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OPDRACHT 
In onze producten maken wij gebruik van verwarmingsspiralen. In deze spiralen wordt het water op 
de juiste temperatuur gebracht voor een optimaal eindresultaat. Deze verwarmingsspiralen bestaan 
uit een dubbele spiraal gebogen buis met een lengte van maar liefst 30-40 meter. Het probleem dat 
zich voordoet is het ontstaan van roetaanslag aan de buitenzijde én een kalkafzetting aan de 
binnenzijde van de spiralen. Dit fenomeen zorgt voor een minder resultaat en moet daarom na een 
bepaald aantal periode schoongemaakt worden. Tot heden is de reiniging van deze spiralen niet 
efficiënt genoeg. Het wordt nu met een hogedrukreiniger schoongespoten, waardoor roetdeeltjes 
door de lucht heen vliegen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Wat vragen wij precies aan 
jou? Bedenk een (afgesloten) module/reinigingsapparaat, waardoor het personeel op locatie de 
verwarmingsspiralen op een efficiënte wijze kan reinigen. Het is nodig dat deze beschreven 
reinigingsfuncties in één apparaat worden ondergebracht die ook nog eens mobiel moet zijn. Hoe 
komt deze module eruit te zien? Hoe zit het met de werking? Dit laten we helemaal aan jou over! 
Met de juiste begeleiding kan jij aan deze uitdagende opdracht werken.  

 

Hier ga jij je de komende periode mee bezig houden: 

• Onderzoek 

• Framebouw 

• Sheetmetal 

• Pompinstallaties laag- en hoge druk 

• Geautomatiseerd reinigingstool 

• Besturing 

• 3D-CAD 

• Als de tijd het toelaat is het bouwen van het systeem ook een 
mogelijkheid! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

HET BEDRIJF  
Waterkracht: is als familiebedrijf al ruim 50 jaar actief op de hogedruk reinigingsmarkt, en inmiddels 
uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bedrijven in Nederland maar ook ver daarbuiten 
op het gebied van hogedruk-watertechnologie. Als specialist op het gebied van reinigingstechniek 
beidt Waterkracht een compleet assortiment reinigingsproducten, pompen, beregeningsproducten, 
tankwaskoppen, floorcare producten, rioolinspectieproducten en accessoires en onderdelen. 
Waterkracht ontwikkelt en produceert voor alle reinigingsvraagstukken waarbij hogedruk – 
watertechnologie het meest geschikt is doelmatige en doelgerichte oplossingen. Waterkracht is dè 
specialist in hogedruk – watertechnologie. Deze positie is gerealiseerd door state of the art kennis 
van hogedruk-watertechnologie, een eigen engineering en fabricage, door exclusieve importeur 
schappen van high-end producten en componenten en door een kapitaalkrachtige positie 

 

INNOVATIEHUB INNOVAR  
 
De Varsseveldse bedrijven Contour Advanced Systems, Van Raam en Waterkracht zijn per 1 februari 
2012 een samenwerking aangegaan om een Innovatiehub in de Achterhoek te starten; Innovar. In de 
Innovatiehub is er naast je interne begeleider ook een Hubmanager aanwezig die jou kan begeleiden. 
De begeleiding van de Hubmanager richt zich vooral op het proces verloop van jou leerzame periode. 
Daarnaast krijg je door de Innovatiehub de mogelijkheid om met andere studenten samen te werken 
en ervaringen uit te wisselen. Innovar is bedoeld voor studenten die met een frisse blik middels een 
stage, project of afstudeeropdracht de bedrijven helpen om continu te blijven innoveren. Per periode 
zijn er ongeveer 20 studenten die bij Innovar stage lopen of afstuderen. Er zijn al meer dan 300 
studenten die bij Innovar hun stage- of afstudeeropdracht hebben voltooid! Ontdek zelf de 
voordelen die Innovar jou kan bieden: 

• Leerzame workshops 
• Extra begeleiding (verslaglegging, lay-out etc.)  
• Proces begeleidingsuurtje  
• Betere communicatie tussen studenten en werknemers  
• Om de twee weken een gezamenlijke lunch met alle studenten 
• Een Hubmanager waar je altijd je verhaal kwijt kan! 

 

COMPETENTIES: WAT ZOEKEN WIJ? 

• oplossingsgericht 
• Zelfstandig 
• Ondernemend 
• gedreven 

 
 

WAT BIEDEN WIJ? 

• Goede stage- of afstudeervergoeding 
• Een leuke en leerzame stage of afstudeerperiode 
• Een uitdagende opdracht met de benodigde ondersteuning 
• Een informele en open werksfeer 

 
 


