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Informatie en aanmelding 

 

Voor meer informatie over de activiteiten kunt u de website www.kivi.nl/ron raadplegen of contact opnemen 

met: 

       Elfride Dijkstra-ten Dam 

       E-mail   elfride.dijkstra@kivi.nl 

       Telefoon   053 – 489 4097 

 

Aanmelden voor activiteiten bij voorkeur via de website (eventueel via mail of telefoon). 

 

Afzeggen? Natuurlijk kan het gebeuren dat u om gegronde redenen genoodzaakt bent uw inschrijving terug 

te moeten trekken. Bedenk echter, dat het niet alleen teleurstellend is voor de organisator maar ook voor de 

spreker/het bedrijf dat op u had gerekend.  

Een programma van, voor en door ingenieurs 

 

Voor u ligt het voorjaarsprogramma 2019 van Regio Oost. Met dit programma willen we bijdragen aan de 

kernthema's van het KIVI: netwerken, professionalisering, de maatschappelijke rol van de ingenieur en 

belangenbehartiging. 

Een programma 'van, voor en door ingenieurs' maar dat is nog niet genoeg. Hebt u een actueel thema waar 

u meer over zou willen weten of waarvan u vindt dat we er als Regio aandacht aan moeten geven? Kunt u 

zelf iets vertellen over een onderwerp, of kunt u iets laten zien dat voor andere ingenieurs interessant is? 

Laat het ons weten! Een e-mailtje naar elfride.dijkstra@kivi.nl is voldoende. 

Wij zien u graag terug bij onze en úw activiteiten! 

 

Het bestuur van KIVI Regio Oost. 

 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST  

Koninklijke Grolsch 

Woensdag 16 januari 2019  
15.00-18.00 uur 

Locatie: Grolsch Bierbrouwerij  
Brouwerslaan 1 
7548 XA Enschede  

www.grolsch.nl  

 

Het bestuur van Regio Oost en van Students Twente nodigt de 
leden van harte uit voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Dit 
jaar zijn we te gast bij bierbrouwerij Grolsch, waar we niet alleen 
komen luisteren maar ook het proces gaan bekijken. 

Er zal aandacht besteed zal worden aan de groeiende rol van IT in 
de productieprocessen en de rol van (big) data in het verminderen 
van energie en water verbruik.  

Uiteraard zal een smaaktest achteraf uit moeten maken of het 
product aan de strikte kwaliteitseisen voldoet. Binnen de brouwerij 
is men continu bezig met het verbeteren van de 
productieprocessen, opdat er minder water en energie verbruikt 
wordt. Het doel van Grolsch is om uiteindelijk CO2 neutraal te 
brouwen. 

Na een rondleiding door de brouwerij en een presentatie door Susan 
Ladrak (Manager Engineering & Sustainable Development) zal onze 
voorzitter Paul de Jong terugblikken op het afgelopen jaar en 
vooruitkijken op 2019. Uiteraard is er voldoende tijd om het glas te 
heffen op het nieuwe jaar! 

http://www.kivi.nl/ron
mailto:kivi@utwente.nl
mailto:kivi@utwente.nl
http://www.grolsch.nl
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NPT HBO CARRIERE AVOND  
bij Hogeschool Saxion 

Datum nog niet bekend 

Locatie: Saxion Hogeschool 
M.H. Tromplaan 28  
7513 AB Enschede 

 

TECHNIEK DOEMIDDAG  
bij bij OYFO:  

Samenwerken met een Ingenieur! 

Zaterdag 26 januari 2019  
13.15-15.45 uur  

Locatie: Techniekmuseum Oyfo,  
Industriestraat 9, 7553 CK Hengelo 

Kosten: € 3,50 per kind 
voor ouders geldt de normale  
toegangsprijs van € 7,50 

 

 
SYMPOSIUM WATERSTOF 

Donderdag 7 februari 2019  
18.30-21.30 uur 

Locatie: U park Hotel  
Universiteit Twente  
De Veldmaat 8  
7522 NM Enschede 

Kosten: KIVI leden en studenten € 5; 
overigen € 10  
gratis voor studenten die KIVI lid zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
BEDRIJFSBEZOEK JOTEM  
Waterbehandeling Vriezenveen  

Donderdag 28 februari 2019 
15.00-18.00 uur 

Locatie: Jotem  
De Watergang 16  
7671 SW Vriezenveen  

www.jotem.nl  

Kosten: Gratis voor KIVI leden € 5 
voor niet-leden 

 
De afdeling Nederlandse Procestechnologen van KIVI organiseert in 
samenwerking met Saxion Hogeschool een carrière avond voor 
studenten van de opleiding Chemische Technologie.  

Één of twee alumni zullen vertellen over het verloop van hun 
loopbaan en over de mogelijkheden die je hebt met deze studie. 

 
 

Op zaterdag 26 januari organiseert KIVI Regio Oost, in 
samenwerking met Techniekmuseum Oyfo in Hengelo, een speciale 
doe-middag om techniek dichter bij de jeugd te brengen. De 
kinderen werken in groepjes en maken de volgende opdrachten: 

Tevens doen we een beroep op de leden van het KIVI om de 
kinderen te assisteren en hun passie voor techniek over te brengen. 
Lijkt het u leuk om hierbij te helpen? Neem dan contact op met 
Elfride Dijkstra voor meer informatie.  

Aanmelding van uw kind(eren) vóór 22 januari via e-mail naar 
elfride.dijkstra@kivi.nl.  

Toegang uitsluitend met bevestiging van deelname. Max. 100 
kinderen.  

 

Met de Parijs akkoorden in het achterhoofd stappen we ook in 
Nederland van fossiele brandstoffen over op hernieuwbare 
alternatieven. Ook de opslag van energie is een vraagstuk zonder 
voor de hand liggend antwoord. Eén van de mogelijkheden die vaak 
genoemd wordt is Waterstof, als energiedrager en als brandstof. 
 
Wat zijn de grootste kansen voor de waterstofeconomie? In de 
gebouwde omgeving of als brandstof voor onze mobiliteit. Met 
welke technologie en of routes gaan we waterstof produceren en 
hoe kunnen we het  beste toepassen? Welke middelen kunnen we 
gebruiken voor opslag en distributie? Met de kennis van nu; hoe 
ziet het kosten plaatje ‘well to wheel’ voor waterstof toepassingen 
er nu uit en hoe verhoud zich dit tot de nu toegepaste 
energiedragers als olie, gas en of elektriciteit? Is er een toekomst 
voor de waterstof aangedreven auto? Hoe wordt vormgegeven aan 
de waterstofeconomie in de gebouwde omgeving? Met name op het 
gebied van veiligheid en acceptatie bij eindgebruikers. 

Op deze vragen en meer zullen we ingaan tijdens het 
minisymposium Waterstof. Hiervoor zullen sprekers uit industrie, 
overheid en onderzoeksinstellingen gevraagd worden een overzicht 
te geven van de huidige stand van zaken. Met op het einde een 
paneldiscussie en voldoende tijd voor vragen. 

 
Jotem Waterbehandeling is een ervaren specialist bij vraagstukken 
over leiding-, bron-, oppervlakte, zee- en afvalwater. Jotem 
adviseert, ontwerpt, bouwt en onderhoudt 
waterbehandelingsinstallaties voor de meest uiteenlopende 
industrieën en bedrijven. Alle disciplines onder één dak, 
procestechnologen en werktuigbouwkundige ingenieurs. Onze 
technici vertalen ieder vraagstuk over waterbehandeling naar een 
praktische en doeltreffende oplossing op maat. Full-service 
maatwerk, passend bij het bedrijfsproces.  

Na ontvangst en 
presentaties over het 
bedrijf en een aantal 
interessante projecten 
zal er een rondleiding 
op het programma 
staan. 

mailto:elfride.dijkstra@kivi.nl


Voorjaarsprogramma 2019   3 

 

Een succesvolle energietransitie valt of staat met efficiënte opslag 
van duurzame energie. Het bedrijf Lithium Werks dat zich in 
Enschede vestigt, heeft wat dit betreft grootse plannen. Wat is 
eigenlijk de slimste manier om energie op te slaan? Kan dat het 
beste met elektrochemie, of zijn er ook andere manieren? Welke 
uitkomst biedt nanotechnologie? Laad je op voor een avondje 
elektriserende wetenschap!  

Ir. Martijn Blom (TNW) werkt aan een elektrochemische batterij 
die hij van plan is op grote schaal toe te passen.  

Prof. dr. ing. Guus Rijnders (MESA+) kijkt op nanoschaal en 
probeert nieuwe materialen te ontwikkelen die goed energie op 
kunnen slaan. MESA+ is een van de samenwerkingspartners van 
Lithium Werks. 

Talkshow host: prof. dr. ing. Dave Blank, Chief Scientific 
Ambassador UT. 

Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met Studium 
Generale en MESA+. 

 
Hoe geven (andere) vrouwelijke ingenieurs hun carrière vorm en 
hoe verwezenlijken zij hun plannen? Wil jij inspirerende verhalen 
horen over hoe het is om straks aan het werk te gaan als je je 
studie hebt afgerond? Wil jij met andere dames sparren over hoe 
het is om in de technische wereld te werken? Dan mag je Women in 
Science niet missen! 

Drie succesvolle dames geven tijdens dit event hun visie over het 
realiseren van successen en carrièreplannen in deze traditionele 
mannenwereld. Prikkelend en eigentijds, precies op jou als 
technische topvrouw toegespitst. Daarnaast wordt er een workshop 
gegeven en is er volop gelegenheid om het gesprek aan te gaan 
tijdens het buffet en de borrel na afloop. 

 
Op 14 maart zal er weer een editie van het NPT Café Oost plaats 
vinden in het theater van Concordia aan de Oude Markt in 
Enschede. Om 19.45 uur staat er koffie klaar, de eerste spreker 
start om 20.00 uur. Het thema is dit keer ‘Vastestof’, meer 
informatie over de sprekers volgt nog via de website. De avond 
wordt afgesloten met een netwerkborrel. 

Deelname is gratis, consumpties tijdens de netwerkborrel zijn voor 
eigen rekening. 

 
Virtual- en Augmented Reality openen nieuwe deuren. Naast 
gamen, kan VR & AR ook hele praktische toepassingen hebben; 
chirurgen gebruiken AR-tools om tijdens een gecompliceerde 
operatie "achter" het oppervlak te kijken, (digitale) therapeuten 
behandelen hoogtevrees i.c.m. een VR-bril en VR wordt zelfs 
gebruikt om het criminele brein te bestuderen! Nieuwsgierig? Kom 
zelf een kijkje nemen bij onze buffet-lezing over VR & AR! 

Prof. dr. Jean-Louis van Gelder is professor Psychologie aan de 
UT. Zijn onderzoek focust zich op hoe de samenleving veiliger 
gemaakt kan worden. Daarnaast is hij tevens geïnteresseerd in hoe 
Virtual Reality het welzijn van mensen kan verbeteren. Van Gelder 
is oprichter en mede CEO van 0Phobia, een start-up in de wereld 
van mental E-health. 

Koen Schobbers is een e-sports top atleet en actief onder de 
naam Koenz. Koen schaart zich onder 's werelds beste gamers van 
het spel TrackMania en Rocket League. Naast zijn avonturen als e-
sporter, studeert hij Geneeskunde en doet hij een stage in het AMC 
Amsterdam. Dankzij de combinatie van passie en studie, ligt zijn 
interesse in de toepassing van VR&AR en Serious Gaming in de 
medische wereld.  

SCIENCE CAFÉ Charge the future: 
Slimme batterijen 

Donderdag 7 maart 2019 
20.00-22.00 uur 

Locatie: Concordia 
Oude Markt 15  
7511 GA Enschede 

 

WOMEN IN SCIENCE 
Inspiratie voor je carrière! 

Dinsdag 12 maart 2019 
16.00-19.30 uur  

Locatie: The Gallery (UT) 
Hengelosestraat 500  
7521 AN Enschede 

Kosten: € 5,00 voor KIVI leden en 
studenten, en € 10,00 voor overigen 
(inclusief buffet en borrel) 

 

NPT NETWERKCAFÉ OOST  
Vastestof 

Donderdag 14 maart 2019  
19.45-21.30 uur 

Locatie: Concordia 
Oude Markt 15  
7511 GA Enschede 

 
 
BUFFETLEZING  
Een betere wereld met  
Virtual Reality  

Dinsdag 19 maart 2019  
17.30-20.30 uur 

Locatie: Universiteit Twente 
Amphitheater / Vrijhof 

Kosten: € 5 voor studenten en € 10 
voor overigen (voor het buffet) 

 

Deze buffetlezing wordt georganiseerd 
in samenwerking met Studium Gene-
rale en HV Ockham.  

Vanaf 17.30 uur staat er een buffet 
klaar in de foyer van de Vrijhof, het 
programma begint om 18.30 uur. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
met lezing  

Woensdag 25 maart 2019  
19.00-21.30 uur 

Locatie: U Park Hotel  
Universiteit Twente  
De Veldmaat 8  
7522 NM Enschede 

 

SCIENCE CAFÉ  
De grote achtbaanshow 

Donderdag 25 april 2019 
20.00-22.00 uur 

Locatie: Concordia 
Oude Markt 15 
7511 GA Enschede 

 

 

BEZOEK AAN ZIEKENHUIS GROEP 
TWENTE in HENGELO 

Dinsdag 7 mei 2019  
17.00-21.00 uur 

Locatie: ZGT  
Geerdinksweg 141 
7555 DL Hengelo 

Kosten: Gratis voor KIVI leden en € 
10 voor niet-leden 

 

 
Op woensdag 25 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van 
Regio Oost plaats. Het bestuur zal verantwoording afleggen en 
tevens voor u een mooie gelegenheid om kennis te maken met de 
bestuursleden. 

Na de ALV zal er een presentatie worden gehouden over een actueel 
onderwerp, meer hierover wordt t.z.t. aangekondigd via de website 
en de nieuwsbrief. Na afloop is er gelegenheid om na te praten 
onder het genot van een drankje in de bar van het nieuwe U Park 
Hotel. 
 

Achtbanen spreken tot de verbeelding en maken veel adrenaline 
los. Het zijn de paradepaardjes van pretparken: ze worden steeds 
hoger, sneller en duizelingwekkender. Hoe houden de ontwerpers 
alle krachten en trillingen in bedwang? Welke G-krachten werken er 
op de inzittenden en aan hoeveel ‘zweeftijd’ worden ze 
blootgesteld? Welke trucs bedenken pretparken om hun achtbanen 
spannend en up-to-date te houden?  

Dr. Jurnan Schilder is werktuigbouwkundige (UT) en een groot 
achtbaanliefhebber; hij probeerde er vele uit over de hele wereld.  

Dr. Pieter Cornelis is docent Theme Park Concepting and 
Economics (Fontys Academy for Creative Industries, Tilburg). Hij 
werkte als strategisch adviseur bij Efteling en Toverland.  

Helmer van den Hoorn & Maarten Maris studeren Mechnical 
Engineering (UT) en bouwen op het podium een grote KNEX-
achtbaan.  

Talkshow host: Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, 
universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek (UT).  

Met muzikale omlijsting door She’s On Mars (starring: Martin Bosker 
& Maikel Skaliks). 

Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met Studium 
Generale. 

 
Altijd al willen weten hoe een ziekenhuis er nu voor zorgt dat de 
robots veilig werken, of dat het drinkwater altijd betrouwbaar is?  
 
Op dinsdag 7 mei kunt u een bezoek brengen aan ziekenhuis ZGT 
(Ziekenhuis Groep Twente) in Hengelo. Tijdens deze sessie vertel 
Michaël Lansbergen, lid hoofdbestuur KIVI en in 2011 Ingenieur van 
het Jaar, u samen met collegae alles over Risicomanagement over 
de volle breedte van alle techniek die wordt toegepast binnen het 
ziekenhuis.  

Na een algemene introductie, zal uitgebreid worden stilgestaan bij 
het risicomanagement van de techniek in de zorg: Hoe gaat ZGT 
om met de risico's bij het gebruik van robots, van een 
thuiszorgapp,  maar ook meer algemene onderwerpen als het 
zekerstellen van waterkwaliteit en van de energievoorziening komen 
aan de orde. Natuurlijk hoort ook de beveiliging van data hier bij. 

ZGT zal met sprekers vanuit verschillende achtergronden diverse 
aspecten van veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid rondom 
technologie binnen het ziekenhuis bespreken. 

Aan het einde van de bijeenkomst zal ook een rondleiding langs 
diverse afdelingen plaatsvinden.  

Voor een broodje en een kopje soep wordt gezorgd.  

Het maximum aantal deelnemers voor deze activiteit is 40 
personen. 
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EXCURSIE NEDAP GROENLO 

Donderdag 16 mei 2019  
15.00-17.30 uur 

Locatie: Nedap 
Parallelweg 2 
7141 DC Groenlo  

www.nedap.com 

Kosten: Gratis voor KIVI leden en € 5 
voor niet-leden 

 

 

 

 

 

 
KIVI INNOVATION DRINKS 
TWENTE: Formule 1 

Donderdag 23 mei 2019  
16.30-19.00 uur 

Locatie: Universiteit Twente 

 

 

 

 
SEMINAR Duurzame Fabrieken 

Dinsdag 28 mei 2019 
14.00-19.00 uur 

Locatie: Universiteit Twente 

 
 
CONGRES TVALLEY met uitreiking 
KIVI/TVALLEY PRIJS 

Donderdag 6 juni 2019  
10.00-17.00 uur 

Locatie: Saxion Hogeschool  
M.H. Tromplaan 28 
7513 AB Enschede 

Winnaar 2018: René Heijdens 

 
De bereikbaarheid van alsmaar groeiende steden. Kwalitatieve zorg 
bij krimpende budgetten. Veiligheidseisen die wereldwijd steeds 
strenger worden. Het zijn slechts enkele van vele onderwerpen 
waar de mensen van Nedap dagelijks aan werken. Nedap gelooft 
namelijk dat techniek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
oplossen van grote vraagstukken. 

KIVI Regio Oost brengt op donderdag 16 mei een bezoek aan dit 
veelzijdige technische bedrijf waar interessante ontwikkelingen 
plaatsvinden! We starten met een bedrijfspresentatie gevolgd door 
een rondleiding en sluiten af met een drankje. Max. 20 deelnemers.   

 

 

 

 

 

 

Het thema is dit keer Formule 1. Meer informatie over het 
programma en de sprekers volgt later. Hou de website in de gaten!  

 
Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met KIVI Regio 
Gelderland en de Nederlandse Procestechnologen. Meer informatie 
hierover volgt later via de website en nieuwsbrief. 

 
 

 
Op 6 juni vindt het jaarlijkse TValley congres plaats bij Saxion in 
Enschede.  

Het congres is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen 
kennisinstellingen, overheden en bedrijven op het gebied van 
mechatronica. Naast mechatronisch onderwijs en profilering van de 
high-tech industrie in Oost-Nederland vindt er kennisuitwisseling 
plaats over concrete projecten rond robotica en smart industry.  

TValley gaat zowel om kennis halen als kennis brengen. 

Onderdeel van het congres is de uitreiking van de KIVI/TValley 
prijs, een jaarlijks uit te reiken prijs voor een bijzondere bachelor 
opdracht aan de Universiteit Twente of Saxion op het gebied van 
Robotica.  

Studenten kunnen worden genomineerd door een docent, maar 
kunnen ook zichzelf aanmelden. Uit de inzendingen worden drie 
finalisten gekozen die tijdens het congres een pitch mogen houden. 
Op basis hiervan kiest een deskundige jury, in samenhang met het 
publiek, de winnaar. 


