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Jongeren moeten
technologie als cool zien

In mjjn vjs ie zaL de procesjndustde zich jn de toekomst steeds meer gaan
rjchtei  op het opt jmal iseren van het bestaande proces, zodanjg dat mens,

mit jeu en winstgevendheid niet at teen in balans zi j r ,  maar eLkaar juist
verst€rken. Hierdoor wordt een wereld gecrederd waar onze kinderen en

generat ies daarna, duurzaam in kunnen leven.

R Ta 17 jaar ak procestechnoloos in de .he-

! \l mrche mdsrie t" hebbenrcndseropen
& ! heb ikrn 2009beslot$om mrln droom r€
realisereq en mijr eigen ond€heming op te richten.
Mijn mlssie is om s6men net een netwerh van spe
cialsten en s6n€D md de bedrilven jn de clemjsche
industrie deze optinalisatieslag te maken.Ik zie
daarbij wel e€r aantal Fote uitdagirgen. Er komen
steeds meer technologisclE Eaagstukhen op otr
at Toerem€rde wereLdbevoU<hg en toenemende
weivaad trtkketr €en zware wi$ei op de natuutjte
gmrdstoffen. Het zoeken naar altematieven en
het optinalisercn van techoLogiean js pFcies het
vakebjed van de ptucestchenisch technoloos, die
hiemee een belarylijke bijdrage m de nieuwe
maatschappelijke ontwiLlelingen kan (eD moet)
l@eFn. Daaruoor zijn veel goed€ technische nensen
nodigi cEatieve nenseq ondememende me$eq.
De tEnd is helaas zolgweklend. ToeLbmstvoolspe!
lingen laten zi€n dat e. een gmot tehort aan t€chlici

dan kont €r n€€r begnp, en kumen nensen inzien
wat het belang eNo is- M€d meiden in d€ tech ek
zou helenaal fantastisch zijr: de cFatieve kant van
houwer is beter ontwikleld dan die vd mamen. ..
E. zijn aansprekende voo.b€€lden nodig dle d€ fanra-
ne van jorgeren pnklelen. Ik heb let genoegen ao
zo'n btzonder prcject te hebben mogen neve*en:
het ondeEoeken vo d€ tecbnologische haalbaar-
hejd van eeq chenisch€ fabriek op de planeet Mars
(zie NPI nr, 2 2012: Process engln€erilg op hooS

wat Andre hipers gedam heeft, G neel b'jzonder
naa. er ,'jn me$en die alweer v€rder hjlen in de
toekomst. wat nu nog ongeloofivddlg lijk, is dat
over ee! aantal jaar zeker niet meei wie had in
1960 geloofd dat er bijna 10 jaar larer een nens een
vo€t op de bodem van de man zou zetten? Wje kon
h 1980 bedenler dat F via je telefoor het laatste
nieuws kon lezen, t€gelijkertijd nad nuziek kon
luisteren en desgewe$t op een laart de weg kon

dEigt te ortstatu. vergnjzhg
enerzjjds, te weinig hstroon
vatrlong, ubities talent
anderzijds. Prc.estecluologen
Iemen als geen ander let
b€lang vatr de teclnologie

Hoebel€ikje dejorgeEn?
h ieder geval ni€t o! de cor-
ventionele h@ier Het sociale
sedias van de jonger€n eno

voor de maatsclappij waarin Mj leven. De g]ote
uaag js echt€r hoe je een bieed publiel met dit
slecialstirhe valgebied bekend maalt. de jonge-
ren daam€e bereiK en her motiveert on vede! te
gaan in deze boelende Datede. Allereerst heb ik een
doel gesteld on het inago van de teclnelt aan re
panken. Tecbneuten van de oude stempel lebber de
ftiging on te denLen dat iedeFen beg.ijpt wat zij
doen- ook nissen zjj dooryaans de anbitie ofcom-
petertie om dit te verbeteren. Dat is mijns inzieff de
voomamste reden var het stomge imago er daar
moeten we vanar. Hoe kumen jongeFn aaders ooit
t<iezer voor techDische vatk€r?
De techneut ve de to€komst, de Nerd 2.0, is cool.
Hij ofzijr w€d ilgewi*lelde techrologieen, rysische
etr chemische pmcessen op eer b€snjpelijke $ boei
erde nanier ad een breed publiek uit te leggen. Pas

nu is v€nnded en de sociale
nedia spelen hierin een esentjdle io],Ik ben damm
actief aanw€zig o? twjtter, facebook en linlGd-itr
et,leel belangijk, sch.ijftwee wekelijkF blogs op
mjjn website. Aatr de hdd van een naatschappelijft
thema prcbee. jk op een €latiefeewoudige neier
te bes.lnjven wat een proc€stechnoLoog doet of
wat zjch in het vakgebied afspeelt. Alhankelijk vd
mijn bui. meestal met een hunoristische of clnirhe
ondertoon, net eo knipoog. maar altjjd net tret-
zelide doel voor ogeli het berei,ken van een bEed
ptrb1ieL. Als we het Det zljn aUen voor €itaa. kij
gen dat technologie onderjongeFn aLs cool gezien
wordt, dat zjj steeds meer voor het vak gaan kjezen
en dat de naatschappjj technologie op eeD voersrul
plaatst, dan zie jk de toekonst met vertrcuwen tege
moet en beD ik ere overtuigd dar we een b.reF
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