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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 betrokken deelnemers uit de regio 

aan het woord.     

Simone Jacobs is Talent Acquisition Specialist bij OCI Nitrogen. Ze is 

verantwoordelijk voor het recruitment van de gehele Manufacturing 

organisatie, maar ook voor arbeidsmarktcommunicatie en talent 

development. 

Aannemen en opleiden voor de toekomst 

‘Net als bij andere bedrijven is ook bij ons een groep ervaren 

werknemers met pensioen gegaan’ vertelt Simone. ‘Dit zet de komende jaren door. We moeten dus 

flink investeren in het aannemen van goed personeel en in het opleiden van de medewerkers. Het is 

een uitdaging om ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring ook binnen de nieuwe generatie 

geborgd blijft.’ 

Vissers in dezelfde vijver 

‘De krappe arbeidsmarkt maakt het niet makkelijker. Bedrijven visssen allemaal in dezelfde vijver. 

Werkzoekenden worden van alle kanten benaderd. Dat levert voor hen het voordeel op dat ze alle 

opties kunnen afwegen. Ze kiezen natuurlijk voor de werkgever of de baan die het beste bij hun 

past.’  

Genderbalans is belangrijk 

Het aantal vrouwen dat in de techniek werkt is helaas nog erg beperkt is. Dat is jammer. Ik denk dat 

het heel belangrijk is om een goede balans te hebben tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke 

medewerkers. Mannen en vrouwen benaderen dingen vaak op een andere manier en vanuit een 

ander perspectief. Dit maakt een organisatie succesvoller. Het zorgt ook voor een diversere cultuur 

en een betere sfeer op het werk.’ 

Vooroordelen bepalen beeld 

‘OCI neemt al jaren deel aan Girls’ Day. Voor mij wordt het de eerste keer. Ik kijk er erg naar uit. 

Vroeger had ik niet durven denken dat ik in deze sector terecht zou komen. Maar het bevalt erg 

goed. Ik hoop dat ik een aantal meiden kan inspireren. Dat ik ze kan laten inzien hoe leuk en 

interessant het is om in deze sector te werken. Het zou mooi zijn als deze dag er voor zorgt dat ze 

hun beeld van techniek bijstellen. Dat is vaak gebaseerd op vooroordelen en broodje-aap-verhalen.’  

Girls’ Day toont kansen 

‘Deze sector is zo ontzettend breed. Voor meiden liggen er dan ook mooie kansen om zich te 

ontwikkelen. Girls’ Day zorgt er voor dat ze die kansen kunnen onderzoeken. De dag biedt een 

interactief programma met verschillende doe-activiteiten. Je krijgt ook de gelegenheid om met 

verschillende vrouwen uit de techniek te sparren. Zo kun je zelf een beeld vormen van de sector en 

kun je onderzoeken of die wel of niet bij je past.’ 

Kies voor jezelf en je passie 

Mijn advies is om niet de ‘gemakkelijke weg’ te kiezen’, sluit Simone af. Laat je toekomst niet bepalen 

door wat vrienden of vriendinnen doen. Kies niet iets omdat je ouders vinden dat het bij je past, 

maar kies voor jezelf en voor JOUW passie! 
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