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Jongeren
moeten
technologie
alscoolzien
In mjjn vjsiezaLde procesjndustde
zich jn de toekomststeedsmeergaan
rjchtei op het optjmaliseren
van het bestaande
proces,zodanjgdat mens,
mitjeuen winstgevendheid
niet atteenin balanszijr, maareLkaar
juist
verst€rken.
Hierdoorwordt een wereldgecrederd
waaronzekinderenen
generaties
daarna,duurzaam
in kunnenleven.
in de.heR Ta 17jaarak procestechnoloos
mrchemdsrie t" hebbenrcndseropen
! \l
& ! hebikrn 2009beslot$ommrlndroomr€
realisereqen mijr eigenond€hemingop te richten.
Mijn mlssieis om s6mennet eennetwerhvan spe
cialstenen s6n€Dmd debedrilvenjn declemjsche
industriedezeoptinalisatieslagte maken.Ikzie
daarbijwel e€r aantalFote uitdagirgen.Erkomen
steedsmeertechnologisclEEaagstukhenop otr
at Toerem€rdewereLdbevoU<hg
en toenemende
weivaadtrtkketr €enzwarewi$ei op denatuutjte
gmrdstoffen.Het zoekennaaraltematievenen
het optinalisercnvan techoLogieanjs pFcieshet
vakebjed van deptucestchenischtechnoloos,die
hiemee eenbelarylijke bijdragem de nieuwe
maatschappelijke
ontwiLlelingenkan (eDmoet)
l@eFn.Daaruoorzijn veelgoed€technischenensen
nodigicEatievenenseq ondememende
me$eq.
DetEnd is helaaszolgweklend.ToeLbmstvoolspe!
lingenlatenzi€ndat e. eengmot tehortaant€chlici
dEigt te ortstatu. vergnjzhg
enerzjjds,te weinig hstroon
vatrlong,ubities talent
anderzijds.Prc.estecluologen
Iemen alsgeenanderlet
b€langvatrdeteclnologie
voordemaatsclappijwaarinMj leven.Deg]ote
uaag js echt€rhoeje eenbieedpubliel met dit
slecialstirhe valgebiedbekendmaalt. dejongeren daam€ebereiKen her motiveerton vede! te
gaanin dezeboelendeDatede.Allereersthebik een
doelgesteldon het inago van deteclnelt aanre
panken.Tecbneuten
van de oudestempellebber de
ftiging on te denLendat iedeFenbeg.ijpt wat zij
doen-ook nissen zjj dooryaansde anbitie ofcompetertie om dit te verbeteren.Datis mijns inzieff de
voomamste redenvar het stomgeimagoer daar
moetenwe vanar.Hoekumen jongeFn aadersooit
t<iezervoortechDische
vatk€r?
Detechneutve deto€komst,deNerd2.0,is cool.
Hij ofzijr w€d ilgewi*lelde techrologieen,rysische
pmcessen
etrchemische
op eer b€snjpelijke$ boei
erde nanier ad eenbreedpubliekuit te leggen.Pas

dankont €r n€€r begnp,en kumen nenseninzien
wat het belangeNo is-M€d meidenin d€tech ek
zouhelenaalfantastischzijr: de cFatievekantvan
houwer is beterontwikleld dandievd mamen...
E. zijn aansprekende
voo.b€€ldennodigdle d€fanrane vanjorgerenpnklelen.Ik heblet genoegenao
zo'n btzonderprcjectte hebbenmogenneve*en:
het ondeEoekenvo d€tecbnologische
haalbaarhejdvan eeqchenisch€fabriekop deplaneetMars
(zieNPI nr, 2 2012: Process
engln€erilgop hooS
wat Andrehipers gedamheeft,Gneelb'jzonder
naa. er ,'jn me$en die alweerv€rderhjlen in de
toekomst.wat nu nog ongeloofivddlg lijk, is dat
overee! aantaljaar zekerniet meei wie hadin
1960geloofddat er bijna 10jaar larereennens een
vo€top debodemvan deman zouzetten?Wjekon
h 1980bedenler datF via je telefoorhet laatste
nieuwskon lezen,t€gelijkertijdnad nuziek kon
luisterenen desgewe$top eenlaart deweg kon
Hoebel€ikje dejorgeEn?
h ieder geval ni€t o! de corventionele h@ier Het sociale
sedias van de jonger€n eno
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€stechnoLoogdoet of
wat zjch in het vakgebied afspeelt. Alhankelijk vd
mijn bui. meestal met een hunoristische of clnirhe
ondertoon, net eo knipoog. maar altjjd net tretzelide doel voor ogeli het berei,kenvan een bEed
ptrb1ieL.Als we het Det zljn aUenvoor €itaa. kij
gen dat technologie onderjongeFn aLscool gezien
wordt, dat zjj steedsmeer voor het vak gaan kjezen
en dat de naatschappjj technologie op eeDvoersrul
plaatst, dan zie jk de toekonst met vertrcuwen tege
moet en beD ik ere
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overtuigd dar we een b.reF
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