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Ochtendprogramma 
(FACULTATIEF)

9.30 - 11.00 @ HAN R29 Lokaal ARLA

Alternatieve brandstoffen
Rol van alternatieve brandstoffen in toekomstige mobiliteit en 

toekomstige ontwikkeling | Menno Merts

Om de energietransitie snel, efficiënt en effectief te realiseren 

hebben we een breed scala aan technologieën nodig. 

Verbrandingsmotoren zullen een belangrijk aandeel hebben in 

deze transitie, mits aangedreven door de juiste brandstof. 

Hernieuwbare brandstoffen zijn daarbij essentieel. 

Welke hernieuwbare brandstoffen zullen een rol spelen, wat zijn 

de relevante technologieën en welke ontwikkelingen zijn gaande?

Controle en veiligheid van 
waterstofsystemen
met H2-demonstratiemodel en toekomstige ontwikkelingen

Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie. Tegenwoordig 

ontstaat er een “gat” tussen benodigde kennis en beschikbare 

kennis. Deze kennis kan niet makkelijk geïmplementeerd worden 

in het curriculum van ROC, Bachelor en Master, omdat we dan “te 

laat” zijn. In deze sessie gaan we delen hoe we dit proces kunnen 

versnellen met de H2 Demonstrator, voor mensen uit het bedrijfs-

leven en voor onderwijsinstellingen. Verder, gaan we uitleggen 

hoe een waterstof systeem werkt, hoe je dit opbouwt, hoe de control 

werkt en hoe dit veilig te doen is. 
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In deze folder vindt u een overzicht van de 

activiteiten van woensdag 25 januari 2023. 

Locatie: HAN Arnhem, 

Ruitbergenlaan 29, Arnhem

Het ochtendprogramma is facultatief. Om 

11.30 uur start het formele programma en 

verwachten wij alle deelnemers. 

Inschrijven kan hier.
U maakt een keuze voor het programma dat u 

wilt bijwonen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Zu6t57Z6zeLiU8dd3wqqAzC9VgPaARkGG9m1lQgsxwEiXg/viewform
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9.30 - 11.00 @ R29 H3.22  
Lean
Lean Robotics | Vincent Wiegel 

Het ontwikkelen en toepassen van robot-oplossingen is complex. 

Succesvolle toepassing van robotoplossingen vereist onder meer 

een goede inpassing in het productie- en assemblageproces. In 

deze workshop bespreken we de combinatie van Lean en Robotics 

om te komen tot succesvolle robotiseringsprojecten en betere 

processen.

 
Lean 4.0 
Jannes Slomp

Deze sessie gaat in op de betekenis van Lean en Industry 4.0 

technieken voor automotive bedrijven. Duidelijk wordt dat Lean 

en Industry 4.0 hand in hand gaan. Dit wordt LEAN4.0 genoemd.  

Twee ‘tools’ zullen in deze workshop meer in detail besproken 

worden.  Allereerst de LEAN4.0 Scan waarmee management teams 

inzicht kunnen krijgen in de uitdagingen van hun bedrijven in de 

ontwikkeling van LEAN 4.0.  Vervolgens zal de ‘LEAN4.0 teamleider’-

opleiding besproken worden: een on-line (teams-) opleiding 

die teamleiders ondersteunt bij het on-the-job ontwikkelen van 

LEAN4.0 verbeteringen. 

9.30 - 11.00 uur @HAN 29, H3.20 
Elektrificatie
In deze workshop worden de onderwerpen besproken, waarop de 

werkgroep zich de afgelopen jaren heeft gefocust, namelijk elek-

trische aandrijvingen, batterijen en veiligheid. Resultaten van de 

werkgroep, zoals de ontwikkeling van modules, de demonstrator 

Volkswagen E-up en ontwikkeling van praktijkleermodules komen 

aan de orde. In deze workshop is ook nadrukkelijk aandacht voor 

dialoog met de aanwezigen over de verschillende onderwerpen 

binnen elektrificatie. 

9.30 – 11.00 @HAN R29 H0.72
Autonoom rijden  
Frank Berndsen and Michiel Klifman

In deze workshop worden een aantal HAN deliverables gepresen-

teerd op het gebied van autonoom rijden. De workshop start met 

een centrale presentatie, waarna veel aandacht voor interactie 

met HAN docenten/onderzoekers die hieraan hebben gewerkt. 

Een overzicht van de deliverables HAN Streetdrone, HAN Autonomy 

Kit, HAN VRU (Vulnerable Road User) robot en de Smart Cars wordt 

getoond.

It all starts 
with what you 
learn.
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11.30 – 13.30 uur

Opening 
programma
Formele start programma met aansluitend een lunch en expositie 

waar TALCOM partners en werkgroepen resultaten als showcase 

kunnen delen.

9.30 – 11.00 @SPC-IPKW
Smart Manufacturing
Multi-material composites for Lightweight 

Engineering | Didier Polling

In deze sessie zal een overzicht gegeven worden van de multi-

material ontwikkelingen die binnen de HAN en met name verbonden 

aan het SPC hebben plaatsgevonden onder andere op het gebied 

van thermoplastisch compositie in combinatie met 3D geprint 

metaal. 

 
Additive Manufacturing 
Bert Huis in ’t Veld

In de Fontys Minor Smart Product Design for Additive Manufacturing 

(SPDAM) komen studenten in een half jaar in aanraking met alle 

aspecten van 3D printen: ontwerp, processen en eigenschappen. 

3D printen van polymeren, metalen, composieten of keramiek en 

de verschillende processen bieden mogelijkheden voor nieuwe 

produkten of voor produkt(ie)innovatie. In de medische sector en 

ook in de High Tech industrie wordt al veel gebruik gemaakt van 

3D printen en ook in de Automotive sector zijn interessante toe-

passingsmogelijkheden te vinden. Metaalprinten en printen van 

composietmaterialen met korte of continue vezels zullen aandacht 

krijgen. 
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Kick-off SPRONG FAST 
(Future Proof Automotive Solutions)
Jan van Wijk

 

Het doel van SPRONG-groep FAST, waarbij zes lectoraten van de 

HAN en Fontys en ACE Mobility bij betrokken zijn, is de doorgroei 

en versterking van een multidisciplinaire onderzoeksgroep. De 

focus ligt op digitale technologie voor multidisciplinair onderzoek 

en co-creatie met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties. Hiertoe wordt onder meer een gezamenlijk Virtual 

Mobility Lab gestart. In deze bijeenkomst zetten we de eerste 

sprong!

Lean 
Vincent Wiegel | Jannes Slomp

Vanuit het Lectoraat Lean/World Class Performance doen we 

onderzoek naar het gebruik en de ontwikkeling van c(r)obots, 

augmented reality en digital twinning binnen bedrijven. Hierbij kijken 

we steeds met de lean bril: hoe helpt het bij het realiseren van 

flow, het verwijderen van verspillingen en het continu verbeteren.  

Belangrijk is de rol van de managers en engineers.  In deze ronde 

tafel willen we, vanuit de ervaring van de aanwezige managers en 

engineers, boven tafel krijgen wat LEAN4.0 voor hun rollen betekenen.  

Dit zullen we doen aan de hand van diverse stellingen.   

RONDE-TAFEL
BIJEENKOMSTEN 

14.00 – 15.30 uur

Alternatieve brandstoffen 
Menno Merts

Bij HAN Automotive Research lopen of liepen allerlei projecten op 

het gebied van alternatieve brandstoffen. Doel is altijd het vinden 

van een goede combinatie van motor en brandstof, om bij te dragen 

aan een duurzame business case. Neem deel aan deze sessie als 

u meer wilt weten over de technologische uitdagingen en moge-

lijkheden. Bespreek hoe wij kunnen bijdragen aan uw specifieke 

situatie.
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Waterstof 
Carolien Kattenbelt

De HAN is penvoerder voor de Human Capital agenda van het 

groeifonds GroenvermogenNL voor de regio Arnhem/Nijmegen-

Brainport. Daarnaast vormen we samen met de Saxion een 

onderzoeksgroep op het gebied van Decentrale Waterstof 

Toepassingen. Graag gaan wij in deze rondetafel met bedrijven 

in discussie hoe wij gezamenlijk kunnen bijdragen aan de 

human capital en innovatie uitdagingen op het gebied van 

waterstof voor onze regio.

Additive Manufacturing
Bert Huis in ‘t Veld

In het 3D printlab op de Brainport Industrie Campus (BIC) in 

Eindhoven werkt Fontys aan “Smart Product Design for Additive

Manufacturing” waarbij het identificeren en ontwikkelen van 

kansrijke toepassingen centraal staat. Voor geavanceerde 

ontwerpen wordt gebruik gemaakt van Topologie Optimalisatie. 

Een nieuwe ontwikkeling is het gerobotiseerd nabewerken van in 

metaal geprinte producten. En printen van composieten met korte 

of continue vezels behoort nu ook tot tot de mogelijkheden.

Guidelines Lightweight 
Didier Polling

Vanuit diverse projecten hebben we opgemerkt dat er een behoefte 

is aan een richtlijn voor lichtgewicht constructies binnen Automotive 

met een focus op thermoplastisch composieten. Om deze guideline 

vorm te geven willen we in de ronde-tafelsessie inventariseren 

hoe we samen met bedrijven deze guideline op kunnen zetten.

Elektrificatie in carrosseriebouw 
Deze sessie, in samenwerking met CarrosserieNL, zal een beeld 

schetsen wat elektrificatie de komende jaren betekent voor de 

bedrijfsvoering van fabrikanten van wegtransportmiddelen, 

zoals aanhangwagens, opleggers, carrosserieën en aanverwante 

producten in Nederland. Tijdens deze sessie komen zowel toeleve-

ranciers als docenten aan het woord.
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