‘Ik wil andere meiden
enthousiast maken voor
techniek’

‘Deze functie geeft mij de ideale balans tussen
technisch bezig zijn en maatschappelijk impact maken. Het is lastig om je op de middelbare school een beeld te vormen van bepaalde beroepen.
Na mijn studie elektrotechniek wist ik ook nog niet wat ik wilde. Door over mijn werk te vertellen, hoop ik andere meiden
enthousiast te maken om voor energietechniek te kiezen.’

‘Mijn stageadressen kies ik
heel bewust uit’
Fotograaf: Pim Geerts

Eva Driessen (26)
Werk: Netarchitect bij netbeheerder Liander

‘Met Girlsday laten we zien dat
techniek leuk is’
Heske Groenendaal (52)
Werk: Directeur-eigenaar Metaglas Groep in Tiel

Hanaï Borst (22)
Opleiding: Communication & Multimedia
Design (hbo) – HAN, University of Applied
Sciences

‘Interesse voor techniek begint op de basisschool. Daarom
geven we regelmatig lessen op scholen of bezoeken
scholieren ons bedrijf. Te weinig meisjes kiezen voor techniek.
We doen altijd mee aan Girlsday om te laten zien dat
techniek leuk is. We hebben veel stageplaatsen en leer-werktrajecten
voor mbo’ers en hbo’ers en bieden ook zij-instromers leer-werktrajecten
aan.’

‘Ik ben bescheiden opgevoed en dat laat ik
ook blijken maar als het gaat om kansen, dan
ben ik heel gedreven. Mijn stageadressen kies ik heel bewust
uit want ik wil mijn kennis en ervaring opbouwen op de beste
plekken. Hierna wil ik een master Communicatie doen om het
maximale uit mezelf te halen.‘

‘Kind zijn, is zo leuk’

‘Technische beroepen zijn
niet alleen voor jongens’

‘Op Girlsday brengen alle meiden van ons
eerste jaar vmbo een online bedrijfsbezoek bij
Alliander in Arnhem of bij Axians in Zaltbommel en werken ze
aan een praktische opdracht. De dag wordt volledig verzorgd
door vrouwen. Hiermee laten we meiden zien dat technische
beroepen echt niet alleen voor jongens zijn bedoeld, maar
dat vrouwen ook enthousiast zijn over techniek.’

‘Projectmanagement
spreekt me erg aan’
Melissa Timmers (19)
Opleiding: Automotive (hbo) – HAN,
University of Applied Sciences
‘Automotive betekent niet dat je alleen maar
sleutelt aan auto’s. Het is een hele brede
opleiding waarin je wordt opgeleid tot
engineer. Ik leer veel over elektronica en duurzaamheid, maar
ook over ontwerpen, marketing, projectmanagement en
leiderschap. Vooral projectmanagement spreekt me aan.
Het lijkt me super om samen met een team te werken aan
een bepaald doel.’

‘Ik heb Milieuwetenschappen gestudeerd aan
de Wageningen University & Research. Als
ondernemer maak ik ook veel gebruik van mijn
sociale vaardigheden. Als je een vaardigheid mist, zoek je
teamgenoten die jou aanvullen. Zo heb ik onderzoekers erbij
gezocht omdat labonderzoek mij geen energie geeft.
Welke studie je ook kiest, volg je passie en wees niet bang
iets nieuws te proberen.‘

‘Ik wil een rolmodel zijn
voor andere meiden’
Chiara Bals (19)
Opleiding: Creatieve Technologie (mbo4) –
ROC Nijmegen
‘Ict, media en vormgeving, games
ontwikkelen, engineering; mijn opleiding is
echt heel breed. Het is voor mij de ideale
combinatie tussen theorie en praktijk. Hierna denk ik dat ik
hbo-biotechnologie ga doen. Daarna misschien nog een
universitaire studie. Er zijn weinig vrouwen in de techniek
maar ik wil bewijzen dat ik het kan en wil graag een
rolmodel zijn voor andere meiden.’

‘Kinderen zijn soms bang om zelf iets te maken. Kan dat wel,
vragen ze dan. Ze zijn niet meer gewend groot te denken qua
materialen. Op school leren ze over meters en centimeters.
Hier zien ze wat een meter is. Kind zijn, is zo leuk. Vooral als je de kans
krijgt zelf iets te maken.’
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‘De autowereld verandert continu;
je bent nooit uitgeleerd’
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Lisanne de Heus (21)
Werk: Technisch specialist personenauto’s bij garagebedrijf
Broekhuis in Nijkerk
‘Ik weet dat het voor anderen best bijzonder is, meisjes in de
techniek, maar voor mij niet. Ik vind het altijd al interessant
om te weten hoe auto’s tot ontbranding komen. Dat wil ik
snappen, storingen zelf kunnen oplossen en niet afhankelijk zijn van
iemand. De autowereld verandert continu; je bent nooit uitgeleerd.
Dat spreekt me aan.’
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Lindrina Hassell (42)
Werk: Docent Bouw, Wonen en Interieur bij
het Over Betuwe College, school voor vmbo,
in Huissen

Iris Houthoff (30)
Werk: Eigenaar van Mylium dat van
schimmels textiel ontwikkelt

D

‘Techniek is veel meer dan het krijgen van vieze
handen. Dat laten we op Girlsday onze meiden zelf ervaren. De meiden van de havo en
het vwo krijgen een gastles van Metaglas. Voor de meiden
van het vmbo wordt er door Van Kempen Koudetechniek een
gastles gegeven. Ze doen een experiment met het koelen van
frisdrank en parfum.’

Fotograaf: Adam Ossowicki

Gea van Dijk (54)
Werk: Decaan vmbo/mavo bij het
Lingecollege in Tiel, een brede vo-school

Nina Krabbers (42)
Werk: Bedenker van Buitenpretplaats in Rijswijk, een
werkplaats waar kinderen de eerste beginselen van
metaalbewerking en houtbewerking ontdekken.

‘Volg je passie en wees niet
bang’
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‘Techniek is veel meer dan
vieze handen krijgen’

‘Na mijn studie het liefst direct aan
het werk’
Demi van Kesteren (21)
Opleiding: ICT (hbo) - HAN, University of Applied Sciences

‘CNC-verspanen is voor mij
honderd procent leuk’

‘Wat ik heel erg gaaf vind, is dat ik zelf iets kan ontwikkelen
met in principe alleen maar codes. Deze zomer hoop ik mijn
studie af te ronden. Over doorstuderen heb ik wel even
nagedacht maar dat kan ik ook nog doen naast mijn werk. Het liefst ga
ik na mijn diploma meteen aan de slag als software developer.’

Gaby Vreugdenhil (21)
Opleiding: Allround precisieverspaner (mbo3)
- Vakopleiding Techniek in Nijmegen en Cuijk
‘Ik ben begonnen met conventioneel draaien
en frezen, dan leer je wat het materiaal doet
bij een bewerking en welke gereedschappen
je daarbij moet gebruiken. Nu werk ik met een CNC-machine.
Die leer ik zo programmeren dat alles exact is afgestemd en
er straks een perfect product uitkomt. CNC-verspanen is voor
mij honderd procent leuk.’

Doe mee met Girls’ Day!
Steun onze actie “Meer meisjes in de techniek”. Hang deze poster
achter je raam!

‘Elektrotechniek blijft
uitdagend’
Lieke van Hofwegen (19)
Opleiding: Elektrotechniek (hbo) - HAN,
University of Applied Sciences
‘Wiskunde en natuurkunde zijn wel mijn ding
en ik maak graag iets met mijn handen. Dat
moet ook wel als je voor elektrotechniek kiest,
daar gaat het uiteindelijk om. Het is een hele brede studie
met veel uiteenlopende vakken. Eigenlijk kun je zo’n studie
je leven lang doen want in dit vakgebied wordt continu iets
nieuws ontwikkeld. Dat maakt het ook zo uitdagend.’

‘Bijdragen aan betere
medicatie voor patiënten’
Tanya Smeets (31)
Werk: Junior-onderzoeker bij Byondis in
Nijmegen
‘Onze afdeling Research & Development en
onze productiefaciliteiten behoren wereldwijd
tot de meest moderne. We doen onderzoek
naar behandelmethoden voor auto-immuunziekten en
moeilijk behandelbare soorten kanker. Ik werk hier nu 6 jaar
en ben nog steeds enorm gefocust op mijn werk, omdat ik
hiermee een bijdrage kan leveren aan betere medicatie voor
patiënten.’

Zorg dat deze poster duidelijk zichtbaar is vanaf de straat. Maak er een
foto van, voeg je motivatie toe en stuur deze in om kans te maken op een
fantastische prijs (keuze uit een laptop t.w.v. € 1000 of gratis studeren,
Tech Gelderland betaalt 1 jaar je collegegeld of een cursus naar keuze t.w.v.
maximaal € 1500). Zorg dat de poster blijft hangen tot de actieperiode voorbij is. Alvorens de winnaar aan te wijzen, voeren we een controle uit.
De actieperiode is: 15 april tot 1 mei 2021.
Kijk voor meer info: www.techgelderland.nl/girlsday

Joëlle Coenen, Programma Manager Kiezen voor de Techniek, Alliander

Girls’ Day is een initiatief van stichting VHTO. Ieder
jaar op 15 april worden er activiteiten georganiseerd met als doel meisjes te enthousiasmeren om te
kiezen voor bèta, techniek of IT. Ditmaal laat o.a.
Alliander zien hoe techniek bijdraagt aan een duurzame wereld.

