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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.     

 

Véronique Seelen is projectcoördinator bij Procestechniek & Maintenance 

Limburg (PML). Op dit moment participeren 55 Limburgse procestechniek- en 

maintenance bedrijven binnen PML. Samen werken ze aan één doel: het 

promoten van de beroepen binnen de sectoren procestechniek, maintenance 

en laboratoriumtechniek en het bevorderen van de instroom naar de 

desbetreffende mbo-opleidingen. 

 

Enorme uitdaging 

‘De toenemende vergrijzing bij technisch personeel betekent dat jaarlijks 4% van de werknemers met 

pensioen gaat’,  legt Véronique uit. ‘Als we de vrijgekomen werkplekken willen opvullen, hebben we 

alleen al in Limburg jaarlijks 300 operators en 100 maintenance technicians nodig. Dat is een enorme 

uitdaging.’ 

Financieel onafhankelijk 

‘Logisch dat er dan ook specifiek aandacht is voor vrouwelijk personeel. Je moet hen anders 

benaderen dan mannen. Vrouwen willen graag weten wat techniek oplevert voor het milieu, voor 

innovatie, voor de zorg. Maar ook wat de maatschappelijke opbrengst is. 

Vanuit die houding heeft een gemengd team een aantal voordelen: het zorgt voor een meer 

stimulerende werkomgeving, een grotere mate van innovatie en efficiëntie en het leidt ook nog eens 

tot meer tevreden medewerkers en klanten.  

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat vrouwen financieel onafhankelijk zijn. De technische sector 

maakt dat mogelijk.’ 

Inspirerend evenement 

Girls’ Day richt zich specifiek op meiden. We hebben de ervaring dat je hen niet bereikt met 

genderspecifieke slogans. Een evenement als Girls’ Day werkt wel. Zij komen hier in contact met 

vrouwelijke rolmodellen (operators, engineers, plantmanagers, etc.) die uitleggen hoe boeiend een 

baan in de techniek is en hoe succesvol die carrière kan zijn. Ze kunnen met die rolmodellen ook 

persoonlijk in gesprek gaan.  

De locatie van Goflex vind ik echt inspirerend. Dat is ook een 

belangrijke meerwaarde voor Girls’ Day. Ze kunnen op die dag 

kiezen uit een breed aanbod aan interessante en uitdagende doe-

activiteiten. Op school komen ze daar niet mee in aanraking.  
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