kwalificaties.  

“Het tekort aan technici is een bekend probleem,” 

zegt Linders. “Maar ligt de oplossing alleen bij het 

reguliere beroepsonderwijs? Moeten onderwijsinstel-

lingen beter hun best doen om studenten te trekken? 

Moeten zij studenten bovendien betere kwalificaties 

meegeven? Misschien, maar dat kan niet zonder de 

hulp van het bedrijfsleven en bedrijfsopleiders. Wij 

hebben elkaar hard nodig.” 

Wij-zij-denken 

Linders pleit voor een gezamenlijke aanpak van 

onderwijs en bedrijfsleven. “Het is de hoogste tijd 

dat we het wij-zij-denken loslaten. Het opleidings-

vraagstuk ligt niet in handen van alléén het regulier 

onderwijs. Dat kán ook niet, want daarbinnen zijn de 

verschillen te groot. Je kunt het regulier beroeps- 

onderwijs bovendien niet over één kam scheren met 

bedrijfsopleiders. Het beroepsonderwijs zet scholieren 

met een startkwalificatie op de markt en stoomt ze 

klaar voor het bedrijfsleven of een vervolgopleiding, 

bijvoorbeeld in het hbo. Bedrijfsopleiders  

daarentegen leveren maatwerk aan werkende  

volwassenen, afgestemd op hun precieze behoeften 

in een bepaalde functie.” Onderwijs aan volwassenen 

is toch echt anders dan onderwijs aan jongeren.

Leren is werken

Bedrijfsopleiders en het bedrijfsleven hebben dus een geza-

menlijk doel: het ontwikkelen van werkenden. Daar hoort 

volgens Linders ook een gezamenlijke aanpak bij. “De schei-

ding tussen werken en leren is achterhaald. Die twee zijn 

juist onlosmakelijk met elkaar verbonden: leren doe je voor 

een groot deel op je werkplek of terwijl je aan het werk 

bent. Dat noemen we ook wel ‘beroepsgericht leren’. Dat 

betekent dat een reguliere opleiding nooit voldoet. Bedrij-

ven hebben opleiders nodig die maatwerk leveren voor de  

specifieke ontwikkelingsbehoeften van hun medewerkers. 

En opleiders hebben bedrijven nodig die weten wat die 

behoeften precies zijn. Alleen sámen kunnen opleiders en 

bedrijven echt een ontwikkelingsslag maken.”

Omgekeerde leerweg

Welke rol hebben opleiders in de samenwerking met bedrij-

ven? Linders: “Het is essentieel dat opleiders het ontwikke-

lingsvraagstuk van bedrijven centraal zetten. Niet denken 

vanuit een standaardprogramma, maar vanuit de vraag: wat 

moet een medewerker kunnen en weten om zijn werk nog  

beter uit te voeren? Dit principe van de omgekeerde 

leerweg is belangrijk om verborgen talenten vast te stellen 

en individuele ontwikkelmogelijkheden te duiden. Hoe 

duidelijker de leerdoelen, hoe beter opleiders immers een 

maatwerkgerichte cursus zonder onnodige ballast kunnen 

organiseren. De diversiteit van bedrijven, werkgebieden en 

functies is enorm. Het is de rol van opleiders om die veelzij-

digheid te vangen in duidelijke leerdoelen per individuele 

medewerker.”

Organisatorisch maatwerk

Het maatwerk dat opleiders bieden, is niet alleen inhou-

delijk en didactisch van aard. Het gaat ook steeds meer om 

organisatorisch maatwerk: het slim en flexibel organiseren 

van leren in de cursus. Hoe geef je een cursist een zo actief 

mogelijke rol? Hoe organiseer je leren op de werkplek? Hoe 

laat je de werkpraktijk leven in de cursus? Het is belangrijk 

dat opleiders zich dit soort vragen blijven stellen. Aan zich-

zelf, maar ook zeker aan de bedrijven waarvoor zij onder-

wijs organiseren. Want voor elke vorm van maatwerk is een 

goede samenwerking met bedrijven nodig. Alleen samen 

kunnen bedrijven en opleiders de monteur van de toekomst 

creëren. 

Opleiders en bedrijven maken       monteur van de toekomst 
De monteur van de toekomst is een allrounder met passie voor techniek. Maar die zijn lastig te vinden in  

Nederland. Dat kan anders, denkt Waldo Linders, manager Ontwikkeling en Onderhoud Producten bij ROVC. 

Hij ziet een samenwerking voor zich tussen technische opleiders en bedrijven. Hoe ziet die samenwerking 

eruit? 

We moeten er met  
z’n allen de schouders  

onder zetten

Waldo Linders
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AR: de extra dimensie in        technisch opleiden

Leren door ervaren

Met AR kunnen cursisten de werking van machines ‘live’ 

ontdekken. Hoe werkt het proces van een bepaalde machine? 

Wanneer vindt het proces plaats en waarom eigenlijk dan? 

De meeste technici zijn praktisch ingesteld. AR is een mooie 

manier om praktische kennis in een technische context te 

plaatsen. Visuele middelen spreken tot de verbeelding.  

Een combinatie van de fysieke en virtuele wereld zorgt  

voor een nieuwe, effectieve manier van leren. 

Augmented Reality (AR) inzetten in opleidingen is een succes: deze techniek geeft letterlijk en figuurlijk 

een nieuwe dimensie aan het onderwijs. AR voegt virtuele elementen toe aan de echte omgeving.  

Onderwerpen gaan zo meer leven voor cursisten. Het gevolg? De stof beklijft beter en reproduceren 

wordt makkelijker.

Het menselijk brein onthoudt 10% van wat het leest, 20% van wat het hoort en 70% van wat het 

ervaart. Mensen leren dus sneller door ervaringen. AR-opdrachten voelen aan als een ervaring, omdat 

cursisten in een verrijkte werkelijkheid stappen. Stel, u wilt leren hoe een pneumatisch systeem werkt. 

Wat kiest u: stapels papierwerk doorspitten of zelf beleven hoe het systeem functioneert? Die keuze is 

snel gemaakt. 

Praktijkvoorbeeld: AR-app 

Tijdens de cursus Pneumatiek leren cursisten onder meer 

pneumatische installaties repareren, componenten vervangen 

en storingen verhelpen. Ter ondersteuning van het 

lesmateriaal heeft ROVC een AR-app ontwikkeld. Met de app 

scannen cursisten een trigger van een pneumatische machine, 

een soort QR-code. Vervolgens verschijnt de installatie op hun 

smartphone of tablet, in de eigen omgeving. En dan kunnen 

ze direct aan het werk. Ze zoomen bijvoorbeeld in op een 

point of interest en bekijken zo de functie en werking van 

een specifiek component, inclusief tekstuele uitleg, video’s én 

3D-animaties. 

Hulpmiddel voor docenten

Voor docenten is de AR-app een handig en aantrekkelijk 

middel om te demonstreren hoe een machine werkt. De app 

maakt dat de machine altijd bereikbaar en toegankelijk is. 

Cursisten kunnen om de machine heen lopen en die van alle 

kanten bekijken. Dat werkt veel beter dan een afbeelding. 

Daarbij staat 80% van het cursusaanbod in de app. Cursisten 

kunnen aan de slag met zoekopdrachten en cases. Ook 

fungeert de app als naslagwerk. 

De AR-app  

van ROVC

AR leeft

Een machine in 3D: daardoor gaat een onderwerp leven. 

Het heeft ook een hoog fungehalte: je kunt thuis laten zien 

waar je mee bezig bent, gewoon door de machine op de 

keukentafel te plaatsen. Maar Augmented Reality helpt 

bovenal om op een andere manier te kijken naar lesstof. 

ROVC geeft technische opleidingen een extra dimensie door 

AR. Het werkt écht.

- Erwin de Kruijff, 

senior productmanager bij ROVC

AR zorgt voor een nieuwe, effectieve manier van leren

In ontwikkeling: Virtual Reality (VR)-applicaties
ROVC is ook bezig met het ontwikkelen van een aantal VR-applicaties, 

als verlengstuk van het practicum. Met deze applicatie kunnen 

cursisten het praktijkgedeelte voorbereiden met Virtual Reality, 

waarbij ze virtuele installaties alvast kunnen bekijken en ontdekken. 



VRAAG &
ANTWOORD

Yvonne Matatula,  
Rudy Schijf  
& Irene Heijning
Studieadviseurs bij ROVC

studieadvies@rovc.nl

0318 - 698 697
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Een mbo-opleiding is opgebouwd uit verschil-

lende examenonderdelen, waaronder ROVC-

cursussen. Wanneer uw medewerker maximaal 

6 jaar geleden een ROVC-cursus met dezelfde of 

hogere kwalificatie heeft behaald, dan kan hij 

een vrijstelling hiervoor aanvragen. Ook kan uw 

medewerker hiervoor in aanmerking komen als hij 

kan aantonen dat hij de kennis en vaardigheden 

nog beheerst. Bij twijfels, neem gerust contact op 

met ons via 0318 - 698 697.

Mijn medewerker heeft 
verschillende ROVC-cursussen behaald. 
Kan hij hier vrijstellingen voor krijgen 

bij een mbo-opleiding?

De norm NEN 3140 schrijft voor dat u periodiek uw kennis moet opfrissen. 

Wij adviseren om iedere 5 jaar een herinstructie te volgen. Zo is de kennis van 

uw medewerker weer up-to-date en blijft hij bevoegd om keuringen uit te

voeren aan elektrische arbeidsmiddelen. Meer informatie vindt u op rovc.nl/nen.

Heeft mijn medewerker die verantwoordelijk is voor het inspecteren en 
keuren van elektrisch handgereedschap ook een herinstructie nodig?

Ja, voor deze cursus heeft uw medewerker  

voorkennis nodig. Onder andere van het  

basisprincipe van de koelkringloop, de werking 

van de warmtepomp, kennis van verschillende 

soorten warmtepompsystemen, hoe deze werken 

en hoe deze zijn opgebouwd. Twijfelt u over de  

voorkennis van uw medewerker? Neem gerust 

contact met ons op via 0318 - 698 697.

 Is er een vooropleiding vereist voor de 
cursus Warmtepompinstallaties - onderhoud 

en storingen oplossen?

Enthousiast over onze nieuwe vestiging? Bekijk het aanbod op rovc.nl/rotterdam

Door de ogen van 
cursisten en docenten

ROVC 
Rotterdam 

Een mooie ruimte met 
veel werkplekken en 

nette apparatuur. Erg fijn 
om het practicum 

in te volgen. 

A. Boer, cursist

Prachtige locatie. Fijn dat
het theorie- en praktijk-

gedeelte zo dicht bij elkaar 
liggen. De cursisten zijn ook 

enthousiast!

J. van Spanje, docent

De nieuwe 
vestiging is lekker licht, 
dichtbij en om de hoek! 

Dit scheelt weer veel 
reistijd naar Ede.

W. Zandvliet, cursist
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Officieel is Smart Industry de vierde industriële 

revolutie, na de automatisering, de massaproductie 

en de stoomtrein. “Al valt over die laatste te twisten,” 

lacht Martin. Bij IJssel vinden we de uitvinding van 

de zaagmolen belangrijker, omdat we daarmee heel 

snel boten konden bouwen in de VOC-tijd.” Dit is een 

goed voorbeeld van hoe eigenwijs de mensen bij IJssel 

zijn. “Ons enige kader is dat de klant tevreden moet 

zijn. Daarbinnen krijgen we alle ruimte om te spelen. 

Smart Industry is ook zo begonnen. Een van onze 

bedrijfskundigen heeft op een goede dag een 3D-bril 

en een VR-bril gekocht, gewoon om te kijken wat hij 

daarmee kon. En nu is Smart Industry een van onze 

belangrijkste innovatiekrachten.” 

Onderhoud is informatie in      Smart Industry
Collaboratieve robots, VR-brillen, 3D-printers en big data. Nederlandse productiebedrijven staan op 

het punt massaal over te stappen op Smart Industry. Dat brengt kansen voor kennisbedrijf IJssel, dat 

innovatieve oplossingen ontwerpt om productieprocessen te verbeteren. “Smart onderhoud is daarbij 

de motor,” zegt Martin Boers, adviseur Mens & Ontwikkeling. Wat betekent dat voor de industrie?

Smart onderhoud

Veel klanten van IJssel zoeken naar manieren om hun 

machinepark optimaal te onderhouden. Betrouwbare 

machines zorgen immers voor minder stilstand, lagere 

kosten, grotere productieveiligheid en leverzekerheid. 

“Nu werken bedrijven vooral met correctief onderhoud 

(wachten tot iets stuk is) of preventief onderhoud 

(onderdelen vervangen om toekomstige gebreken te 

voorkomen),” legt Martin uit. “Maar Smart Industry 

maakt een nieuwe manier van onderhoud mogelijk: 

voorspellend onderhoud. Dit onderhoud vindt exact plaats 

op het moment dat het nodig is. Niet te vroeg, zoals bij 

preventief onderhoud, en niet te laat, zoals bij correctief 

onderhoud. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.”

Uptime Works

Hoe werkt voorspellend onderhoud? Martin: “Stap 1 

is realtime meetgegevens verzamelen van de machine. 

Dan gaat het bijvoorbeeld om conditiegegevens, zoals 

trillingen en temperatuur, en procesgegevens, zoals 

druk, flow en rotatiesnelheden. Daarvoor heeft IJssel 

een supergeavanceerd systeem ontwikkeld. Stap 2 is 

het analyseren van de gegevens op basis van slimme 

algoritmes en deze interpreteren naar een duidelijk 

en schaalbaar onderhoudsadvies. Stap 3 is het direct 

inplannen én uitvoeren van het onderhoud.” Dit stap - 

pen  plan is onderdeel van Uptime Works, het nieuwste 

innovatieve product van IJssel. “Dit kan heel groot 

worden: voorspellend onderhoud is de toekomst.” 

Van kopen naar leasen

“Uptime Works maakt een ontwikkeling mogelijk die 

we al zien in de vliegtuigindustrie,” vertelt Martin. 

“Vlieg tuig motoren worden geleaset, waardoor vlieg-

maatschappijen niet verantwoordelijk zijn voor aankoop, 

onderhoud en technische beschikbaarheid. Stel dat 

bedrijven hun machines ook gaan leasen. Dan verschuift 

de verantwoordelijkheid van machinebouwers en service-

bedrijven. Maar dat kan alleen als zij betrouwbare 

realtime-informatie hebben over die machines. En dat 

garanderen wij met Uptime Works! Wij hebben nu tests 

lopen bij toonaangevende bedrijven en de resultaten  

zijn veelbelovend.” 

Over IJssel
IJssel is een kennisbedrijf dat de  

con currentie positie van productiebedrijven 

verbetert. Daarvoor zet het technische 

innovaties in, die worden ontwikkeld door 

een team van bedrijfskundigen, ingenieurs 

en technici. Veel van die innovaties vinden 

hun oorsprong in de Smart Industry, maar 

IJssel koppelt ze altijd aan de manier waarop 

mensen werken. Hoe kan het beter, sneller 

en goedkoper? Vanuit de vraag van de klant 

komt IJssel tot een werkende oplossing. 

IJssel is opgericht in 1993 en is sinds die 

tijd uitgegroeid tot een innovatiebedrijf 

met 10 vestigingen, 500 medewerkers en 

300 klanten. 

  Smart Industry 
en voorspellend 
onderhoud gaan 
voor grote 
veranderingen 
zorgen

Smart technologie

IJssel zet state-of-the-art kennis van Smart Industry  

in om de productieprocessen van bedrijven te bouwen, 

verbeteren en onderhouden. “Dan gaat het bijvoorbeeld  

om Augmented Reality, waarbij je een simulatie samen-

brengt met de echte wereld. Stel, er is een machine stuk,  

maar de monteur op de werkvloer heeft niet de kennis  

in huis om de storing op te lossen. Dan kan hij een 

specialist op afstand laten inloggen op zijn bril, zodat  

die kan meekijken en de juiste instructies kan geven.  

Dat is fantastisch,” beaamt Martin, “maar de winst ligt  

niet puur in de techniek. De winst ligt in de koppeling 

tussen wat de klant zoekt en hoe je dat kunt bereiken.  

Het antwoord hoeft dus niet te liggen in de Smart Industry.”

Monteur van de toekomst

Smart Industry en voorspellend onderhoud gaan  

dus voor grote veranderingen zorgen. Ook voor de 

mensen. “De monteur van de toekomst moet naast 

basiskennis beschikken over adaptief vermogen, 

proactiviteit en de vaardigheid om informatie snel  

te verwerken. En natuurlijk lekker blijven spelen!” 
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De toekomst van 

het operatorschap

- Whitepaper -

Van eerstelijnsfunctie naar 

autonoom operator 2.0

Met stappenplan en tips!

De operator krijgt een 
upgrade: operator 2.0

VOOR WIE?

WAAROM EEN WEDSTRIJD?

Operators starten de productieprocessen 

en houden die draaiende. Ze bewaken de 

kwaliteit en kwantiteit van de productie. 

Om hun taken goed uit te voeren, is steeds 

meer technische kennis en kunde nodig. Zorg 

daarom dat uw operators meebewegen met 

de techniek.

In de nabije toekomst wordt werk van operators steeds 

technischer. Slimme technieken maken werken op 

afstand mogelijk. Is er een storing? Dan zal een operator 

samenwerken met een specialist van de machinebouwer.  

De specialist kijkt via smartphonebeelden live mee en kan 

op afstand hulp bieden. Is de storing zo complex dat er hulp 

van een TD’er nodig is? Geen probleem! Op het moment dat 

de operator de TD’er inschakelt, is zijn werkvoorbereiding al 

voor 80 procent gedaan. 

Monteur in de productie

Veel bedrijven bewegen al mee met deze ontwikkelingen. 

Zij leiden hun medewerkers op tot technisch operators 

of monteurs in productie, die onder toezicht 

eerstelijnsonderhoud uitvoeren en eerstelijnsstoringen 

verhelpen. Enkele vooraanstaande productiebedrijven gaan 

nog een stap verder. Daar vormen operators de voorhoede 

om maximaal rendement uit de productie te halen. 

Ontwikkeluitdaging

De functie van operator verschuift naar een nieuw 

competentieprofiel: operator 2.0. Dit vormt een 

enorme ontwikkeluitdaging. Operators moeten 

zelfstandig het tweedelijnsonderhoud op zich nemen en 

tweedelijnsstoringen verhelpen én voorkomen. Hun taken 

veranderen van reactief naar proactief en van correctief 

naar preventief. Bovendien vraagt de complexe bediening 

van machines om een brede opleiding. Daarom zal een 

technische opleiding op mbo-3-niveau de nieuwe norm 

worden.

Klaar voor de toekomst?

Zijn uw operators al klaar voor de toekomst? Lees meer over 

de operator 2.0 in onze whitepaper ‘De toekomst van het 

operatorschap’. Of bekijk onze opleidingen voor operators 

op rovc.nl/operators

DE TECHCHALLENGE 
IS GESTART!

Voor iedereen met een passie voor de techniek! 

Zowel technici als zij-instromers mogen meedoen  

aan de TechChallenge.

“De technische sector staat onder druk. Er is een hevig 

tekort aan technici, zowel kwalitatief als kwantitatief.” 

legt John Huizing, directeur bij ROVC uit. “Technische 

organisaties zijn voortdurend op zoek naar technisch 

talent. Het is van belang dat organisaties kijken naar 

enthousiasme en motivatie onder potentiële technici. 

Zij-instromers zijn in deze branche gewilder dan ooit. 

Met deze wedstrijd wil ROVC technisch Nederland laten 

zien dat er veel potentie in de markt te vinden is, als je het 

maar wilt zien. Daarnaast zetten we hiermee een eerste 

symbolische stap om het tekort aan technici te lijf te gaan.”

Tip uw medewerker over de TechChallenge! Aanmelden voor de wedstrijd kan viatechchallenge.nl

Meer weten?

De accountmanagers van ROVC staan u graag te 

woord. Zij weten alles over de operator 2.0.

Jaap Minderman is uw contactpersoon  

voor Noord-Nederland. U bereikt Jaap via  

06 - 51 32 84 92 of jaapminderman@rovc.nl.

Geer Peters is uw contactpersoon voor  

Zuid-Nederland. U bereikt Geer via  

06 - 54 77 07 61 of geerpeters@rovc.nl.

“YoungCapital ondersteunt dit initiatief, 

omdat we zien dat de markt vraagt om 

goed opgeleide technici”, aldus Bart 

Dekker, accountmanager YoungCapital. 

“Daarom leiden wij in samenwerking met 

ROVC gemotiveerde, energieke trainees 

vakinhoudelijk op. Daarbij begeleiden we 

ze ook in hun persoonlijke ontwikkeling, 

waardoor ze stevig in hun schoenen staan.”
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Geas Energiewacht is actief in de regio 

Twente en delen van de Achterhoek. 

Geas is gespecialiseerd in verwarming, 

warm water, energiebesparing en 

-opwekking. Zowel particulieren, 

woningbouwverenigingen als bedrijven 

kunnen bij Geas cv-ketels kopen en 

huren. Voor een vast bedrag per maand 

kan Geas hun cv-ketel monitoren en 

onder houden. Geas Energiewacht 

bestaat al meer dan vijftig jaar, groeit  

de laatste jaren hard en telt inmiddels 

ruim drie honderd medewerkers. Geas 

heeft 165.000 klanten en is uitgegroeid 

tot een van de toonaangevende 

bedrijven in de branche.

Over Geas  
Energiewacht

Als het aan de installatiebranche zelf ligt, is de  

klassieke cv-ketel over een paar jaar een museum-

stuk. De toekomst is aan duurzame alternatieven. 

Dit stelt ook nieuwe eisen aan monteurs. Geas 

Energiewacht loopt al vooruit op de praktijk en 

schoolt eigen medewerkers bij en om. Een kijkje  

in de keuken van ‘Het Nieuwe Installeren’,  

inclusief data-analyse op afstand en slim gebruik 

van augmented reality (AR). 

Vak installateur verandert

Geas Energiewacht loopt al een aantal jaar voor op  

alle technologische ontwikkelingen. Zo is de praktijk-

ruimte van het Twentse bedrijf volledig ingericht op 

hybride installaties en volledig duurzame oplossingen. 

Ook met zonne-energie kunnen de monteurs in  

opleiding naar hartenlust experimenteren. Marco 

Lammers, coördinator Kenniscentrum & Opleiding,  

schetst de razendsnelle veranderingen van het vak.  

“In de tijd van de geiser was het nog een volledig 

mechanische aangelegenheid. Door de komst van  

de cv-ketel kwam het elektrotechnisch schakelen  

in beeld. Om met de toentertijd nieuwe combiketels 

overweg te kunnen, moesten onderhoudsmonteurs  

zowel elektro- als verbrandingstechniek beheersen.  

Nu maakt de komst van zonne-energie en warmte-

pompen het vak nog complexer.”

Breed inzetbaar

Geas Energiewacht mikt op gemotiveerde zij-instromers 

met technische en analytische affiniteit. Kandidaten 

die de uitgebreide selectieprocedure en het strenge 

assessment met succes doorlopen, worden intern opgeleid 

tot breed inzetbare monteurs. Lammers: “Waarom zou 

je iemand heel smal gaan opleiden? Bijvoorbeeld alleen 

in de koeltechniek? In de toekomst hangen alle vormen 

van energie met elkaar samen, zeker nu alles steeds meer 

gekoppeld wordt aan het internet en de comfortbehoefte 

in de winter en in de zomer alleen maar groter wordt.”

Energiemonitoring

De klanten van Geas verwachten comfort, veiligheid en  

een maximaal rendement. The Internet of Things levert  

veel mogelijkheden om ze op hun wenken te bedienen, 

vertelt Lammers. “We zijn al een aantal jaar bezig met 

data-analyses op afstand. En sinds een half jaar hebben 

we zelfs een afdeling met specialisten Energiemonitoring.  

Met dat team monitoren we al een aantal woningen met 

onze energiebespaargarantie. Door cv-ketels op afstand 

te volgen, kunnen we storingen zien aankomen en daar 

proactief op reageren. Stel dat de waterdruk anderhalve 

bar is en met een tiende bar per week daalt. Dan weten 

we dat we binnen vijf weken actie moeten ondernemen.”

Meten is weten (en verbeteren)

Virtual en augmented reality maken onbekend terrein 

inzichtelijk. Checken of een dak geschikt is voor zonne-

panelen? Met een VR-bril kun je alvast voor de betreffende 

woning gaan staan om te kijken of er geen hoge boom in 

de weg staat. Ook monteurs zijn gefascineerd door al die 

nieuwe technologische snufjes, merkt Lammers. “Bovendien 

kunnen we onze monteurs veel doelgerichter op pad  

sturen, dankzij de koppeling aan onze datasystemen. 

Vroeger moest je als monteur eerst een woning in, je 

handen gebruiken en voelen waar energiestromen heen 

gingen. Nu zien we al heel veel op afstand en kunnen 

monteurs preventief onderdelen vervangen, bijvoorbeeld 

als een ketel zijn maximale rendement niet haalt. Heel gaaf!”

Leren van elkaar

Geas Energiewacht gelooft in blended learning: leren 

van contact met collega’s, maar ook van klanten en 

producenten. Lammers: “Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

het delen van kennis via vlogs. En komt een monteur er 

ter plekke niet uit, dan kan hij op afstand begeleiding 

en ondersteuning krijgen, in de vorm van een live 

backoffice.”

Geas Energiewacht  
mikt op monteur  
van de toekomst
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TECHBAROMETER 2018
969 WERKGEVERS OVER MARKT-, ORGANISATIE-, HR- EN 
OPLEIDINGSTRENDS IN DE TECHNIEK

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN VOOR DE TECHNISCHE BRANCHE

(op mbo-4-niveau of lager)

Zwaarstwegende  
criteria bij het kiezen 
van een opleiding  
voor technici

van de respondenten verwacht 
dat de omzet in 2018 stijgt

€

67%

 Tekort aan  
technici1    Allround  

inzetbaarheid  
technici2 Borgen en  

bijbrengen van 
kennis en kunde3

33%
Praktijkgerichtheid

18%
Erkend diploma

11%
Locatie


