
            

Hoogspanning en de zwarte kip:
blij worden van elektrotechniek

Met de start van de eerste
opleidingen, volgende
week, voor laag- en

hoogspanning  geeft Van der Heide haar
visitekaartje af. „Wij zijn vakmanschap,
passie en kennis in elektrotechniek. Dat
is waar we blij van worden”, vat Tanja
Lendzion het bedrijf samen. „Na de
verhuizing in maart van dit jaar naar
Drachten hebben we de eerste stap gezet
naar de volgende honderd jaar. Nu zijn we
zover dat we in en voor het noorden een
uniek elektrotechnisch
opleidingscentrum hebben, waar we
mensen theoretisch en praktisch scholen
in met name hoogspanning en waar we
kunnen voldoen aan de vraag uit de
markt. We leiden onze eigen mensen op,
maar ook die van andere bedrijven. Dat
maakt ons uniek, want er is weinig
specialistische meerjarige opleiding in
elektrotechniek, naast ons  bestaande
opleidingscentrum in Gorinchem.”

De mens is leidend
Van der Heide, met name bekend van
bliksembeveiliging, is een veelzijdig
bedrijf met Friese roots dat uitgroeide
naar een bedrijf met 220 mensen en
zeven vestigingen in Nederland. Het
dienstenpakket is breed van adviseren,
beveiligen, beschermen en inspecteren
tot opleiden. Het bedrijf kent vier
specialismen, van bliksembeveiliging, de
inspecties van alles dat met
bliksembeveiliging, elektrotechnische
installaties en aarding te maken heeft, de
elektrotechnische opleidingen tot de
kathodische bescherming, oftewel de
bescherming van metalen delen in de
grond en in het water tegen
roestvorming. Vooral dat laatste gebeurt
wereldwijd, van Drachten tot Rotterdam
en het Midden-Oosten.

„Ook in ons vak verandert er veel,
digitalisering zorgt voor
verschuiving van het werk, maar
wat blijft is de basis dat er voor
bliksembeveiliging op dak gewerkt
moet worden en dat voor
kathodische bescherming veel in de
grond en in en bij het water moet
gebeuren. „Daarvoor hebben we nu
en straks mensen nodig die blij
worden van elektrotechniek. We
zijn marktleider, we houden er van
met onze handen en met ons hoofd te
werken met de focus op veiligheid en we
willen mensen ontwikkelen binnen hun
talenten. De mensen maken ons bedrijf.
Voor de komende jaren zijn onze
onderscheidende positie in de markt, de
betrokkenheid en motivatie van onze
mensen, de focus op het vak, gezondheid

en maatwerk in ieders ontwikkeling onze
speerpunten. De digitalisering en de
techniek zullen ons steeds vaker helpen
het werk makkelijker te maken, maar de
basis van het werk blijft.”

Koesteren van je roots
„Ik weet wat het is om in een busje te
zitten en ik heb de ruimte gekregen om
me te ontwikkelen”, verklaart ze haar
visie op het bedrijf. „Ik ben loodgieter
van huis uit, ik ben een van die mensen

met een MBO- opleiding die haar hart
heeft gevolgd. Daarom ook ben ik zo
gemotiveerd om te kijken hoe we samen
met andere bedrijven en
onderwijsinstellingen de elektrotechniek
beter onder de aandacht kunnen krijgen.
Met elkaar kunnen we elektrotechniek
zichtbaar maken als vak, waar voor

mensen met talent op ieder niveau een
goede toekomst in zit.”

De keuze voor Drachten als nieuwe basis
om verder te groeien, is bewust. „We
hebben Friese roots, we willen hier niet
weg. Deze omgeving is onze basis. Het
Fries eigene van traditie en duidelijkheid,
van durven bewegen en ondernemen,
geloven in jezelf en delen met elkaar is
wat Van der Heide goed en groot heeft
gemaakt en dus is er alle reden hier te

blijven. Net als ons moederbedrijf
Antea Group, het voormalige
Oranjewoud waar we sinds 2007
deel van uitmaken, hebben we
Friese roots die we koesteren.”

De kip en de universiteit
Hoe zit het nu met die zwarte kip
tijdens Driekoningen? Lendzion
schiet in de lach, pakt het boekje en
bladert er door heen. „Dit boekje
hebben we gemaakt om mensen

inzicht te geven in bliksem, waar de
fabels vandaan komen en hoe Van der
Heide is gegroeid van fabel naar Onweer
3.0, een innovatief ontweerdetectie-
systeem dat dankzij sensoren, internet en
slimme software kan berekenen waar
onweer zich bevindt en waar het is
ingeslagen. Daarom is Van der Heide

partner voor industrie, landbouw en
ziekenhuizen en worden we ingehuurd
tijdens allerlei grote evenementen en
festivals als Pinkpop en Zwarte Cross om
de organisatie te adviseren over het
onweersrisico.”

„Vroeger was onweer een zaak van veel
bijgeloof en hoopte je dat je het geluk aan
je zijde had. Een van die fabels is dat je de
dag voor Driekoningen een zwarte kip
over het dak van je huis moest gooien om
te voorkomen dat huis en haard getroffen
werden door blikseminslag. Toen
vertrouwde men op de kip, nu zijn we
goed voorbereid en doen we steeds meer
onderzoek naar monitoring van
onweerdetectie met onder andere
Rijksuniversiteit Groningen. We weten
dat de laatste vijf jaar de schade door
blikseminslag met 40 procent is
toegenomen, doordat we meer zware
buien kennen met meer kans op heftige
inslag. Het is belangrijk te blijven
onderzoeken, om risico te kunnen
inschatten en schade te voorkomen. Om
dat allemaal uit te voeren hebben we nu
mensen nodig, gedreven mensen met een
passie voor elektrotechniek die zich
willen ontwikkelen.”

“Onweer 3.0, een innovatief
ontweerdetectie- systeem dat
dankzij sensoren, internet en
slimme software kan berekenen
waar onweer zich bevindt en waar
het is ingeslagen“

Na honderd jaar verhuisde Van der Heide naar Drachten en daar bouwt het aan haar toekomst

met onder andere een uniek opleidingscentrum in hoogspanning. Van der Heide staat voor

vakmanschap en kennis in elektrotechniek. Over de zwarte kip voor Driekoningen, wereldwijd

gevraagde expertise en de noodzaak van nieuwe instroom.
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