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Voorwoord

ENERGIEPROFESSIONAL 
VAN MORGEN

Het is volgens mij één van de grootste maatschappe-

lijke uitdagingen voor de komende decennia: de 

 wereld duurzamer maken. We moeten overstappen 

van het fossiele energie-tijdperk naar het duurzame 

energie-tijdperk. Een enorme opgave, dat veel van 

onze samenleving vraagt.

Deze transitie vraagt ook om een ander type pro-

fessional. Mensen die expert zijn binnen hun eigen 

vakgebied, maar daar bovenop ook naar het grotere 

plaatje kunnen kijken. De installateurs van de toe-

komst moeten niet alleen heel goed zijn in het plaat-

sen van nieuwe apparatuur, maar ook snappen hoe 

de hele energiehuishouding in elkaar zit en waar je 

energie kunt besparen. Bovendien moet je als de 

energieprofessional van morgen goed samen kunnen 

werken met mensen uit andere vakgebieden en van 

verschillende niveaus. 

De rol van het onderwijs is hierbinnen cruciaal. Zij heeft 

de belangrijke taak om deze energieprofessionals van 

de toekomst beschikbaar te maken voor bedrijven. 

Tegelijkertijd zijn bedrijven hierin net zo belangrijk; 

 leren doen we namelijk samen. Het bedrijfsleven 

 beschikt ook over veel kennis dat in het onderwijs kan 

worden gebruikt. In het onderwijs willen we graag 

werken aan praktijkvragen, want de praktijk is waar je 

de uitdagingen tegenkomt. En waarvoor je dus kunt 

gaan opleiden! 

Mijn oproep aan bedrijven en onderwijsinstellingen in 

deze uitdagende tijd: doe mee aan dit samenspel en 

deel waar je behoefte aan hebt. Belangrijk ook dat 

bedrijven de deur blijven openen voor studenten, 

want jonge mensen hebben de onbevangen houding 

die nodig is voor innovatie. Zij kijken op nieuwe manie-

ren naar problemen. Samen met de kennis en ervaring 

uit het bedrijfsleven is dit een mooie combinatie die 

helpt bij het duurzamer maken van onze wereld.

Dat we elkaar als onderwijs en bedrijfsleven nodig 

hebben wisten we misschien al, maar wat mij betreft 

mag dit samenspel nog wel een tandje meer en een 

tandje harder. Doe je mee?

Klaas Jan Noorman

Lector Energietransitie Hanzehogeschool Groningen



4

GROOTS DENKEN BIJ EEN  
TINY HOUSE

BEHOEFTE AAN KLEINERE DUURZAME HUIZEN

“In ons land woont 1 op de 3 in een te groot huis”, 

vertelt Bert Huitsing, architect en docent Bouwkunde 

bij het Alfa-college. “Eenderde van de bevolking is 

 alleenstaand en heeft niet zoveel leefruimte nodig, 

maar toch is de helft van alle Nederlandse woningen 

groter dan 100m2. De balans tussen de woningvoor-

raad en wat er echt nodig is klopt dus niet. Alleen-

staanden hebben vaak ook niet de financiële middelen 

om zo’n groot huis te huren. Er zijn kleinere huizen 

nodig! Bovendien zorgt een klein huis voor minder 

milieubelasting. Je verbruikt minder energie en hebt 

veel minder spullen nodig. De boekenkast en televisie 

zitten bij wijze van spreken al in je iPad.”

SAMENWERKEN MET GEÏNTERESSEERDE 

PARTIJEN

Tiny houses voldoen perfect aan die nieuwe behoef-

tes. Er is inmiddels dan ook een echte tiny houses- 

beweging opgestaan in Nederland, die in Almere is 

begonnen. Met de bouw van 13 tiny houses in 2017 

is zij de pionierende stad in Nederland, maar goed 

voorbeeld doet volgen. Zo tonen Woonstichting 

 Groninger Huis, gebiedscoöperatie Westerkwartier en 

woningbouwvereniging Nijestee ook interesse in tiny 

houses en zijn ze volop aan het ontdekken hoe tiny 

houses in hun plaatje past. De samenwerking met het 

Alfa- college komt hierbij als geroepen; ze zijn erg 

 benieuwd naar de bevindingen van de studenten.  

Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft zich hierin 

ontpopt als fictieve opdrachtgever.

Tiny houses

Tiny houses: ze zijn klein, maar hun opmars is groot. Letterlijk vertaald is een tiny house een heel klein huisje, die 

vaak een oppervlakte heeft van maximaal 30m2. Maar een tiny house staat voor veel meer: een minimalistische 

en duurzame manier van leven. Het zijn dan ook vaak milieubewuste mensen die voor het leven in een tiny house 

kiezen. Dat een tiny house voor veel verschillende doelgroepen een uitkomst kan zijn, bewijzen de studenten 

Bouwkunde van het Alfa-college. In samenwerking met de gebiedscoöperatie Westerkwartier, woningbouw-

vereniging Nijestee en woonstichting Groninger Huis ontwerpen zij namelijk tiny houses voor allerlei groepen die 

met minder leefruimte toe zouden kunnen, zoals senioren, studenten en zzp’ers. 

Auteur: Sanne Plantinga



Tiny houses

ROLSTOELVRIENDELIJK EN HUFTERPROOF

Studenten Bouwkunde storten zich vier dagen per 

week en tien weken lang op het project Tiny Houses. 

Iedere groep ontwerpt hierbij een klein huis voor haar 

eigen doelgroep: onder andere senioren, studenten, 

een gezin met één klein kind, pas gescheiden singles, 

alleenstaanden en zzp’ers. Wat hebben deze doel-

groepen precies nodig? Waar kunnen ze mee toe? “Ik 

ga morgen op bezoek bij mijn oma, dan zal ik extra 

letten op hoe zij leeft. Hoe breed moet het looppad 

zijn? Is er nog wel een extra stoel nodig als je in een 

rolstoel zit? Zo gaan we wat op ontdekkingstocht 

 onder onze eigen doelgroep”, vertelt student Jordi van 

Oeveren. Zijn medestudent Jasper Moes ontwerpt 

een tiny house voor de doelgroep studenten: “Ons 

idee is dat die verhuurbaar moet zijn, want studenten 

gaan er op een gegeven moment ook weer uit. En hij 

moet hufterproof zijn natuurlijk.” 

EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN

“Daarnaast zouden ze ervoor kunnen kiezen om hun 

tiny house verplaatsbaar te maken”, vult Bert aan. 

“Stel je voor dat je ouders een tiny house voor je heb-

ben gekocht als studentenhuisje in Groningen, maar 

dat je na je studententijd in Apeldoorn wilt wonen. 

Dan zou het mooi zijn als je je huisje op kunt tillen en 

daar neer kunt zetten. Een tiny house zou bijvoor-

beeld ook een tijdelijk onderkomen kunnen zijn voor 

Groningers wiens huis moet worden verbouwd om-

dat die aardbevingsschade heeft. De mogelijkheden 

zijn echt eindeloos.”

VAN IKEA NAAR EEN WINDPARK

De eerste vijf weken van het project staan in het teken 

van het voeden van de studenten. Bert: “We zijn heel 

veel op pad. We zijn met ze naar Almere geweest, 

waar ze een tiny house met eigen ogen konden zien. 

We hebben een windpark, woningbouwer en woning-

bouwcorporatie bezocht en zijn naar de Ikea geweest 

om inspiratie qua meubels op te doen. Verder worden 

er geregeld gastlessen gegeven, bijvoorbeeld door 

een tiny house-bouwer.” 

ISOLEREN MET ZEEWIER

De laatste vijf weken zijn de studenten met het daad-

werkelijke ontwerp van hun tiny house bezig. Hierin 

staan de behoeften van de doelgroep centraal. “Ze 

moeten over alles nadenken. Het stopt niet met alleen 

een plattegrondje tekenen. Als een tiny house de 

functie van starterswoning heeft, moet die dan later 

nog uitgebouwd kunnen worden? Is het goed dat ie 

na 10 jaar weer afgeschreven is of moet het huisje 
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langer meegaan? Wat doen we met het materiaal als 

het tiny house weer afgebroken moet worden? Is dat 

dan afval of willen we dat weer gebruiken, in het kader 

van de circulaire economie?”, vertelt collega-docent 

Rens Heestermans. “Wij hebben er bijvoorbeeld voor 

gekozen om onze tiny house te isoleren met zeewier. 

Groningen heeft veel meters kust en zeewier spoelt 

gratis aan, wat het een heel duurzaam materiaal 

maakt”, vult Jasper aan. 

OP LOCATIE

Ook staat samenwerken in dit project centraal: iedere 

groep is aangevuld met een hbo-student van de 

Hanze hogeschool, die weer met een ander oog naar 

het tiny house-ontwerp kijkt. De groepen werken 

daarnaast één dag op locatie bij fictieve opdracht-

gever gebiedscoöperatie Westerkwartier, waar ze 

kunnen sparren en directe feedback krijgen. Een 

 andere vaste dag per week zijn ze aan het werk bij 

Hanzehogeschool, waar ze ook weer allerlei andere 

waardevolle input meekrijgen.

DE DUURZAME GENERATIE

Dat je als mens echt niet zoveel leefruimte en spullen 

nodig hebt, heeft collega-docent Rens Heestermans 

zelf aan den lijve ondervonden. “Ik heb een tijd op 

een tropisch eiland gewoond en nam 10 kuub van 

huis mee. Uiteindelijk heb ik heel veel dozen niet eens 

opengemaakt. Aan alleen een laptop had ik vrijwel 

genoeg. En dat is ook iets wat we de studenten pro-

beren mee te geven: aan den lijve ervaren dat je niet 

zoveel ruimte en spullen nodig hebt. En dat is volgens 

mij heel waardevol, want als jonge mensen zijn zij wel 

de generatie die het straks moeten doen met een we-

reld waarin duurzaam leven steeds belangrijker wordt”, 

sluit Rens af.

Tiny houses



Gezondheidscentrum

EnTranCe, de energieproeftuin van de Hanzehoge-

school Groningen en New Energy Coalition, organiseert 

een reeks ‘Barn Talks’ over de energietransitie in 

Noord-Nederland. Op 7 februari was de eerste Barn 

Talk, met hoofdgast Wouter van Dieren. Hij sprak  

over de dilemma’s die klimaatverandering met zich 

meebrengen. 

In de Barn Talks komen professionals en andere 

 geïnteresseerden bij elkaar die samen op zoek gaan 

naar nieuwe ideeën en inzichten over de energie-

transitie en duurzaamheid. Marcel Nieuwenweg,  

presentator bij RTV Noord, leidt de debatten.

Kijk op www.en-tran-ce.org/barn-talks-entrance/ voor 

meer informatie over de Barn Talks op woensdag  

7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni.

ENTRANCE ORGANISEERT BARN 
TALKS OVER ENERGIETRANSITIE 
IN NOORD-NEDERLAND

Wat is er tussen 1972 en nu gebeurd op het gebied 

van duurzaamheid en energie? En wat gebeurt er als 

we die lijn doortrekken naar de toekomst? Hoe kan 

de energieagenda er dan voor de komende jaren uit-

zien? En hoe verbinden we die met Noord-Nederland. 

Dit staat centraal tijdens de lezing van Wouter van 

Dieren. Jonge ondernemers en professionals reageren 

op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat 

met de zaal.
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ZELFVOORZIENENDE 
ELEKTRISCHE BAKFIETS
GRUNNEGER POWER FIETST OP ZONLICHT 

8

Elektrische bakfiets

Binnenkort rijdt in Groningen een elektrische bakfiets 

op zonne-energie rond. Grunneger Power heeft stu-

denten van de opleiding Engineering van het Alfa- 

college de opdracht gegeven om een elektrische fiets 

zo om te bouwen dat hij met zonlicht wordt gevoed. 

Docent Henk Slomp begeleidt de studenten op de 

Admiraal de Ruyterlaan bij het bedenken en uitvoeren 

van technische oplossingen. Het project loopt ietsje 

uit vanwege enkele technische problemen. Zo werken 

nu Arthur Meijer en Nieck Vegter aan het project; ze 

hebben het stokje overgenomen van de vorige groep 

studenten. Arthur werkt in zijn stage-uren aan het 

project: “Mijn vorige opleidingen, Elektrotechniek 

 niveau 2 en 3, komen bij dit project goed van pas, 

bijvoorbeeld bij het goed installeren van het zonne-

paneel. Het is leuk om aan de bakfiets te werken. Ik 

leer ook nieuwe dingen, zoals metaalbewerking.  

Ik moet frezen en op de draaibank aan het werk.”

Anne Huizinga van Grunneger Power komt even 

langs om de planning te bespreken met Henk Slomp 

en Arthur Meijer. “Ik hoop dat we binnenkort de 

 bakfiets kunnen gaan gebruiken. We willen met de 

bakfiets langs allerlei markten en evenementen om de 

activiteiten en mogelijkheden van Grunneger Power 

te promoten. Dan is het natuurlijk extra leuk als we 

zelf het goede voorbeeld geven en laten zien hoe je 

zelfvoorzienend kan zijn.”

Medestudent 

Tobias Oosterhuis helpt 

Arthur een handje met  

het monteren. 

Auteur: Hanneke van de Velde



Elektrische bakfiets
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“We willen met de bakfiets langs  
allerlei markten en evenementen om  
de  activiteiten en mogelijkheden  
van Grunneger Power te  
promoten. Dan is het  
natuurlijk extra leuk  
als we zelf het  goede  
voorbeeld geven en  
laten zien hoe je  
zelfvoorzienend  
kan zijn.”



Nergens worden de effecten van het gebruik van fos-

siele brandstoffen zo stevig gevoeld als in Groningen. 

Logisch dus, dat zeven noordelijke ROC’s samen zijn 

gaan werken in het project Gas 2.0. Het doel: de 

 transitie naar een duurzame samenleving stevig in-

bedden in het onderwijs én in onderwijsorganisaties. 

Projectleider energie & duurzaamheid Gerard Krikken 

 verhaalt er bevlogen over. 

“Eigenlijk voelen we ons bijna verplicht om hieraan 

mee te doen”, begint Krikken. “Dat klinkt negatief, 

maar ik bedoel daarmee te zeggen dat we ons heel 

erg bewust zijn van onze maatschappelijke rol. En die 

is tweeledig. We willen onze kennis voor de regio in-

zetten. Maar we willen vooral ook nog beter opleiden 

voor de toekomst. En daar hoort kennis van en over 

nieuwe energie en een duurzame samenleving 

 gewoon bij.” De aanvraag voor een bijdrage uit het 

regionaal investeringsfonds die Alfa-college doet met 

de zes andere ROC’s moet kennis van en over de ener-

gietransitie verder versterken. De pijlers daaronder 

zijn werving, onderwijsvernieuwing en kennisdeling.

GAS 2.0
ZEVEN NOORDELIJKE ROC’S MEER AANDACHT  
VOOR  ENERGIETRANSITIE IN ONDERWIJS 

Energiescans
“Tegelijkertijd doen we ook nu al ontzettend veel”, 

vervolgt Krikken. “Met name bij de opleidingen 

Bouw kunde en Engineering zijn we al ver. Bij Motor-

voertuigentechniek en Transport zijn we er ook goed 

mee bezig. We voeren bijvoorbeeld energiescans uit 

voor bedrijven. En we houden ons bezig met systemen 

voor alternatieve energie. Alleen de samenhang ont-

breekt vaak nog, het zijn losse projecten. En we willen 

duurzaamheid ook een stevigere plek geven in het 

burgerschapsonderwijs. We leiden natuurlijk niet al-

leen vaklui op, maar ook de generatie van de toekomst. 

En ook als je studie misschien geen directe link heeft 

met energie, is bewustwording ontzettend belangrijk. 

Kijk maar hoe de Energy Challenges basisschool-

kinderen bewust maakt van een goed binnenklimaat. 

Die spreken thuis hun ouders er ook weer op aan.” 

Kennisdeling
Krikken hoort ook van docenten die op stagebezoek 

gaan, dat de verschillen ook in het bedrijfsleven groot 

zijn. “Bij sommige bedrijven kunnen onze studenten 
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Gas 2.0

Auteur: Tom Rustebiel
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echt vernieuwing brengen, omdat Bouwkunde bij-

voorbeeld voorop loopt met nieuwe isolatie- en venti-

latietechnieken. Maar andere bedrijven behoren wel 

tot de voorhoede. En daar willen wij dus graag weer 

kennis halen. Daarom heeft niet alleen het onderwijs, 

maar ook het bedrijfsleven en de overheid een stevige 

plek in Gas 2.0. We willen kennis delen. Dan kan het 

ook gaan om docenten die op stage kunnen bij een 

bedrijf. Of bedrijven die bij ons gastlessen komen ver-

zorgen. We willen de verbinding nog sterker maken. 

Kijk, Stork en Strukton redden zich misschien wel, 

maar onze studenten moeten in de toekomst ook 

 andere bedrijven vooruit helpen.’ 

Nieuwe arbeidsmarkt
Een minstens zo belangrijke pijler onder de aanvraag 

voor het project Gas 2.0 is de veranderende arbeids-

markt. “Een loodgieter die niet bezig is met energie 

en duurzaamheid, de elektromonteur  die niets weet 

van zonnepanelen en de automonteur die geen ken-

nis heeft van elektrische auto’s hebben straks geen 

werk meer. Het is belangrijk dat we gaan opleiden 

voor de vraag van de toekomst, en niet alleen voor de 

vraag van nu. Maar het gaat ook heel erg om goede 

samenwerking in de keten. Dat kan in de samenwer-

king tussen de sectoren bouw- en installatietechniek 

nog wel beter, bij ons werken bijvoorbeeld de oplei-

dingen Engineering en Bouwkunde al nauw samen. 

We moeten studenten en medewerkers ook leren 

omdenken. Techniek is een middel, het doel is een 

duurzame samenleving.”

Energieopleiding
Uiteindelijk wil Krikken ook naar een bredere opleiding 

toe rondom energie of duurzaamheid. “Helaas duurt 

zoiets wat langer, maar het is wel onze wens. Bedrijven 

vragen niet alleen maar om specialisten, maar ook om 

medewerkers die juist de verbinding zien tussen de 

vakgebieden. In het hbo en in het wo is er al energie-

onderwijs. Daar willen we graag op aansluiten, zodat 

we voor studenten die dat willen een mooie door-

stroom hebben.” 

Krikken is optimistisch over de toekomst. “We zien 

dat duurzaamheid en energie hoog op de agenda 

staan. Er gebeurt ontzettend veel. We gaan nu snel 

van grote plannen naar de uitvoering. En daar liggen 

in de toekomst kansen voor goed opgeleide mbo-ers.” 

Het is volgens Krikken ongelooflijk belangrijk dat de 

mensen die dingen kunnen maken, repareren en 

 onderhouden nu aanhaken. Anders krijgt de energie-

transitie nooit vorm. “Wij willen hiermee koploper 

worden in Nederland. Dat past bij ons. Dat past bij 

onze regio. En het is gewoon nodig.” 

Circulair bouwen in Hoogeveen
De zeven bij Gas 2.0 aangesloten ROC’s hebben zelf 

ook een stevige ecologische voetafdruk. Als de aan-

vraag voor Gas 2.0 wordt toegekend, dan wordt er 

nog steviger ingezet op de beperking daarvan. Maar 

ook nu al is Alfa-college met bijvoorbeeld het project 

Volta2020 aan het werken vanuit circulair gedachte-

goed. Opleidingsmanager Klaas Berends: “Vanuit het 

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie werken 

studenten van het Alfa-college en de Hanzehoge-

school aan projecten in het kader van de Circulaire 

economie. Vaak is dat gericht op Circulair Bouwen, 

maar ook afvalstromen en hergebruik van materialen 

kunnen onderwerpen zijn. Bijzonder voor het Alfa- 

college is het project dat nu door studenten van ons 

en de Hanzehogeschool wordt uitgevoerd voor de 

verbouwing van het Alfa-college in Hoogeveen, 

 Volta2020. Tim de Vries en Adriaan Oosterom zijn de 

studenten die een materialenpaspoort maken van het 

gebouw. Dit paspoort is nodig om te inventariseren 

welke onderdelen hergebruikt kunnen worden.”

Gas 2.0

National Geographic had eind 2017 een speciale uitgave 
over energieprojecten in de provincie Groningen. 
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Hoe vinden scholieren dat de aardbevingsproblematiek 

in Groningen moet worden opgelost? EPI-kennis-

centrum (kenniscentrum voor aardbevingsbestendig 

bouwen met o.a het Alfa-college als grondlegger) 

stelt deze vraag op verschillende middelbare scholen 

in het aardbevingsgebied. Tijdens het project Goud 

Grunn denkt deze jonge groep - wiens stem nog niet 

vaak wordt gehoord - na over de toekomst van hun 

leefomgeving. 

In verschillende (gast)lessen krijgen de scholieren 

 informatie en achtergrond over de Groninger aard-

bevingen en alles wat daarmee samenhangt, zoals: 

ondergrond, techniek, gaswinning, sloop, nieuwbouw 

en de sociale impact. Duurzaamheid is hierbij een 

 belangrijk thema. Hoe kan dit leefgebied ook voor 

hun generatie aantrekkelijk blijven? En wat zijn hierbij 

de mogelijkheden van duurzame energie? 

Scholieren op Het Hogeland College - waar project 

Goud Grunn van start ging - kwamen met inventieve 

ideeën: een ambulance-drone, een zelfvoorzienend 

dorp, biogasfabriek en duurzame en aardbevings-

bestendige huizen. Burgemeester Marijke van Beek, 

aan wie de scholieren hun plannen presenteerden, 

vindt het hierbij goed om te zien dat jongeren naar 

kansen leren kijken in het gebied, in plaats van alleen 

naar de bedreigingen.

Goud Grunn

GOUD GRUNN
SCHOLIEREN BEDENKEN OPLOSSINGEN VOOR EEN 
 DUURZAAM LEEFBAAR AARDBEVINGSGEBIED 

Auteur: Sanne Plantinga



Dutch Techzone
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Regio van excellent vakmanschap, koploper in de 

maakindustrie: dat is de doelstelling van de Dutch 

Techzone. Overheden, mbo- en hbo-instellingen en 

bedrijfsleven werken nauw samen aan innovatief en 

grensverleggend ondernemerschap en technisch on-

derwijs. Dit om de economie in Emmen, Coevorden, 

Hoogeveen en Hardenberg een impuls te geven en de 

regio beter op de kaart te zetten. 

De grens over
Het programma Dutch Techzone is op 1 januari van 

start gegaan. “We wilden een internationale naam, die 

in het buitenland goed wordt begrepen. Deze  regio 

 beperkt zich niet tot de Nederlandse grens. Duitsland 

ligt hier letterlijk om de hoek. Juist door  samenwerking 

biedt onze regio volop kansen om de economische 

structuur te versterken en meer banen te creëren", aldus 

wethouder Bouke Arends van  gemeente Emmen. 

Technische opleidingen doorontwikkelen
Voor excellent vakmanschap en up-to-date kennis in 

de maakindustrie, is onderwijs ontzettend belangrijk. 

Daarom hebben Drenthe College, NHL-Stenden 

 Hogeschool en Alfa-college zich verbonden aan 

Dutch Techzone. Christien de Graaff, lid College van 

Bestuur van het Alfa-college en één van de leden van 

de Program Board van Dutch Techzone: “Wij hebben 

als onderwijsinstellingen afgesproken dat wij onze 

technische opleidingen verder doorontwikkelen. Zo 

gaan we nieuwe opleidingen en kortdurend onder-

wijs aanbieden om zowel jongeren als huidige werk-

nemers goed te scholen in de nieuwste technieken  

en ontwikkelingen die aansluiten bij de wensen van 

het bedrijfsleven.”

DUTCH TECHZONE GEEFT 
 LOKALE ECONOMIE IMPULS

Auteur: Hanneke van de Velde



VOETAFDRUK ALFA-COLLEGE 
STEEDS GROENER
Als regionaal opleidingscentrum sta je middenin de maatschappij. Vanuit die positie houdt het Alfa-college zich 

steeds meer bezig met wat op dit moment heel belangrijk is voor onze maatschappij: het creëren van een betere en 

duurzame wereld. “We zijn ons heel bewust van onze ecologische voetafdruk. De wereld hebben we te leen en 

geven we straks weer door aan onze volgende generaties. Dat is duidelijk iets wat voortkomt uit onze christelijke 

identiteit. We willen de volgende generatie niet opzadelen met allerlei narigheid die wij veroorzaakt hebben”, vertelt 

Gerard Krikken, Programmamanager Regionaal Investeringsfonds mbo bij het Alfa-college.

JAARLIJKSE CO2-REDUCTIE VAN 5%

Om deze visie goed in de praktijk te kunnen brengen, 

is het Alfa-college hard bezig om al zijn groene 

 plannen en doelstellingen in een krachtig beleidsplan 

te zetten. In de tussentijd zit het opleidingscentrum 

allerminst stil. Jos Nijhof, manager Facilitair Bedrijf bij 

het Alfa-college: “We hebben als ambitie om ieder 

jaar 5% minder CO2 uit te stoten. En daar hebben we 

al allerlei maatregelen voor getroffen, waaronder op 

het gebied van mobiliteit. Zo kunnen medewerkers 

gebruikmaken van 60 leenfietsen, waarmee ze 

 makkelijk, snel en energiezuinig de stad kunnen 

 bereiken. Daarnaast hebben we voor iedere locatie 

een elektrische fiets aangeschaft en doen we mee aan 

een jaarlijkse actie om twee van de vijf werkdagen 

met de fiets of het OV naar het werk te komen. Je ziet 

dat dat mensen toch inspireert om groener te reizen.”

VAN GROTE MAATREGELEN NAAR KLEINE 

 DETAILS

Ook binnen de locaties zelf wordt steeds meer aan 

energiezuinigheid gedaan. Jos gaat verder: “In de 

sporthal van Kardinge hebben we alle bestaande ver-

lichting vervangen door LED-verlichting, dat scheelt al 

ontzettend veel energie! Daarnaast denken we ook 

aan de kleine details, door bijvoorbeeld alle koffie-

automaten ’s avonds naar de stand by-modus te laten 

overschakelen. En sinds kort kunnen omwonenden 

van locatie Admiraal de Ruyterlaan een zonnepaneel 

laten plaatsen op het dak van dit gebouw en daar hun 

duurzame energie vandaan halen. Dit is een veel slim-

mere methode dan zonnepanelen op je eigen dak te 

laten bouwen en zie je dus ook steeds vaker gebeuren.”

CIRCULAIR BOUWEN BIJ DE ‘VERNIEUWBOUW’ 

LOCATIE HOOGEVEEN

Een groot groen project voor het Alfa-college is daar-

naast de ‘vernieuwbouw’ van de locatie in Hoogeveen. 

Binnen het project Volta 2020 moet de Hoogeveense 

Alfa-locatie in  2020  een compleet verbouwd, duur-

zaam en innovatief schoolgebouw zijn. “Het gebouw 

is nu eigenlijk te groot als je kijkt naar hoe we het 

gebruiken”, gaat Jos Nijhof verder. “Daarom slopen 

we een deel en zetten we de bestaande bouw aan 

elkaar. Dit doen we volgens het principe van circulair 

bouwen: materialen gebruiken die heel lang meegaan 

of die je uiteindelijk kunt hergebruiken. We zouden 

bijvoorbeeld muren kunnen bouwen zonder cement, 

zodat het alleen opgestapelde stenen zijn. Moet dit 

muurtje later weg en ergens anders opgebouwd wor-

den? Dan bouw je het muurtje weer af en stapel je die 

ergens anders weer op. Als een soort Lego. Daarnaast 

kijken we met sensoren hoe druk het overal is. Op 

basis van die informatie weet je welke ruimtes op 

welk moment moeten worden verwarmd, verlicht en 

schoongemaakt. Op die manier gebruik je alleen de 

energie die nodig is en gaat er niks verloren.”
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STUDENTEN EN MEDEWERKERS BEWUST-

MAKEN EN INSPIREREN

Binnen dit alles blijft de school ook veel aandacht 

 besteden aan haar kerntaak: jonge professionals 

 opleiden. Daarom betrekt het Alfa-college zijn stu-

denten nauw bij de groene initiatieven. “Studenten 

onderzoeken bij de locatie in Hoogeveen bijvoorbeeld 

uit wat voor soort materiaal het gesloopte deel van 

het gebouw bestaat. Hoeveel kilo staal zit er in? En 

hoeveel kilo beton? En steen? Zo weet de aannemer 

straks precies hoeveel materiaal hij kan hergebruiken 

voor de vernieuwbouw. Verder maken we onze duur-

zame oplossingen zoveel mogelijk zichtbaar, bijvoor-

beeld door een glazen plaat over vloerverwarming te 

plaatsen. Op die manier fungeert ons duurzame ge-

bouw ook als lesmateriaal voor onze studenten, vormt 

het een zogenoemde 'contextrijke' leeromgeving. En 

op die bijvangst hoop ik ook: dat we straks niet alleen 

hele energiezuinige gebouwen hebben, maar dat we 

onze studenten ook in volle bewustwording meene-

men in dit proces en onze medewerkers inspireren 

meer groen gedrag te gaan vertonen!”

Groene voetafdruk

15“Medewerkers kunnen gebruik maken 
van 60 leenfietsen,  waarmee ze 
 makkelijk, snel en energiezuinig  
de stad kunnen  bereiken. Je ziet  
dat dat mensen toch inspireert om 
groener te reizen.”



+ Locatie Hoogeveen 
 ‘vernieuwbouwen’: 
deel slopen en bestaande 
bouw verbinden

+ Circulair bouwen: 
 hergebruiken van materialen 
of materialen gebruiken die 
lang meegaan 

+ Studenten onderzoeken 
hoeveel gesloopt materiaal 
voor hergebruik voorhanden is

+ Met sensoren de bezetting 
meten en daarop verwarming 
en verlichting aanpassen

Duurzaamheid/milieubewust inkopen: 
+  Groene postbezorging op de 

fiets, met inzet van mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt

+ Groene schoonmaak met maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap

Onze ambitie: 
5% CO2-reductie per jaar + 60 leenfietsen met Alfa-college logo 

voor gebruik in de stad Groningen
+ Elke locatie heeft een elektrische 

fiets die je kunt lenen
+ Meedoen aan jaarlijkse actie om 

2 van de 5 werkdagen met de fiets 
of het OV naar het werk te komen

+ In Sporthal Kardinge wordt alle bestaande 
verlichting vervangen door LED-verlichting

+ Alle koffie-automaten gaan ’s avonds 
op stand-by

ons voornemen om dit te bereiken

Mooie bijvangst: niet alleen 
het Alfa-college wordt duurzamer 
maar studenten en medewerkers raken 
geïnspireerd om ook thuis duurzamer 
te wonen.

Stimuleren fietsgebruik:

Energiebesparing op gas en licht:

16
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Niveau 1-student

+ Locatie Hoogeveen 
 ‘vernieuwbouwen’: 
deel slopen en bestaande 
bouw verbinden

+ Circulair bouwen: 
 hergebruiken van materialen 
of materialen gebruiken die 
lang meegaan 

+ Studenten onderzoeken 
hoeveel gesloopt materiaal 
voor hergebruik voorhanden is

+ Met sensoren de bezetting 
meten en daarop verwarming 
en verlichting aanpassen

Duurzaamheid/milieubewust inkopen: 
+  Groene postbezorging op de 

fiets, met inzet van mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt

+ Groene schoonmaak met maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap

Onze ambitie: 
5% CO2-reductie per jaar + 60 leenfietsen met Alfa-college logo 

voor gebruik in de stad Groningen
+ Elke locatie heeft een elektrische 

fiets die je kunt lenen
+ Meedoen aan jaarlijkse actie om 

2 van de 5 werkdagen met de fiets 
of het OV naar het werk te komen

+ In Sporthal Kardinge wordt alle bestaande 
verlichting vervangen door LED-verlichting

+ Alle koffie-automaten gaan ’s avonds 
op stand-by

ons voornemen om dit te bereiken

Mooie bijvangst: niet alleen 
het Alfa-college wordt duurzamer 
maar studenten en medewerkers raken 
geïnspireerd om ook thuis duurzamer 
te wonen.

Stimuleren fietsgebruik:

Energiebesparing op gas en licht:

Het Alfa-college staat middenin de maatschappij en is zich 

daardoor ook bewust van het belang van duurzaamheid

voor de wereld - voor nu en in de toekomst. 

We willen onze ecologische voetafdruk 
dan ook zo klein mogelijk houden!

+ Technische oplossingen zijn soms letterlijk zichtbaar
+ Energie-opwekking: niet alleen voor jezelf 

maar ook voor de buurt. Zo staan op het dak 
van locatie Admiraal de Ruyterlaan zonnepanelen 
van omwonenden via de Postcoderoos Admiraal.

Duurzame oplossingen zichtbaar maken:
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Het Overijsselse Hardenberg is een prachtige landelijke stad, maar haar winkelcentrum is minder levendig dan de 

 inwoners en ondernemers zouden willen. Een ‘dooie bedoening’, aldus één van de studenten die aan een project 

meewerken waarin het centrum van Hardenberg nieuw leven in wordt geblazen. “Als we willen shoppen of op 

stap willen, gaan we altijd naar een andere stad. Er moeten meer leuke plekken komen in het centrum!”, vertelt 

een andere student. En dat is precies de reden waarom studenten meedenken over de revitalisering van het 

 centrum van Hardenberg: zij zijn het winkelend publiek van nu én in de toekomst, die zich heel betrokken voelen 

bij de stad en die bovendien met vele nieuwe invalshoeken kunnen komen.

“In Hardenberg is in 2007 een nieuw stuk centrum 

toegevoegd. Juist op dat moment startte de economi-

sche crisis. Anderhalf jaar geleden zag je nog een aan-

merkelijke leegstand in het centrum van Hardenberg. 

De landelijke trend van online shoppen en de recessie 

lieten z’n sporen na. Daarnaast groeit Hardenberg 

minder snel qua inwoners dan van te voren was inge-

schat, waardoor het centrum eigenlijk in verhouding 

te groot was”, vertelt centrummanager Eduard Plate. 

“De stad vult zich inmiddels steeds meer met nieuwe 

winkels en ondernemers, maar er moet nog veel 

DOOR TOEVAL ONTDEKKEN 
WAT HET CENTRUM  
VAN HARDENBERG MIST

Centrum Hardenberg

Auteur: Sanne Plantinga
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 gebeuren.” Samen met de gemeente, lokale onder-

nemers en vastgoedeigenaren heeft Eduard een actie-

plan met 50 actiepunten gemaakt, waarin ze een 

nieuwe visie voor het centrum van Hardenberg 

 schetsen. Het centrum moet compact en aantrekkelijk 

worden, waarbij het overschot aan winkelruimte 

 verdwijnt en de functie van wonen wordt toegevoegd.

DÉ WINKELSTAD VAN VECHTDAL

“Onderdeel van het actieplan is een ‘retailstructuur-

visie’ met een vlekkenplan”, gaat Eduard verder. “Als 

een centrum verschillende functies als winkelen, 

 werken en wonen heeft, dan is dat vaak een succes-

factor. Hardenberg moet dé winkelstad van Vechtdal 

worden, waar je als bezoeker kunt shoppen in gezellige 

ontdekkingsstraatjes die vol zitten met leuke speciaal-

zaken. Denk aan bijvoorbeeld de Folkingestraat in 

Groningen of de Negen Straatjes in Amsterdam. 

 Hardenberg heeft bepaalde straten die zich hier goed 

voor lenen, met karakteristieke oude panden langs de 

Vecht. Tegelijkertijd moet je in het centrum ook snel 

een bloemetje of boodschap kunnen halen, in een 

 zogenaamde ‘stop en shop’-zone. Daarnaast moet 

het centrum een plek worden waar startups en nieuwe 

eigentijdse ondernemers zich willen vestigen, waar 

mensen elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën opdoen.”

STUDENTEN ADOPTEERDEN VIER PROBLEMEN

De opleiding Ondernemer Retail van het Alfa-college 

‘adopteerde’ vier uitdagingen uit het nieuw leven 

 inblazen van het centrum van Hardenberg. Vier 

groepjes studenten - een mix van studenten van het 

Alfa-college en de Hanzehogeschool - stortten zich 

Centrum Hardenberg

elk op een uitdaging in Hardenberg: de Europaweg, de 

Voorstraat, het Marktplein en het voormalig arbeids-

bureau in Oosteinde. De oplossingen varieerden van 

een groene Voorstraat met kunstprojecten, sfeer-

verlichting en zitbankjes met zicht op de Vecht waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een andere groep 

kwam met het idee van een 'stop en shop' waar je als 

drukke tweeverdiener met de auto langs de schappen 

kunt rijden, de boodschappen verzamelt en aan het 

eind van de route kunt afrekenen. De derde groep 

vond dat het Marktplein wel wat gezelliger mocht 

worden, met een aantal grote winkels, kroegjes  

en terrassen. 

WERKCAFÉ IN LEEGSTAAND PAND

Student Maartje Nijzink: “Wij kwamen met het idee 

om een werkcafé te beginnen in een groot pand dat 

nu leegstaat. Een plek waar thuiswerkende onder-

nemers kunnen werken en waar ze andere onderne-

mers kunnen ontmoeten. We begonnen met het 

bedenken van de stijl voor het pand: een industriële 

inrichting. Vervolgens sprak een groepsgenoot met 

haar schoonvader hierover, die een eigen bedrijf 

heeft. Via hem ontdekten we dat er wel eens 

 behoefte aan zo’n plek kon zijn, waar ondernemers 

kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. En 

dat we in de grote ruimte daarboven misschien wel 

vergaderzalen kunnen maken.”



Centrum Hardenberg

BIJ TOEVAL NIEUWE OPLOSSINGEN 

ONTDEKKEN

Dat soort oplossingen is precies waar Alexander Grit, 

lector Ondernemen in Verandering bij het Alfa-college 

en Hanzehogeschool, naar op zoek is. Alexander 

 begeleidt de groepen studenten en doet hierbij tege-

lijk onderzoek naar het effect van de samenwerking 

tussen mbo- en hbo-studenten. ‘Serendipiteit’ is zijn 

handelsmerk. Vrij vertaald betekent dit: bij toeval 

 dingen ontdekken. Alexander stimuleert zijn studenten 

om zoveel mogelijk te gaan onderzoeken en informa-

tie te verzamelen, zodat ze in die grote hoop data 

hopelijk iets waardevols ontdekken: the ‘X-thing’. 

“Studenten praten met de doelgroep, zoeken naar 

inspiratie in hun omgeving, leggen ideeën voor aan 

betrokken ondernemers, krijgen uitdagende vragen 

voor hun kiezen. We trekken ze uit hun comfortzone 

en faciliteren een rijke omgeving, waarin van alles 

ontdekt kan worden. Zodat ze bij toeval nieuwe waar-

devolle inzichten kunnen opdoen”, vertelt Alexander.

“Open staan voor nieuwe dingen en kijken wat er ge-

beurt is een hele belangrijke eigenschap voor onder-

nemers in de dop”, gaat Alexander verder. “Het zorgt 

ervoor dat je dit soort situaties kunt herkennen, eigen 

initiatief neemt, een netwerk leert bouwen, wél even 

een praatje met die wethouder aanknoopt in plaats 

van afwachtend aan de kant blijft staan. Die eigen-

schap proberen we tijdens dit project zoveel mogelijk 

te ontwikkelen. Hopelijk levert het Hardenberg een 

aantal mooie nieuwe ideeën en invalshoeken op.”

JONGEREN ZORGEN VOOR NIEUWE 

INVALS HOEKEN

Eduard Plate hoopt op hetzelfde resultaat uit deze 

 samenwerking. “Jongeren over een probleem laten 

nadenken levert weer hele nieuwe invalshoeken en 

vernieuwende ideeën op. Tussen de ideeën die ik tot 

nu toe heb gehoord zat een aantal waaraan we zelf 

nog niet zo hadden gedacht. Misschien hebben we 

tot nu toe te weinig rekening gehouden met de be-

hoeften van jongeren, die wél een hele belangrijke 

doelgroep vormen.”

STUDENTEN WILLEN IN HARDENBERG BLIJVEN

Aan de betrokkenheid van deze jongeren ligt het in 

ieder geval niet. Als het aan student Maartje ligt, blijft 

ze haar hele leven in Hardenberg wonen. “Het is een 

20



Centrum Hardenberg

mooie stad, mijn vrienden en familie wonen hier en ik 

heb hier alles. Als ik nu ga winkelen ga ik meestal 

naar een andere stad toe, maar ik zou het leuk vinden 

om dat ook in Hardenberg te kunnen doen.” Daar is 

mede-student Kay Leemhuis het mee eens: “Als ik 

uitga, ga ik vaak naar Hoogeveen. Hardenberg mist 

wat mij betreft nog wat grotere winkels en leuke 

 cafeetjes. Wij hebben onder andere een plek bedacht 

waar je overdag kunt eten en waar ’s avonds de tafels 

aan de kant gaan, zodat je er kunt feesten. Als onze 

plannen voor de Markt doorgaan, zou ik hier zeker 

wel blijven!”

BURGEMEESTER BLIJ MET DE PLANNEN

Burgemeester Snijders was enthousiast over de 

 opbrengst: “Ik zie veel mogelijkheden om met deze 

ideeën aan de slag te gaan. Het is een mooie verbin-

ding tussen onderwijs, overheid, ondernemers en 

 jonge studenten. We hebben de frisse ideeën van de 

jongeren nodig om het centrum ook toekomstbesten-

dig te maken voor de komende tien jaar. Ik hang de 

moodboards graag op in het gemeentehuis en we 

gaan vervolgafspraken maken om handen en voeten 

te geven aan de ideeën.”

WAT VINDEN DE WINKELIERS ERVAN?

Eric Meertens, eigenaar van lunchroom De Koffiepot, is 

blij dat studenten meedenken over het aantrekkelijker 

maken van het stadscentrum: “Ik vind het fijn om te 

weten hoe jongeren tegen ons winkelcentrum aan-

kijken en wat voor ideeën zij hebben. Van hen moeten 

we het later namelijk hebben!”

CREATIEVE STEDEN

“Serendipiteit is een manier van ontwikkelen die mij 

heel erg aanspreekt”, vertelt lector Ondernemen in 

Verandering Alexander Grit. “In Amerika heb ik een 

aantal zogenoemde creatieve steden bezocht, zoals 

Boulder in Colorado. Deze steden staan bekend om 

hun kwaliteit zichzelf steeds opnieuw te blijven uitvin-

den. De bewoners zijn creatief en staan open voor 

nieuwe ontmoetingen en ontwikkelingen, waardoor 

er een hele dynamische samenleving ontstaat. Ze 

 organiseren bijvoorbeeld ‘crazy Friday bike rides’, 

waarbij ze elkaar op een bepaald tijdstip ontmoeten, 

maar verder niks hebben uitgestippeld. Zo kan het niet 

anders dan dat je bij toeval nieuwe dingen ontdekt.”
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“Hardenberg moet dé winkelstad 
van Vechtdaal worden, waar je als 
 bezoeker kunt shoppen in gezellige 
ontdekkingsstraatjes die vol zitten 
met leuke speciaalzaken. Denk aan 
bijvoorbeeld de Folkingestraat in 
Groningen of de Negen Straatjes  
in Amsterdam.”
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Zaken doen in de nieuwe economie: 16 studenten van onder andere Zorg- en Facilitaire opleidingen van het Alfa- 

college hebben zich opgegeven voor deze workshop in het kader van Burgerschap. “Geen idee waar deze workshop 

over gaat maar we moesten iets kiezen!”, zo reageren de studenten bij aanvang. Gaandeweg de workshop blijkt dat 

iedereen al kennis heeft gemaakt met de nieuwe economie, vaak zonder dit zelf te weten. 

Workshopleider Steven Volkers is als directeur van 

energiecoöperatie Grunneger Power en ook work-

shop-begeleider vanuit Stichting NoordBaak enthou-

siast over de mogelijkheden die mensen zelf hebben 

om iets te doen aan maatschappelijke vraagstukken. 

Steven: “Ik wil graag jonge mensen laten zien dat ze 

zoveel zelf kunnen doen, in hun eigen omgeving. 

 Iedereen kan een ondernemende burger worden, 

door kleine dingen te doen voor een ander. En als we 

dan samen gaan werken en dingen slim aanpakken, 

kunnen we als burgers veel bereiken.”

Is dit voor de studenten een ver van hun bed show? 

Dat blijkt mee te vallen. Alle studenten kunnen wel 

voorbeelden geven waar ze iets doen voor een ander. 

Diverse studenten helpen hun opa’s en oma’s met de 

mobiele telefoon of computer of assisteren familie  

en vrienden bij het bellen of de administratie. Verder 

doet een student vrijwilligerswerk bij Humanitas; zij 

leest veel voor en doet boodschappen voor cliënten. 

HOE WORD JE EEN  
SOCIALE ONDERNEMER?
STUDENTEN ONTDEKKEN SOCIAAL ONDERNEMER-
SCHAP TIJDENS WORKSHOP ZAKEN DOEN IN DE 
 NIEUWE ECONOMIE

Sociaal ondernemerschap

Auteur: Hanneke van de Velde
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GELD IN DE REGIO

Dan maakt Steven de overstap van sociaal burger 

naar sociale onderneming. “In de ‘oude economie’ 

heeft een onderneming het doel om geld te verdienen, 

vaak ten koste van mensen en de aarde. We putten 

de energiebronnen en grondstoffen uit, produceren 

tegen lage lonen voor eenmalig gebruik en zorgen 

voor bergen afval. We zullen toe moeten naar meer 

sociale ondernemingen oftewel de nieuwe economie.” 

Hij vervolgt: “Er komen steeds meer bedrijven die een 

ander (goed) doel nastreven dan winst maken, met 

een heel andere visie op creëren en produceren. 

Meerwaarde en duurzaamheid voor mensen en  

aarde staan daarbij centraal. Natuurlijk moet er ook 

geld verdiend worden, maar dat geld is geen doel. 

Het is een middel om meer maatschappelijke 'impact' 

te maken.” 

Diverse voorbeelden van bedrijven uit de oude en 

nieuwe economie komen in de workshop aan bod. 

Natuurlijk ook Grunneger Power, als voorbeeld hoe je 

sociaal kunt ondernemen. Steven Volkers: “Grunneger 

Power is een coöperatie. Door samen te werken 

wordt er op kleine en grotere schaal energie wordt 

opgewekt. Voor sommige mensen zijn zonnepanelen 

te duur. Door samen te werken met woningcorpora-

ties, wordt het voor huurders ook mogelijk om te 

 profiteren van de voordelen van zonne-energie. Zo’n 

samenwerkmodel, waarbij burgers zowel klant als lid 

van een coöperatie zijn, betekent dat individuele 

 burgers in collectief eigendom een eigen zonnepark 

kunnen realiseren. Het voordeel van een coöperatie is 

dat de opbrengsten niet naar aandeelhouders gaan. 

De leden hebben zeggenschap in welke nieuwe  lokale 

projecten het geld wordt gestoken.”

HEBBEN OF DELEN?

In de workshop krijgen de studenten de uitspraak 

voorgelegd: “I don’t need a drill. I need a hole in the 

wall.” Aan de hand van vragen rekenen ze gezamen-

lijk uit hoeveel tijd een eigenaar van een boormachine 

in een normaal huishouden dit apparaat jaarlijks 

 gebruikt en of dat opweegt tegen de kosten. “Een 

kwartier op de volledige levensduur, dat is inderdaad 

niet veel”, zo reageert een student. Het vervolg van 

de workshop gaat in op dit aspect van de nieuwe 

 economie: grondstoffen hergebruiken en het delen 

van producten of diensten. Een boormachine delen of 

andere technische apparatuur, dat vinden de aan-

Sociaal ondernemerschap

wezige studenten prima. Over andere initiatieven 

waar mensen dingen delen – zoals Thuisbezorgd.nl, 

Thuisafgehaald.nl, Buurtzorg, Spotify – zijn de stu-

denten ook wel positief. Maar je eigen auto delen 

met anderen, via een app als Snapcar? “Dat doe ik 

echt niet! Straks gaat mijn auto kapot.” Vertrouwen, 

een belangrijk aspect van de nieuwe economie, raakt 

nog een gevoelig punt bij de studenten. 

Nadat nieuwe kringlopen zijn besproken, waarbij afval 

weer gebruikt wordt als grondstof en niets verloren 

gaat, gaan de studenten aan de slag. Zij bedenken een 

sociale onderneming waar rekening wordt  gehouden 

met mensen, aarde en geld. Een onder neming waar 

naast een ecologische ook een economische en sociale 

kringloop in zit, waarin alles wordt hergebruikt en 

waarde heeft en houdt. Mooie combinaties van oude-

renzorg met kinderopvang, energiebesparing en geza-

menlijk gebruik en onderhoud van de tuin en een bus 

voor leuke tripjes zijn het resultaat.

GRUNNEGER POWER

   Grunneger Power is de grootste energiecoöperatie in 

Groningen en één van de grootste van Nederland. 

Hiermee vervult zij een pionierspositie. Met veel aan-

dacht en daadkracht faciliteert Grunneger Power  

dat er 100% groene energie wordt opgewekt dóór 

Groningers, vóór Groningers. 

Grunneger Power zorgt ervoor dat iedereen kan mee-

doen om Groningen duurzaam te maken. Dit gebeurt 

door te helpen met het besparen, opwekken en ge-

bruiken van groene energie. Daarmee investeren leden 

in een duurzaam Groningen en een mooiere wereld.

STICHTING NOORDBAAK

NoordBaak verzorgt workshops over duurzaamheid 

en (wereld-) burgerschap aan bedrijven, scholen en 

overheden. NoordBaak ziet een nieuwe samenleving 

waarin we samen de zaken anders organiseren, door 

te denken vanuit meervoudige waarden.    
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Duurzaamheid RTC

ENERGIEZUINIGER GEBOUW 

Bij het RTC in Hardenberg hebben ze een duidelijk 

doel: jonge, goede vakmensen opleiden, zodat ze die 

straks kunnen afleveren aan techniekbedrijven uit de 

regio. En daar komt energiezuinig en duurzaam te 

werk gaan als doel steeds meer bij. Het gebouw van 

RTC is daarom al deels verbouwd, maar wordt de 

 komende tijd nog een stuk energiezuiniger. Er komen 

onder andere zonnepanelen en een zonnecollector 

met een zonneboilersysteem waarmee water wordt 

verwarmd door zonlicht. De bestaande verlichting 

wordt vervangen door LED-verlichting. 

ZONNEPANELEN ALS OEFENMATERIAAL VOOR 

STUDENTEN

Studenten kunnen bij het RTC bovendien nu ook zelf 

leren hoe ze zonnepanelen en -collectoren in de prak-

tijk moeten bouwen, met het nieuwe schuine dak in de 

werkplaats. Die heeft een montagevloer en materialen-

berging, speciaal voor studenten om te oefenen.

EIGEN ONDERWIJSMATERIAAL LUCHTDICHT-

BOUWEN EN DUURZAAMHEID ONTWIKKELD

Daarnaast heeft het RTC Bouw haar eigen onderwijs-

materiaal ontwikkeld, waarin luchtdichtbouwen en 

duurzaamheid centraal staat. Dit is een boek van meer 

dan 300 pagina’s geworden, die alle versplinterde 

 informatie over deze thema’s bundelt. De komende 

maanden wordt er een e-learningmodule van het 

 materiaal ontwikkeld, zodat ook medewerkers van 

 bedrijven hier gebruik van kunnen maken.

RTC HARDENBERG 
WORDT STEEDS 
DUURZAMER

STUDENTEN KUNNEN BIJ HET 
RTC OP HUN EIGEN SCHOOLDAK 
LEREN HOE ZE ZONNEPANELEN 
EN -COLLECTOREN IN DE 
PRAKTIJK MOETEN  
INSTALLEREN.

Auteur: Sanne Plantinga
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ALFA-COLLEGE.NL

Bij het Alfa-college geloven wij in co-makership: het 

onderwijs en het bedrijfsleven die de handen ineen 

slaan. Beide partijen hebben elkaar namelijk heel wat 

te bieden. Het delen van expertise, uitdagingen en 

praktijkervaring zorgt voor vakmensen van de toe-

komst. Terwijl jonge mensen nieuwe kennis en een 

verfrissende blik meenemen en een bedrijf daarmee 

vernieuwend en toekomstbestendig blijft.

Benieuwd wat een samenwerking met onze studenten 

voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? Heb je 

een frisse zienswijze nodig voor een probleem? Of heb 

je bijvoorbeeld goede ideeën waarmee wij ons onder-

wijs beter op het bedrijfsleven kunnen aansluiten? Vind 

de verbinding en word partner van het Alfa-college! 


