
“Een technisch 
diploma gaat 
gemiddeld 
vier jaar mee. 
Permanent 
bijscholen is 
cruciaal”

Dr. Maarten van Riemsdijk, 
Lector Smart Industry Saxion
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Maarten van Riemsdijk is sociaal-economisch historicus en studeerde 

Organisatiesociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is 

Lector Smart Industry & Human Capital bij Saxion en werkt samen 

met Stephan Corporaal aan het project ‘Onderwijscases in de Smart 

Industry’: “Vooral de zittende populatie technici moet de urgentie 

voelen om zich door de opkomst van Smart Industry permanent bij 

te scholen. Wij doen onderzoek naar hoe wij vooral deze populatie 

weer in de innovatiemodus krijgen.”

M
aarten schetst in heldere termen de func-

tie van TechYourFuture in relatie tot Smart 

Industry: “TYF richt zich op het aantrekkelijk 

maken van techniekonderwijs voor de jeugd, 

en daar slagen zij heel goed in. Echter, daar stopt het niet. Juist 

in de techniek is permanent in opleiding blijven voorwaardelijk 

om ook aan het werk te kunnen blijven. De ontwikkeling in 

de technische bedrijven gaat ongekend snel. Een technisch 

diploma gaat gemiddeld vier jaar mee. Vooral technici moeten 

een diepgaand besef ontwikkelen dat zij zich voor de rest van 

hun leven blijven bijscholen om mee te kunnen gaan met de 

snelheid waarmee de technische trends zich voltrekken. Juist 

op dat aspect mogen wij voor TechYourFuture onderzoek doen.”

 
Focus op nieuwe, maar ook zittende technici

Samen met Stephan Corporaal en hun team, onderzoekt Maar-

ten expliciet twee aspecten. “Ten eerste: hoe maak je techniek 

nog aantrekkelijker voor jonge mensen? Ten tweede, en dit is 

cruciaal, onderzoeken we hoe we al werkende technici meekrij-

gen in het concept van zich permanent blijven ontwikkelen. Ik 

heb een voorbeeld dat illustreert hoe urgent dit is: mijn eigen 

vader. Hij was elektrotechnisch geschoold. In zijn werkzame 

leven heeft hij de veranderingen van buizen naar transistor en 

uiteindelijk naar Integrated Circuits meegemaakt. Met de komst 

van deze IC’s, midden jaren ’60, was hij van de één op de andere 

dag compleet overbodig. Wat hij kon, discrete schakelingen 

bouwen en onderhouden, deed er totaal niet meer toe. Toch 

was het hem gelukt om met zijn kennis 40 jaar mee te komen, 

tot dat moment waarop de IC’s hun intrede deden.”

Inspireren tot innovatiemodus
Kijk je naar de huidige maatschappij en de snelheid waarmee 

techniek zich ontwikkelt, dan is die periode van 40 jaar ingekort 

tot misschien 10 jaar, stelt Maarten: “Je huidige technische 

kennis gaat een paar jaar mee, en dan is er alweer iets nieuws. 

Niet zomaar iets nieuws, maar iets radicaal nieuw. Wij doen 

onderzoek naar hoe wij vooral de zittende populatie weer in de 

innovatiemodus krijgen en hen bewust maken van het feit wat 

zich nu afspeelt. Je verbaast je er over hoe weinig technici zich 

realiseren wat er op hen af komt.”

Smart Industry stimuleert tot samenwerking
Kijk je speciaal naar Smart Industry, dan ziet Maarten aan de 

ene kant enorme technische ontwikkelingen, zoals robotica, 

en aan de nadere kant de toepassing van complexe inter-

nettechnologie. Maarten: “Die combinatie maakt innovaties 

mogelijk waarvan we nog maar vijf jaar geleden zeiden dat die 

onmogelijk waren. Dus willen we nu stimuleren dat mensen uit 

verschillende technische disciplines met elkaar gaan samenwer-

ken. Pittig, want een werktuigbouwkundige komt voor dezelfde 

uitdaging met een totaal andere oplossing dan een elektro-

technicus. Wat nodig is, is dat die twee technici sámen met een 

totaal andere blik naar de werkelijkheid kijken om vanuit die 

samenwerking een optimale oplossing te creëren. Lukt dat, dan 

ontstaan er oplossingen die voor beide technici hun wereld op 

de kop zetten. Eveneens creëer je met de geïntegreerde aanpak 

nieuwe mogelijkheden in productietechnologie die vervolgens 

bestaande businessmodellen op de schop nemen. Waar dit 

inmiddels al zo werkt, zien we radicaal nieuwe oplossingen 

ontstaan, met ook grote gevolgen voor complete bedrijfstak-

ken. Des te meer reden voor jonge én oudere technici om zich 

permanent te ontwikkelen!”
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Dit is een artikel uit het jubileummagazine van TechYourFuture.
Het volledige magazine vind je op www.techyourfuture.nl.


