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Goflex is één van de bedrijven die op 30 maart 2023 de deuren openen voor Girls’ Day. Meisjes van 

10 tot 15 jaar kunnen dan deelnemen aan activiteiten die speciaal voor hen zijn georganiseerd. Zo 

maken ze kennis met technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk van de sectoren 

bèta, techniek en ICT. In de aanloop naar Girls’ Day laten we betrokkenen deelnemers uit de regio 

aan het woord.     

 

Yanal Kruse werkt als Talent Manager bij CHILL /Chemelot Talent 

Office (CTO). Het CTO is een initiatief is een initiatief van en voor 

procestechnische bedrijven dat talent op een duurzame manier 

wil aantrekken, boeien en binden voor de Limburgse regio, en 

specifiek Chemelot. CHILL functioneert hierbij als verbinder 

tussen talent en bedrijfsleven en is verantwoordelijk voor alle 

activiteiten van het CTO.  

 

Vraag blijft groot 

‘Als Talent Manager ben ik operationeel verantwoordelijk voor de activiteiten die binnen CTO 

plaatsvinden’, legt Yanal uit. ‘Één van die activiteiten is het enthousiasmeren van jonge talenten voor 

de (proces)techniek. Nu en in de toekomst is en blijft er een tekort aan werknemers. De uitdagingen 

bij het aantrekken van talent voor de regio zijn en blijven fors. Zelfs als er een recessie ontstaat, blijft 

vraag naar technisch geschoold personeel groot. De energietransitie en de overgang naar een 

circulaire economie zullen dat nog eens versterken. Mogelijk ontstaan er zelfs nieuwe, nu nog 

onbekende technische functies.’ 

Onterechte reputatie 

‘De helft van onze bevolking bestaat uit vrouwen’, stelt Yanal. ‘En toch werken er relatief weinig 

vrouwen in de techniek. Dat is jammer. Het werk wordt (onterecht) gezien als vies, onderbetaald en 

fysiek zwaar. Terwijl de techniek, ook voor vrouwen, heel veel te bieden heeft.  

Op basis van allerlei vooroordelen krijgen dochters van hun ouders vaak het advies om niet te kiezen 

voor techniek. Jong volwassenen zouden beter hun hart volgen. Om dat te kunnen doen, moeten ze 

wel een duidelijk, maar vooral realistisch beeld van de keuzemogelijkheden hebben.’  

Verbreed je horizon en volg je hart 

‘Girls’ Day is een mooi initiatief dat jonge vrouwen enthousiast kan 

maken voor een technisch beroep en een studie in die richting’, sluit 

Yanal af. ‘We zijn dan ook op zoek naar vrouwen die een passie hebben 

voor techniek die ze willen uiten door te kiezen voor een technische 

studie. Ik zie hen als pioniers. Zij gaan het voortouw nemen bij de 

transitie naar meer vrouwen in de techniek. 

Tijdens Girls’ Day krijgen  zij de kans om via allerlei praktische activiteiten kennis te maken met 

verschillende technische beroepen. Een lichte interesse kan dan zomaar aangewakkerd worden. Ik 

hoop oprecht dat ze dat aan het einde van de dag, aan de eettafel, delen met hun ouders.’  
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