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Voorwoord:

Dit rapport is gemaakt als onderdeel van het IN2SAI project binnen het framework 
van het Erasmus initiatief onder het Lifelong Learning Program. Het had een duur 
van 2 jaar: September 2013-september 2015.

Dit document bevat een compilatie van “case studies” van de academische en 
professionele carriers van vrouwen die succesvol zijn in de exacte wetenschap 
en in de de lucht- en ruimtevaart industrie. Deze vrouwen komen uit 7 project 
partner landen en een Europees bedrijf genaamd EUROCONTROL.

Het rapport bevat 17 interviews met vrouwelijke professionals, die inspirerende 
rolmodellen zijn voor jonge meisjes en die bereid zijn gevonden om hun ervaringen 
te delen en om jonge meisjes te inspireren om een carrière te kiezen in de exacte 
wetenschap. Het rapport vertelt inspirerende verhalen over hoe het is om een 
vrouw te zijn in een ‚mannelijke‘ industrie. Het vertelt van de moeilijkheden en 
voordelen die ze tegen kwamen en hoe belangrijk het is om je droom te volgen. 

Dit rapport is beschikbaar in Engels en een brochure die de case studies 
presenteert en de belangrijke bevindingen weergeeft is beschikbaar in de talen 
van de 7 partner landen. 

Fasten your seatbelts en geniet van het lezen!

 
Dit rapport is onderdeel van [artikel D12] Community Outreach | Plan of Activities 
under WP4 Community Outreach.

Mei 2015

Leider: CESIE
www.cesie.org 

Neem alstublieft contact op met: 
Alisa Harlamova alisa.harlamova@cesie.org 
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Introductie van het IN2SAI project

Alhoewel de huidige economische crisis in de EU er voor gezorgt heft date r hoge 
werkloosheid is in een aan lidstaten, hebben een aantaleconomische sectoren 
een tekort aan werknemers. 

De lucht- en ruimtevaart industrie is één van die Europese sectoren waarin een 
tekort aan werknemers in de toekomst mogelijk is. Dit komt door zijn complexiteit 
en door het feit dat de werknemers zeer goed/hoog moeten zijn opgeleid. 

Volgens het rapport Competitiveness of the EU Aerospace Industry with focus 
on: Aeronautics Industry, bezorgdheid over een tekort aan goedpersoneel is 
wijdverspreid in de lucht- en ruimtevaart industrie. Experts nemen aan dat Europa 
binnenkort een tekort heft van 25000 ingenieurs per jaar. Het aantal ingenieurs 
dat vervangen moet worden gaat stijgen. Als gevolg hiervan zullen bedrijven in 
de lucht- en ruimtevaart industrie vissen in een steeds kleiner wordende poel 
van technisch talent. De bedrijven zullen niet alleen moeten concureren binnen 
de eigen sector, maar ook met andere technische sectoren (Ecorys, 2009). De 
meeste werknemers in de lucht- en ruimtevaart sector zijn mannen (minder dan 
15% is vrouw) en 30,3% van de werknemers heeft een leeftijd tussen de 46 en 55 
jaar. 
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Eduvatieve en culturele contexten hebben invloed op baan mogelijkheden. 
Sommige banen worden nog steeds gezien als mannelijk (bijv. ingenieurs) en 
andere als vrouwelijk (bijv. verpleegkundige). Het initiatief New Skills for New 
Jobs van de EC benadrukt dat educatieve en professionele keuzes van jonge 
mannen en vrouwen nog steeds beinvloed worden door traditionele gender 
vooroordelen. Het verminderen van de gender onbalans in sectoren en banenkan 
deels bijdragen aan het verminderen van een toekomstig tekort aan technisch 
personeel (COM (2008) 868/3). Daarom is het van belang dat stereotypen 
verdwijnen zodat meer vrouwen technische studies en/of banen gaan doen. Als 
er wordt gekeken naar het hoger onderwijs dan vertalen vrouwen vaak niet hun 
goed scores naar een opleiding die een beter baan perspectief bieden zoals bèta 
studies (OECD, 2011).

Gebaseerd op dit framework, het IN2SAI project richt zich op het verhogen van 
de vrouwen participatie in het hoger onderwijs in de exacte wetenschap (en 
dan speciaal degene die relevant zijn voor de lucht- en ruimtevaart) en op het 
bijdragen aan de integratie van studenten in de lucht- en ruimtevaart industrie.

Het IN2SAI project is een Europees project dat ontwikkelt is binnen het 
framework van het Erasmus initiatief onder het Lifelong Learning Program. Het 
richt zich op het verhogen van de vrouwen participatie in het hoger onderwijs 

in de exacte wetenschap (en dan speciaal degene die relevant 
zijn voor de lucht- en ruimtevaart) en op het bijdragen aan 
de integratie van studenten in de lucht- en ruimtevaart 
industrie. Als zodanig voorziet het project werkplan in een 
aantal activiteiten die vragen om de participatie van jonge 
vrouwen en andere relevante stakeholders (zoals professoren 
en vertegenwoordigers uit de industrie). Een sterke relatie 
tussen het onderwijs, onderzoek en de banenmarkt wordt 
gepromoot tijdens de duratie van het project (24 maanden) 
en dan voornamelijk in de zes landen die meedoen (Spanje, 
Duitsland, Italië, Nederland en Oostenrijk). De ambitie is wel 
om de resultaten en uitkomsten verder te verspreiden. Er is een 
consortium opgericht bestaande uit vertegenwoordigers uit 
het hoger onderwijs en bedrijven om expertise te verzamelen 
op het gebied van de exacte wetenschap (gerelateerd aan 
de lucht- en ruimtevaart), kennis van de arbeidsmarkt en 
het creeëren van een synergie tussen de academia en de 
arbeidsmarkt.

Het heft een duur van 2 jaar van september 2013 tot 
september 2015.
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De doelen van het project zijn: 

     • Het verbeteren van de samenwerking tussen de academia en de industrie. 
Zodat de academia beter de noden van de industrie kan adresseren en dat 
beiden kunnen bijdragen aan een betere gender balans door het aantal 
vrouwelijke studenten/werknemers te verhogen;

     • Het beschrijven van de huidige situatie van de vrouwen participatie in de 
exacte wetenschap en in de lucht- en ruimtevaart industrie;

     •	 Het	 identificeren	 van	 bestaande	 redenen	 en	 oorzaken	 van	 de	 weinige	
interesse die vrouwen tonen in de exacte wetenschap en de lucht- en 
ruimtevaart industrie;

     • Het vergroten van de interesse van vrouwelijke studenten/jonge vrouwen in 
de exacte wetenschap en de lucht- en ruimtevaart carrières doormiddel van 
het leveren van informatie over de bestaande mogelijkheden, succesvolle 
voorbeelden en het promoten van evenementen; 

     • Het ondersteunen van de academia bij het promoten van gender balans 
in hun beta studies en het motiveren van vrouwelijke studenten om een 
carrière te kiezen in de lucht- en ruimtevaart industrie door het ontwikkelen 
van educatieve programma’s die kunnen bijdragen aan het verminderen van 
vooroordelen en hun interesse in een carrière inde lucht- en ruimtevaart 
industrie kan vergroten; 

     • Om meer bewustzijn onder het grote publiek te creeëren voor kansen van 
vrouwen participatie in de exacte wetenschap en de lucht- en ruimtevaart 
industrie, doormiddel van het organiseren van een aantal evenementen en 
het geven van promotie materiaal; 

     • Door verspreidings activiteiten overal in Europa te organiseren om de 
maximale impact uit de activiteiten en uitkomsten van het project te halen. 
Dit alles om de resultaten voort te laten duren.

Ten slotte probeert het IN2SAI progect bij te dragen aan een grotere participatie 
van jonge vrouwen bij beta studies en wetenschap (in het bijzonder de lucht- 
en ruimtevaart) en om het aantal jonge vrouwen die werken in de lucht- en 
ruimtevaart (ook bij andere technische beroepen) te vergroten. De resultaten 
van het project kunnen leiden tot een betere innovatie en groei van Europese 
bedrijven uit de lucht- en ruimtevaart industrie en andere sectoren. 



CASE STUDIES
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CASE STUDIE 1 

Biliana Slavkovski
Naam van de geïnterviewde: 
Biljana Slavkovski

Naam van de organisatie en positie: 
O.ST. Feinguss GmbH

Ervaringen op het gebied van: 
Investeringen in gietstukken uit aluminium en staal
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
Aankoop manager/verkoop/trainer

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe? 
Onze bedrijfs trainee heft haar examen 
gehaald na 3 jaar-house-training en 
we hebben haar aangenomen bij onze 
aankoop afdeling en uiteraard de 
andere successen dieik heb geboekt 
op mijn gebied.

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Ik heb geen lucht- en ruimtevaart 
gestudeerd. Ik heb het geluk gehad 
dat ons bedrijf zich op dat gebied 
is gaan ontwikkelen en dat we nu 
leverancierszijn van luchtvaart 
onderdelen. En de belangrijkste 
motivatie die ik een paar jaar geleden 
had: ik had een baan nodig en 
zodoende ben ik hier. Soms is geluk 
van belang. 

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes? 
Altijd niewsgierig zijn en de beste 
resultaten bereiken in mijn vakgebied. 
Altijd oplossings gericht zijn. 

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan? 
Niet de baan maar de aanpak van 

dingen is anders.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden? 
Nee – omdat resultaten tellen.

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Op dit moment: je kan één van de 
eerste vrouwen zijn in deze sector ;-). 
Probeer het!

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Op mijn werk nooit – ik heb het geluk 
gehad dat ik mensen om me heen had 
waarvan ik veel kon leren en van wie 
ik veel steun kreeg – voornamelijk 
mannen.

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent? 
Nee, niet direct – maar ik moest meer 
bewijzen dat ik het ook kon.

Wat is discriminatie op het werk1 in uw 
ogen? Om vrouwen te laten denken dat 
ze het niet kunnen. 
Er zijn zeker banen waar vrouwen 
fysiek niet kunnen operen op 

CASE STUDIE   1 

Biliana Slavkovski

“Ik had het geluk dat ik  mensen om mij heen waarvan ik veel kon leren en 
van wie ik veel steun kreeg  - voornamelijk mannen”
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hetzelfde niveau. Maar bij banen die 
mentale capaciteit vragen niet.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen? 
Altijd met een glimlach en het 
tegenovergestelde bewijzen door 
dingen te doen. 

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Moeilijk voor mij – ik heb er nooit over 
nagedacht... Maar er is een trend dat 
de mogelijkheden groter word. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Ik denk dat vrouwen er niet over 
nadenken om in zulke sectoren te gaan 
werken, omdat ze vaak niet weten dat 
zulke bedrijven/sectoren bestaan. 
En dat deze bedrijven/sectoren een 
mogelijke werkgever zijn. 

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? Leg uit alstublieft.
Ja, dankzij mijn werk ben ik meer 
bewust dan in het verleden. 

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 

van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep? 
Maar natuurlijk – dit is het creeëren 
van bewustzijn.

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie? 
Richt je tot de doelgroep via 
verschillende media (kranten, 
e-papers, nieuwsletters, verschillende 
marketing activiteiten op “POS”, …)

Bent u zich bewust van bestaande 
initiatieven die het doel hebben om meer 
vrouwen te interesseren in techniek? 
Ja, maar misschien ben ik door mijn 
functie meer op de hoogte dan 
anderen. 

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet 
worden om de participatie van vrouwen 
te verhogen in de lucht- en ruimtevaart 
industrie?
Ik denk dat we met de huidige 
activiteiten op de goede weg zijn. 

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer 
vrouwen zouden moeten meedoen in 
deze sector? 
Vanwege de andere capaciteiten die 
ze hebben vergeleken met mannnen. 
Een combinatie van het beste van 
beiden zou een sector/bedrijf helpen 
in een betere ontwikkeling. 
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Gabriele Metz
Naam van de geïnterviewde: 
Gabriele Metz

Naam van de organisatie en positie: 
Private entrepreneur, Graz Gender Institute

Universitaire graad: 
Interdisciplinary gender studies

OOSTENRIJK

CASE STUDIE 2 
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
Ik ben een private entrepreneur 
en leid het Graz Gender Institute, 
waardoor ik actief bezig met beroeps 
en operationele onregelmatigheden 
die als gevolg van gender plaatsvinden 
en werk aan het afschaffen van 
deze onregelmatigheden. Door mijn 
expertise op het gebied van gender 
te gebruiken steun ik de invoering 
van gender mainstreaming strategiën 
en projecten van het Oostenrijkse 
Federale Ministerie voor Transport, 
Innovatie en Technologie. Daarnaast 
leid ik ook mijn eigen projecten die 
gendergelijkheid bevorderen. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Mijn introductie in de wereld van de 
luchtvaart is niet echt een traditionele 
geweest. Zoals bijvoorbeeld op 
jonge leeftijd met de familie, maar 
op latere leeftijd toen ik ging trainen 
als privé piloot. Tijdens deze training 
ontwikkelde ik verassend genoeg 
mijn interesse in de luchtvaart. Al snel 
vond ik solo vliegen leuk en tegen de 
verwachting in veel het begrijpen 
van de technische kant mee. Ik 
besloot mijn late enthousiasme door 
te geven aan andere vrouwen, die 

anders nooit zouden hebben gedacht 
om interesse te ontwikkelen in de 
luchtvaart. Tijdens mijn opleiding 
interdisciplinary gender studies 
aan de Karl Franzens University in 
Graz schreef ik de thesis “Why is the 
sky blue? Female pilots as the silver 
lining on the horizon”. Dit gaf mij de 
mogelijkheid om te onderzoeken 
waarom zo weinig vrouwen werken 
in de luchtvaart sector. Daarnaast 
ontwikkelde ik ook ideeën en 
modellen die erop gericht waren de 
vrouwen participate te verhogen. 

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe? 
Op alle gebieden in de luchtvaart 
zijn vrouwen ondergerepresenteerd. 
Terwijl de industrie lijdt onder een 
groeiend tekort aan gemotiveerd en 
gekwalificeerd	 personeel.	 Daarom	 is	
mijn grootste prestatie het project 
“Girls	 in	 aviation	 -	 flying	 related	
careers”. De centrale focus ligt 
op de interactieve informatiedag 
voor carrières voor vrouwen in de 
luchtvaart industrie. Het vindt voor 
de derde keer plaats in 2015 op het 
vliegveld van Graz. Ik koos voor dit 
vliegveld als locatie voor “Girls in 
aviation“, omdat het aan alle criteria 
voldoet. Alle pilaren waarop dit 

CASE STUDIE 2 

Gabriele Metz
“… ik denk dat de grootste barrières  die een vrije carrière keuze tegenhouden 

stereotypes zijn. Deze bestaan alleen bij mensen in hun hoofd. 
Ze kunnen niet bedenken dat vrouwen werk kunnen doen dat traditioneel voor 

mannen is of vice-versa.…”
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project is gebouwd: “informatie en 
presentatie” en “ervaar de ervaring”.

Relevante onderwijs en 
training providers, bedrijven en 
ondernemingen, organisaties en 
instituties presenteren zich aan 
jonge mensen – uiteraard horen 
daar ook mannen bij – in een publiek 
plaats binnen in het luchthaven 
gebouw. Daar geven ze uitgebreide 
achtergrond informatie. Zeer veel 
verschillende carrièremogelijkheden 
worden geïntroduceerd doormiddel 
van presentaties en vrouwelijke 
rolmodellen die werkzaam zijn in 
verschillende relevante sectoren. 
De rolmodellen zijn ook beschikbaar 
voor één op één discussies en om 
vragen te beantwoorden. Om de 
carrières “tot leven te brengen” 
worden er tours georganiseerd 
naar de luchtverkeersleiders in 
de verkeerstoren en het vliegtuig 
onderhouds gebied.

Cockpit tours, vliegsimulatoren, een 
testvlucht van een passagiersvliegtuig 
met een vrouwelijke bemanning en 
een aerobatische show maken het 
programma niet alleen compleet, 
maar trekken ook ouders en vrienden 
aan. Zij hebben nartuurlijk veel 
invloed op de carrièrekeuze van jonge 
vrouwen. De carrière informatie dag 
“Girls in aviation” is heel populair 
geworden bij zowel de bezoekers 
als de exposanten, presentatoren 
en partnerorganisaties. Na het twee 
keer gehouden te hebben lijkt het een 
enorme positieve impacte te hebben. 
Mijn carrière in de luchtvaart is 
daarom vrij ongewoon. Ik ontwerp 

of bouw geen vliegtuigen of daaraan 
gerelateerde onderdelen. Ik help 
meer de carrières van anderen, vooral 
jonge vrouwen. Dit doe ik door het 
denkbaar en toegankelijk te maken 
om in deze sector te werken. Ik zie 
het niet eens als werk alhoewel het 
wel werk is en het me werk geeft. 
Ik zie het meer als een waardevolle 
onderneming, waar ik toegewijd aan 
ben en die me ook vervuld met veel 
voldoening.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Mijn succes is gebaseerd op mijn 
eigen diepe overtuigingen over wat 
ik aan het doen ben, maar ook aan 
de noodzakelijkheid om plezier te 
hebben in wat je doet. Ik haal veel 
voldoening uit mijn werk en een sterke 
wil om dingen te implementeren en 
ze succesvol te maken. Ik zie mijn 
analytisch en strategisch denken 
als mijn belangrijkste kwaliteiten. 
Anderen zeggen dat het mijn 
“charmante volharding” is en daar kan 
ik ook mee leven.

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan? 
Mijn overtuiging is dat er geen 
beroepen zijn die exclusief voor 
mannen of vrouwen zijn en dat er 
ook geen standaar is voor man of 
vrouw. Ik steun elk initiatief dat 
carrièremogelijkheden creeërt voor 
iedereen. Ik denk dat de grootste 
barrières die een vrije carrière keuze 
tegenhouden stereotypes zijn. Deze 
bestaan alleen bij mensen in hun 
hoofd. Ze kunnen niet bedenken 
dat vrouwen werk kunnen doen dat 
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traditioneel voor mannen is of vice-
versa. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Mijn ervaring in de luchtvaart is date 
het een vrij open industrie is, die vrij 
open is voor vrouwen. Dus ik prijs de 
luchtvaart industrie, maar daag de 
industrie ook uit om een toekomst 
uit te stippelen. Een toekomst waarin 
de participatie van vrouwen als 
onmisbaar word beschouw vanuit een 
kwaliteits perspectief. Het kan een 
goed voorbeeld zijn voor de volgende 
stap naar een meer socio-politieke en 
economisch positievere toekomst!

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Om deze redden kan ik zeker vrouwen 
aanraden om te kiezen voor een 
carrière in de luchtvaart industrie. 
Het is een industrie met een toekomst 
en de verschillende beroepen die het 
heft zijn uitdagende, zeer interessant 
en opwindend! 

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs? Heeft u zich ook 
gediscrimineerd gevoeld op uw werk 
omdat u een vrouw bent?
Ik zou zeggen dat ik niet veel zorgen 
heb ten opzicht van discriminatie. 
Vrouwen lijken in het begin altijd 
eigenaardig in een door mannen 
gedomineerde omgeving en een 
zekere houding tegenover vrouwen 
is onontkoombaar. Aan de andere 

kant hebben vrouwen ook altijd een 
aparte houding tegenover mannen in 
“vrouwelijke beroepen”. 

Discriminatie kan vrij duidelijk 
zijn in de vorm van beledigingen of 
sexistische opmerkingen en kunnen 
zo ver gaan als lastig vallen of pesten 
op het werk. Daarnaast is er ook 
structurele discriminatie, die minder 
duidelijk een barrière vormen voor 
de carrières van vrouwen. Voorbeeld 
hiervan is de zorg voor een kind, 
dat word gezien als de taak van de 
moeder. Deze vorm van discriminatie 
is veel hardnekkiger, omdat het 
moeilijk	 te	 identificeren	 is.	 Ik	 heb	
zelf ook discriminatie ervaren in 
verschillende vormen. Gelukkig zijn 
er veel organisaties en instituties 
die het hun verantwoordelijkheid 
hebben gemaakt om alle vormen van 
discriminatie bloot te leggen en te 
bestrijden. Ik heb me ook aangemeld 
bij een groep van het Gender Instituut!

Vrouwen zouden er goed aan doen 
om hun vooruitzicht te verbeteren, 
betere zelfverzekerheid te kweken 
en om met twee benen in het leven 
te staan. Jezelf als zwak zien en de 
rol van slachtoffer op je nemen maakt 
mensen een mikpunt. Mensen, die 
elkaar als gelijken treffen, zien elkaar 
eerder als gelijken en kunnen beter 
vooroordelen over gender vermijden.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
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Ik geloof dat de laatste jaren veel 
vooruitgang is geboekt ten opzichte 
van het openen van beroepen voor 
alle genders. Vele initiatieven zoals 
het Meisjes- en Jongetjes Dag, door 
de staat gesubsidieerde initiatieven 
en programma’s gericht op een brede 
beroeps orientatie, open carrière dag 
en vele vele anderen hebben hieraan 
bijgedragen. Gender en gelijkheids 
services binnen de universiteiten 
doen uitstekend werk en initiëren 
projecten en maatregelen zoals “FIT 
- Frauen in die Technik (Vrouwen in 
de Technologie)“. Hun aanwezigheid 
bij carrière evenementen is van 
onschatbare waarde.

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Het proces van carrière begeleiding 
begint al op vroege leeftijd. Moeders 
en vaders zijn de meest effectieve 
rolmodellen. Kinderzorg en 
onderwijs verzorgers leveren ook 
een belangrijke bijdrage (niet alleen 
met ongeavanceerde methoden 
en lesmaterialen - trefwoord “niet-
seksespecifieke	 schoolboeken	 met	
genderstereotype	 roldefinities”)	
aan het behouden van stereotype 
rollen. Met een ongeloofelijke 
vasthoudendheid portreteren de 
media mannen en vrouwen op een 
manier die al een hele tijd eigenlijk niet 
meer kan. Op een hele aggressieve 
manier beloven ze economisch succes.

In Oostenrijk komen de socio-
politieke strategiën nog niet overeen 

met de moderne intrepetatie van 
wat een mens is en zijn diverse 
mogelijkheden qua levensstijl. In 
plaats daarvan worden Christelijke 
en politieke ideologiën gepromoot. 
De rol van de vrouw blijkt steken in 
de rol van lieve verzorgende moeder. 
Terwijl de vader wordt gezien als de 
kostwinner van de familie. Uiteraard 
willen vrouwen en mannen leven naar 
de idealen van de samenleving waarin 
ze leven. Het afbreken van barrières 
in de samenleving is niet alleen een 
kwestie van moed en moeite, maar 
heeft ook een element van gevaar om 
jezelf bloot te geven en een doelwit 
te worden van mensen die het niet 
begrijpen en zelfs vijandigheid. 
Daarom is het begrijpelijk dat mensen 
kiezen voor de makkelijke weg. In 
termen van carrière keuze komt het 
erop neer dat het open stellen van elk 
beroep een lang proces is. 

Om te zorgen dat technische studies 
toegankelijker worden voor vrouwen 
is er een intense samenwerking 
nodig met onderwijs instellingen, 
universiteiten en scholen. Deze 
samenwerking met onderwijs 
instituten zou moeten beginnen met 
het basis onderwijs. De industrieele 
sector en de bedrijven moeten 
opgeroepen worden om jonge 
vrouwen duidelijk te maken welke 
mogelijkheden er zijn. “A picture is 
worth a thousand words!” Als een 
beeld eenmaal in je hoofd zit raak je 
hem moeilijk kwijt. Zelf jonge kinderen 
op de peuterschool zijn gevoelig 
voor “verhalen over beroepen”. 
Bedrijven moeten communiceren 
over hun behoeften, beschrijving van 
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carrières en de realiteit van werken 
voor hun bedrij op een simpele en 
eerlijke manier. Vele jonge mensen 
hebben geen achtergrond informatie 
van bedrijven in relatie met wat ze 
produceren. Tegen de tijd dat men 
18 is is het pad al uitgezet voor vele 
mensen – in het voordeel van gender 
stereotype carrière keuze, omdat ze 
te weinig in de richting van andere 
mogelijkheden worden gestuurd. 

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep?
Faciliteiten en platforms zoals in2sai 
representeren excellente kansen 
met het demonstreren en bijdragen 
aan de stimulatie van de interesse 
van vrouwen in het doen van een 
technisch beroep. Aansluiting bij alle 
andere platformen en bedrijven die 
hetzelfde doel doel hebben is een 
uiterst belangrijk element. Andere 
mogelijkheden tot het bereiken van 
zeer jonge vrouwen moeten ook 
worden overwogen. Als ze al op 
hogeschool of universiteit zitten, dan 
kunnen ze “slechts” rolmodellen en 
multipliers zijn.

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
een direct effect hebben gehad op de 
toename van vrouwen die werkzaam zijn 
in de lucht- en ruimtevaart industrie? 
In antoord op de vraag, of e-werken, 
telewerken, etc. Direct invloed heeft 
op het aantal vrouwen dat werkt 

in de luchtvaart industrie, kan ik 
alleen aannemen van “nee”, omdat 
ik niet weet of zulke werk modellen 
vaak voorkomen in de luchtvaart of 
niet. Ik denk wel dat zulke werk/tijd 
modellen praktisch zijn als je (familie) 
verantwoordelijkheden hebt, maar 
vanuit het gender perspectief denk 
ik volgende: het doel moet zijn dat 
de familie verantwoordelijkheden 
eerlijk verdeeld worden tussen de 
moeder en de vader. Anders valt alles 
op de schouder van de moeder en 
verhindert het hun kans om carrière 
te maken op een manier die eerlijk is 
voor hun en het bedrijf. Telewerken is 
voornamelijk deeltijd werk. Deeltijd 
betekent meestal een lager salaris 
en een kleinere kans om hoger op te 
komen. Zulke situaties hebben niet 
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hetzelfde effect op mannen, vrouwen merken dat op en dat zorgt voor baan 
gerelateerde frustratie en ongenoegen.

Ideaal gezien zouden bedrijven in-huis kindzorg moeten aanbieden, dit gekoppeld 
aan de mogelijkheid voor kinderen om de werkomgeving van hun ouders zien. Op 
deze manier krijgen de kinderen op een jonge leeftijd al een impressie van een 
bedrijf, dat al vrouwen heeft die als rolmodel kunnen dienen.

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector? 
Waarom zijn er meer vrouwen nodig in de luchtvaart industrie? Omdat alle 
producten altijd gemaakt zijn voor mannen EN vrouwen – en dat geldt ook voor 
de luchtvaart. Het uitsluiten van vrouwen betekent dat ook de helft van de vraag 
en de beschikbare kennis niet wordt gebruikt. Het betekent ook dat maar de 
helft van de maatschappij wordt geinspireerd door deze producten en vraag om 
verdere ontwikkeling. Alleen als werk ”liefdevol” wordt uitgevoerd door een man 
of vrouw zal hij/zij al zijn/haar energie in steken.Toegewijd personeel zal perfect 
geplande en ontwikkelde processen mogelijk maken. Dit zal leiden tot optimale 
resultaten en het voldoen van alle eisen.
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
Mijn baan titel is Head of Quality, 
het is voornamelijk een management 
functie, die gaat over het zeker zijn 
van product kwaliteit en kwaliteit 
management op basis van systeem 
gerelateerde eisen.

Mijn verantwoordelijkheden zijn: 
       • Leiding geven aan de kwaliteits 

afdeling, budget en grondstof 
planning;

       • Het bijhouden van de besta-
ande	 kwaliteits	 certificaten	 /	
klanttevredenheid;

       • Het verbeteren van kwaliteits 
sytemen en Integratie van nieuwe 
wensen van klanten; 

       • Het verbeteren van processen 
en prestaties van operationele 
kwaliteitsborging;

       • Monitoren van Belangrijke 
Prestatie indicatoren;

       •	 Training	 van	 het	 Certificerende	
Personeel volgend de EASA eisen 
en QMS trainingen;

       • Management van systeem docu-
menten;

       • Management Review met Manag-
ing  Directors;

       • Het melden van voorvallen aan 
de National Aviation Agency en 
de EASA;

       •	 Klant	 /	Agentschap	 /	Certificatie	
orgaan Audits;

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
       • Het behalen van erkenning als 

productieorganisatie volgens 
EASA regelgeving deel 21;

       • Herstructureren van de afdeling 
kwaliteitszorg en de implemen-
tatie van een transparante ca-
paciteit / werkbelasting voor de 
cockpit;

       • Online werkvloer traceerbaarhe-
id door het gebruik van state-of-
the-art apparatuur; 

       •	 Concept	 en	 de	 specificatie	 van	
een individueel aangepaste CAQ 
systeem binnen de bestaande 
ERP-systeem; 

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 

» Waarom Industrial Management? 
Wat dacht u te bereiken met het doen 
van een beta studie? 
IMijn bedoeling was om een beeld en 
een begrip te krijgen van indutrieele 
processen vanuit verschillende 
perspectieven. Het basis doel was 
niet om een wetenschapper te 
worden in een bepaald veld, maar 

“Er zijn banen die zo genoemd worden. Maar de bedoeling van de bewoording  is 
niet hoofdzakelijk een gender vraag. Het is een kwestie van de fysieke en mentale 

capaciteiten die nodig zijn om een bepaalde taak succesvol uit te voeren…”

CASE STUDIE 3

Anja Totz
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om een beter begrip te krijgen van 
de samenhang en de “taal”.

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?  
Mijn eerste werkervaring in de 
industrie was verkoop & marketing 
bij SIEMENS medical solutions (niet 
luchtvaart). Dit opende voor mij 
eigenlijk geen nieuwe perpectieven. 
Mijn tweede ervaring was al bij Pankl, 
maar bij de Informatie Management. Ik 
begon bij de Kwaliteits Management 
afdeling van Pankl Aerospace kort 
na het afmaken van een project. Dit 
overtuigde me meer en meer om in de 
luchtvaart te blijven werken. 

» Bent u door deze ervaring meer 
overtuigd van uw keuze van carrière? 
Opende het andere perspectieven voor u? 
Perspectieven… ja. Ik begon als 
Kwaliteits Manager en had na een jaar 
als enige de verantwoordelijkheid 
voor Pankl Aerospace kwaliteits 
management systemen. Een jaar 
later werden de kwaliteitsborging 
en kwaliteitsmanagement afdeling 
samengevoegd. De kwaliteits 
afdeling groeide van 4 inspecteurs 
naar 12 binnen 2 jaar. Daarnaast 
moesten we een verhuizing vanuit 
een gedeelde faciliteit naar een 
onafhankelijke kwaliteitscontrole 
afdeling managen en in dezelfde tijd 
een uitbreiding van de capaciteit 
op het gebied van materieel en 
personeel van ongeveer 300% 
uitvoeren.
» Heeft u ervan geleerd?
Ja, ik heb geleerd dat het absoluut 
nodig is dat je een plan .

 
Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 

u bijgedragen aan uw succes?
Weet niet of het heft geholpen. 
Misschien de eigenschap dat ik 
veerkrachtig ben en het vermogen 
heb problemen snel en duurzaam op 
te lossen.  

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Nee. Er zijn banen die zo genoemd 
worden. Maar de bedoeling van de 
bewoording niet is hoofdzakelijk een 
gender vraag. Het is een kwestie van 
de fysieke en mentale capaciteiten 
die nodig zijn om een bepaalde taak 
succesvol uit te voeren. In plaats van de 
historisch gegroeide formuleringen, 
moeten we de nadruk op relevante 
onderwerpen (vrouwen zijn in staat 
deel te nemen aan verkiezingen, 
vrouwen zijn in staat om een aanvraag 
voor een studie te doen) leggen.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden? 
No. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Ik denk dat vrouwen kiezen voor een 
sector die ze ligt en die hun interesse 
heeft. Hetzelfde geldt voor mannen 

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Ik denk dat er geen student op deze 
aardbol is die zich niet een keer 
gediscrimineerd heeft gevoeld. Maar 
misschien is dat een goede oefening. 
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Werk (en eigenlijk je hele leven) gaat 
je niet van een leien dakje en als je 
geen tegenslagen ervaart, hoe kan 
je dan omgaan met slechte tijden? Ik 
denk dat men soms iets te kleingeestig 
over wat echte discriminatie is denkt. 

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
Nee. Uiteraard wordt iedere jonge 
starter die net begintt met een 
belangrijk project met een aantal 
vooroordelen aangekeken. De meeste 
vooroordelen verdwijnen al snel.  

» Wat is discriminatie op het werk1 in 
uw ogen?
De term discriminatie betekent 
voor mij: minder betaalt en anders 
behandelt worden alleen vanwege 
gender, religie, cultuur, geboorte, 
uiterlijk, seksuele voorkeur, etc.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Laat zien dat je kan leren (“vrouwen 
hebben geen bergip van technische 
zaken …”), 
Laat zien dat je om kan gaan met 
kritiek (“vrouwen staan niet open 
voor kritiek…”), 
Laat zien dat je om kan gaan met druk 
(“vrouwen zijn te gevoelig…”), 
Laat zien dat je alleen op feiten baseerd 
(“vrouwen zijn te emotioneel…”), 
Geef respect aan je personeel en 
je verdient hun respect (“vrouwen 
worden niet geaccepteerd als 
leider…”), 
Laat zien dat je besluiten kan nemen 
ook als je er eventueel naast kan 
zitten (“vrouwen worden niet gezien 
als een authoriteit…”) en

Laat zien dat je het ergens mee oneens 
kan zijn (“Vrouwen volharden niet 
genoeg…”).

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien?  
De maatschappij, de cultuur is zeker 
ontwikkeld en verandert. Het is mij 
overduidelijk. Niet duidelijk is of 
het een positieve verandering is. 
Onze moeders en grootmoeders 
bleven thuis voor de kinderen en 
het huishouden. Vandaag de dag is 
het normaal dat beide ouders op zijn 
minst parttime of voltijd werken. Dit 
is ook zichtbaar in vele magazines 
(met vrouwen als doelgroep) die 
artikelen publiceren zoals ”hoe wordt 
je een perfecte mama en sterke 
carrièrevrouw”. Dus in feite ben je 
niet een slechte moeder als je niet 
thuis bent.
Ik denk dat elke manager van een 
succesvol goed presterend team 
weet dat personeel met veel ervaring 
essentieel is voor succes (in elk 
bedrijf). Flexibiliteit is een andere 
factor (als je bedrijf de Titanic is zal 
het zinken). Dus wat is er nodig? 
Ervaring. Wat nog meer? Flexibiliteit. 
Wat nog meer? Continuiteit. 

En nu de hypothese:
Stel er is een vrouw die solliciteerd 
voor een baan, 28 jaar oud, afgeronde 
studie, de verwachting is dat ze genoeg 
ervaring heft na 3 à 5 jaar, maar ze 
wordt zwanger rond haar dertigste en 
je verliest haar voor ten minste 1 jaar. 
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(-> gefaald in continuiteit en ervaring)
 Stel er is een vrouw die solliciteerd 
voor een baan, 40 jaar oud, afgeronde 
studie, twee kinderen van 7 en 3, de 
verwachting is dat je kan rekenen op 
een continue arbeid, maar ze zal niet 
flexibel	zijn	in	termen	van	zakenreizen	
en overwerken. Daarnaast is ze niet 
up-to-date met haar kennis na een 
pauze van 1 à 3 jaar. (-> gefaald in 
flexibiliteit	en	ervaring)
En dus? Een man is een meer 
betrouwbare keuze in beide 
gevallen, dat is een feit. Maar dit 
heeft niks te maken met cultuur, 
land of maatschappij. Het heeft een 
biologische oorzaak (we krijgen 
babies) die nooit verandert kan 
worden. 

In ieder geval denk ik dat de 
mogelijkheden voor vrouwen zijn 
toegenomen voor en na dat ze 
kinderen krijgen. Er zijn meer en 
meer vrouwelijke apprentices bij 
Pankl. Stel je jonge meisjes voor die in 
grote freesmachine centra werken en 
veiligheids onderdelen maken die net 
zo goed zijn als die van iemand anders. 
Pankl Aerospace heeft zelfs een 
vrouwenquota van 30% dat de laatste 
jaren systematisch is verhoogd. 

Ten slotte wil ik zeggen dat ik van 
mening ben dat het altijd “geliefde” 
uitspraak dat er een verschil in 
salaris is niet echt meer de realiteit 
weergeeft. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 

in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Is er weinig interesse bij vrouwen? 
Weet niet of deze assumptie klopt. 

Ik denk echter weld at het Oostenrijkse 
onderwijs system niet echt voldoet 
aan de vraag van de industrie en 
niet opereert op een State-of-the-
Art niveau. Dit helpt natuurlijk niet 
bij het wekken en stimuleren van 
de interesse van vrouwen naar de 
exacte wetenschap. Ook helpt het 
niet mee met het wegnemen van 
angst en twijfel wanneer ze een 
beta studie willen doen. Gezien 
de historische rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen lijkt het me 
niet verwonderlijk dat vrouwen 
niet vertrouwen op hun technische 
capaciteiten.

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
van vrouwelijke studenten/werknemers? 
Hangt heel erg af van de sector. 
Maar simpel gezegd denk ik dal als 
een academia manufacturing system 
engineering geeft dan moet de 
afgestudeerde een tekening kunnen 
lezen.
Ik denk dat het niet alleen ligt aan 
welke lessen/practica/vaardigheden 
worden gegeven en welke syllabus 
wordt gegeven. Persoonlijk denk ik 
dat er eerst naar de docenten moet 
worden gekeken (train de trainer). 
Langdurig lesgevende docenten die 
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gered worden door oude contracten, 
zonder motivatie, zonder begrip 
van de laatste trends in de industrie, 
zonder praktische ervaring in de 
industrie, zonder budget om gast 
sprekers/docenten uit te nodigen 
en ten slotte geen ondersteuning/
middelen om om te gaan met de 
volledige online generatie Y tieners,..... 
kom op zeg, hoe zou dat moeten 
werken? 

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? Leg uit alstublieft?
Ik moet bekennen heel weinig. 
Na zoeken op het internet vond 
ik verscheidene organisaties/
programma’s waar ik al van gehoord 
had (FIT….), maar ik kan niet zeggen 
dat ik echt “bewust” van ze ben. 

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep?
Dat hangt van drie aspecten af die 
mischien handig zijn om mee te 
nemen: 
       • Distributie/communicatie van de 

resultaten aan de juiste personen; 
       • Follow-up acties;
       • De effectiviteit van de genomen 

maatregelen;
       • Herhaling van de analyse;

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 

participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Op dit bepaalde onderwerp ben ik 
geen expert, maar simple gezegd het 
volgende: Informeer ze & zie de vraag 
hierboven.

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
een direct effect hebben gehad op de 
toename van vrouwen die werkzaam zijn 
in de lucht- en ruimtevaart industrie? 
Op dit bepaalde onderwerp ben ik 
geen expert, maar simple gezegd het 
volgende: Informeer ze & zie de vraag 
hierboven.

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
een direct effect hebben gehad op de 
toename van vrouwen die werkzaam zijn 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?  
Weet ik niet. ICT vervangt niet een 
werknemer ter plaatse. Ik denk dat 
het afhangt van de functie.

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer 
vrouwen zouden moeten meedoen in 
deze sector? 
Een betere vraag is waarom niet…
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l’Espace) – France

OOSTENRIJK

CASE STUDIE 4



In2sai – Case Studies Rapport

32

Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
AMijn huidige baan bij de Universiteit 
van Balamand is docent in de 
Mechanical Engineering Afdeling en 
Training Manager bij het Balamand 
Institute of Aeronautics. Ik geef 
zakken zoals Fluid Mechanics, Flight 
Dynamics and Control, Safety 
Management Systems, voor 
studenten die een mechanical 
engineering en/of aeronautical 
engineering major hebben. Zolang 
ze ook andere vakken zoals basic 
aviation physics, aeronautics en 
aerodynamics, and, Lebanese aviation 
regulations volgen en ingeschreven 
zijn  bij de Bachelor in Technology in 
Aircraft Maintenance Engineering. 
Als training manager heb ik dagelijks 
contact met de studenten; ik manage 
de theoretische training van de 
Bachelor in Technology in Aircraft 
Maintenance Engineering door 
de organisatie van elk academisch 
semester.

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Voor mij is elke dag een prestatie. 
Toen ik begon in deze sector bevatte 
het weinig vrouwen. Omgaan met de 

macho mentaliteit en allerlei culturele 
aspecten en achtergronden is niet 
makkelijk. Maar dat is wat het in het 
einde mooi maakt!  

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren?
Ik deed eerst mijn BSc in Natuurkunde 
(ook een veld dat niet heel erg in trek 
is bij vrouwen), omdat ik mijzelf niet 
wou specialiseren toen ik klaar was 
met school. Na dire jaar ben ik gaan 
kijken of ik geïntereseerd was in de 
luchtvaart sector. Ik heb ook eerlijk 
erover nagedacht om terug te gaan 
naar mijn thuisland, namelijk Libanon, 
maar daar had ik geen carrière 
mogelijkheden. Ergens tussen de 
ruimte en de aarde viel mijn oog op 
de luchtvaart. Ik heb nooit spijt gehad 
van mijn keuze.

» Hoe kwam u erbij om een studie te 
volgen in deze sector? (Bijvoorbeeld 
orientatie op school:
Het was door een simple zoektocht 
op het internet dat ik geïntereseerd 
werd door de luchtvaart en daarna 
ging ik kijken naar meer details bij de 
major. 
»  Why (the field of study)? Wat wou u 
bereiken in de exacte wetenschap? 
Ik zocht gewoon een plaats 

“Ik zou graag een quote willen delen van Amelia Earhart, die naar mijn mening een 
permanent en duurzaam werk moeten zijn  dat alleen hand in hand kan gaan met 

sterke overtuigingen:  Women must try to do things as men have tried. 
When they fail, their failure must be but a challenge to others. “

CASE STUDIE 4 

Nay  Mezannar
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waar ik niet gehinderderd werd. 
Wetenschap en onderzoek zijn de 
beste dingen waarin men zichzelf 
dagelijks kan verbeteren. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Ik reken mijn internship als eerste 
werkervaring. Na mij Master bij 
Airbus Toulouse. Het was bij de 
prestatie afdeling. Mijn begeleider 
had niet veel tijd te besteden om mij 
te begeleiden bij de doelstelling van 
mijn stage. Daarom was ik op mezelf 
op zoek gegaan naar hulp van collega’s 
en in feite bleek dat een geweldige 
ervaring.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Doorzettingsvermogen en 
vastberadenheid

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Ik denk dat het enige is dat niet alle 
vrouwen ten opzichte van mannen is 
fysieke kracht. Maar, vandaag de dag 
met alle technologie, alle werkplekken 
zijn/worden voorzien van machines 
die de mens kunnen helpen bij het 
volbrengen van hun taak. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Ik denk niet dat lucht- en ruimtevaart 
meer obstakels heft dan andere 
technische sectoren. Mensen zijn 
het gewoonweg niet gewent om te 
horen dat een vrouw in de lucht- en 

ruimtevaart werkt. Maar ik voel de 
metaliteit veranderen en dat mensen 
steeds gelukkiger worden wanneer ze 
zien dat het niet alleen een mannen 
wereld is.

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen?
De lucht- en ruimtevaart sector is een 
dynamische en multi-disciplinaire 
omgeving. Voor vrouwen die ervan 
uitgedaagd worden in hun carrière is 
dit een goede keuze. 

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op het 
hoger onderwijs?
Nee, maar een anecdote schiet me 
ineens te binnen, die ik overigens niet 
beschouw als discriminatie, maar ik 
ontvang vaak emails waarin ik wordt 
geadresseerd als “Mr. Mezannar”  en 
dat maakt me altijd aan het lachen 
als ik de persoon (die vaak een man 
is) in levende lijven ontmoet en hij 
heeft door dat ik een vrouw ben. (Dit 
antwoord is ook toepasbaar bij de 
volgende vraag, MAAR niet op het 
gebied van discriminatie!).

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
Ik zoe het niet “gediscrimineerd” 
noemen. Helaas in sommige culturen 
en mentaliteiten is het zo dat mannen 
niet graag “orders” of suggesties 
van vrouwen aannemen. Maar dan 
de reactie van de vrouw op zo een 
reactie: als zij het laat gaan om 
ze denkt dat dat het beste is voor 
haar carrière en ze laat het gaan 



In2sai – Case Studies Rapport

34

omdat haar mannelijke collega’s niet 
reageren, dan denk ik echt dat het 
haar fout is. Aan de andere kant heb 
ik veel van zulke dingen meegemaakt, 
helemaal als ik in een team werkte. 
De eerste stap om te bewijzen dat 
je in een groep thuis hoort is soms 
moeilijker voor een vrouw, omdat er 
altijd een man is die je niet accepteerd 
en geen initiatieven van je tolereerd. 
Maar zodra je laat zien wat je kan is 
het goed.

» Wat is discriminatie op het werk1 in 
uw ogen? 
Ik heb echt deze vraag tot het laatst 
bewaart! En ik weet nog steeds niet 
wat ik moet beantwoorden!! Ik voel 
niet dat er discriminatie is. Ik ben 
soms bang dat mensen het word 
gebruiken als een simpele uitweg uit 
een	conflict	zonder	een	echte	reden	
te noemen.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Ik denk niet dat ik tot nu toe gender 
vooroordelen ben tegen gekomen. 
Maar ik zou zeggen dat zolang je een 
kans krijgt om jezelf te bewijzen wat 
je kan, zal je geen probleem hebben. 
Persoonlijk zou ik vrouwen willen 
aanmoedigen om vol te houden als ze 
denken dat ze gelijk hebben; iedereen 
kan elke barrière overkomen in het 
leven.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Als een docent aan de Universiteit 

van	Balamand,	specifiek	 in	de	aan	de	
luchtvaart gerelateerde vakken die 
ik geef, sinde het voorjaar van 2007, 
is het mij opgevallen dat er meer 
vrouwelijke studenten zitten in mijn 
klas, zelfs bij mechanical engineering. 
In het begin had ik nul vrouwelijke 
studenten in mijn klas..... Ten opzichte 
van het maintenance engineering 
programma, die volgens mijn mening 
bekend staat om zijn dominatie door 
vrouwen, waar ik 1 vrouw had die 
zich had ingeschreven. Het Aircraft 
Maintenance Engineering programma 
is begonnen in 2009 en tot nu toe 
is er maar 1 vrouw afgestudeerd. Ik 
vind dat jammer, maar ik denk dat 
daar verandering in komt. Ik ben 
persoonlijk begonnen met het woord 
in de enige deel 145 Organization 
in Libanon te verspreiden en zal 
mijn best doen om deze nummers te 
veranderen tijdens mijn carrière.

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Cultuur. Ouders. En, … Reputatie.
En naast deze redenen, zie ik 
voornamelijk het gebrek aan moed bij 
vrouwen, die zich ingeschrijven voor 
de lucht- en ruimtevaart studie uit 
passie, en dan geven ze op, simpelweg 
omdat het bekend staat als iets voor 
mannen (wat niet waar is). 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 



In2sai – Case Studies Rapport

35

kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
van vrouwelijke studenten/werknemers?
Communicatie, Open Deuren, Trans-
parantie.
Volgens mijn ervaringen op het 
gebied van de academia (als training 
manager van het maintenance 
engineering	programma)	en	specifiek	
in het Midden-Oosten waar de 
industrie heel veel luchtvaart mensen 
moet inhuren, komen we het meest 
fundamentele probleem tegen: 
een gebrek aan communicatie. Nu 
ten opzichte van het gender balans 
probleem, denk ik aan het volgende 
plan: na een overeenstemming te 
hebben bereikt tussen de academia 
en de industrie over een plan van 
actie. Dit begint met het sturen van 
vertegenwoordigers van de industrie 
naar de universiteiten (en waarom 
niet scholen?) om de huidige banen 
te laten zien en hoe vrouwen deze 
kunnen uitvoeren. Een latere stap 
is meeloopdagen te organiseren en 
de academia kan een aantal jonge 
vrouwen sturen naar de bedoelde 
werkplekken. Het zou de taak van 
de academia moeten zijn om jonge 
vrouwen aan te moedigen om te 
participeren. Omdat allemaal te doen 
moet er echte en goed communicatie 
komen tussen de academia en de 
industrie. Ze moeten beiden hetzelfde 
doel hebben en hand in hand werken 
om dat doel te bereiken. 

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 

stimuleren? Leg uit alstublieft.
Ik ben Zonta International 
tegengekomen. Zij willen de status 
van vrouwen verbeteren in de hele 
wereld op het gebied van recht, 
politiek, onderwijs, gezondheid 
en de professionele status. Als 
we ons focussen op het onderwijs 
gedeelte, Zonta International 
helpt vrouwen gender barrières te 
doorbreken in traditionele mannen 
beroepen doormiddel van de 
Amelia Earhart Fellowships (voor 
lucht- en ruimtevaart studies) en 
de Jane M. Klausman Women in 
Business Scholarships (voor bedrijf 
gerelateerde studies). Volgens 
Zonta International begint gender 
ongelijkheid in educatie veel eerder 
in het leven: van een geschatte 93 
miljoen kinderen zonder school, zijn 
er 48.4 miljoen meisjes. Doormiddel 
van het Zonta’s International 
Service Program, heeft Zonta de 
toegangkelijkheid van het onderwijs 
vergroot en beroeps training gegeven 
aan meisjes en jonge vrouwen Afrika, 
Azia and Zuid Amerika.

Terwijl ik in het tweede jaar van 
mijn PhD zat, op de Universiteit van 
Bologna werkend aan Innovative Man-
Machine Interfaces in Aeronautics, 
zag een college van mij de Amelia 
Earhart fellowship applicatie en 
stond erop dat ik me inschreef. En 
ze had gelijk… Deze prestigieuze 
fellowship wordt 2013/2014. Ik zou 
special mijn dank willen uitspreken 
aan al mijn collega’s op de Universiteit 
van Bologna, die geloofden in mijn 
capaciteiten en mij aangemoedigd 
hebben om me in te schrijven voor 
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de Amelia Earhart fellow. Nogmaals 
bedankt!
Referenties:
www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/

AmeliaEarhartFellowship.aspx

www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPrograms/

JaneMKlausmanWomenInBusinessScholarship.aspx

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep?
Ik denk dat projecten zoals IN2SAI 
een echte impact zullen hebben op 
vrouwelijke studie keuze. Doormiddel 
van communicatie met de industrie, 
het invoeren van bezoeken op hun 
terrein. Zowel de jonge vrouwen 
als de industrie zullen echt zijn hoe 
de vrouwen kiezen en zich daaraan 
aanpassen. 

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?
We kunnen verder met het antwoord 
uit de vorige vraag. 
Naar mijn mening frequente bezoeken 
aan de industrie om de reputatie te 
verwijderen en dat ouders kunnen 
zien dat het geen slechte omgeving is 
voor hun dochters om in te werken! 
Posters zouden verspreid moeten 
worden op universiteiten en scholen.
Evenementen voor scholieren en 
ouders die zich focussen op het reeds 
bestaande talenten van vrouwen in de 
lucht- en ruimtevaart of in de exacte 
wetenschap. 

Bent u zich bewust van bestaande 
initiatieven die het doel hebben om meer 
vrouwen te interesseren in techniek?
Niet echt. Zonta International 
probeert dat, maar hun programma 
richt zich niet alleen op engineering.

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
een direct effect hebben gehad op de 
toename van vrouwen die werkzaam zijn 
in de lucht- en ruimtevaart industrie? 
Op het eerste gezicht zie ik geen echte 
link tussen de twee! 
In de lucht- en ruimtevaart industrie 
kan iemand niet de hele dag achter 
een scherm zitten om zijn taak uit 
te voerene... Ik denk dat de lucht- 
en ruimtevaart een industrie is met 
een hoog tempo waardoor elke 
werknemer op locatie moet zijn, 
naaar conferenties moet gaan, in 
laboratoria moet zijn, etc. Natuurlijk 
helpt de ICT in elke industrie, maar 
ik zie niet in hoe de ICT een speciaal 
effect kan hebben op de aanwas van 
vrouwen in de industrie. 

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet 
worden om de participatie van vrouwen 
te verhogen in de lucht- en ruimtevaart 
industrie?
Richt je voornamelijk op scholen en 
ouders. Speciaal in de landen die, hoe 
zal ik het zeggen, een mannelijke spirit 
hebben.
Conferenties moeten misschien op 
scholen gehouden worden met live 
getuigenissen van vrouwen die reeds 
werken in de sector. De studenten 
kunnen dan alle vragen stellen die ze 
willen. In een later stadium kunnen 
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bezoeken aan de industrie worden georganiseerd, zodat jonge vrouwen kunnen 
zien waar de industrie om draait. 

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?
Waarom niet! 
Ik zou graag een quote willen delen van Amelia Earhart, die naar mijn mening een 
permanent en duurzaam werk moeten zijn dat alleen hand in hand kan gaan met 
sterke overtuigingen: “Women must try to do things as men have tried. When 
they fail, their failure must be but a challenge to others. “





ITALIË

Caterina Grillo
Naam van de geïnterviewde: 
Caterina Grillo

Naam van de organisatie en positie: 
Universiteit van Palermo, Associate Professor

Ervaring: 
eer dan 20 jaar

CASE STUDIE 5
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
Associate	 Professor	 van	 flight	
mechanics (ing-ind 03).

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Mijn studenten hebben prominenten 
banen gekregen.

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Passie.

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Onderzoek en lesgeven.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Het vermogen om condities te 
creeëren die het mogelijk maken om 
de beste kwaliteiten van studenten 
te vinden en de studenten een kans 
te geven deze te verbeteren en 
gebruiken.

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Nee

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 

technische velden?
Ik denk dat zeer zijn in de industrie, 
niet in het onderwijs. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen?
Omdat het zeer stimulerend is voor 
de voortdurende evolutie van de 
samenleving. 

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs? Heeft u zich ook 
gediscrimineerd gevoeld op uw werk 
omdat u een vrouw bent?
Nee, nooit.

» Wat is discriminatie op het werk1 
in uw ogen?
Het gebruik maken van gender 
als een schild om je te verdedigen 
tegen jezelf en om zo rechten te 
behouden of te krijgen.

In che modo è riuscita a superare i 
pregiudizi di genere nel corso della sua 
formazione e/o sul lavoro?
Dimostrando di possedere le stesse 
qualità di altri.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Door te bewijzen dat ik dezelfde 
kwaliteiten heb als ieder ander. 

“Waarom zouden vrouwen deze sector moeten kiezen? Omdat het zeer 
stimulerendis voor de voortdurende evolutie van de samenleving“ 

CASE STUDIE 5

Caterina Grillo
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Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien?
Het aantal vrouwelijk professoren is 
de laatste tien jaar drastisch gestegen. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 

in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Op het niveau van de arbeidsmarkt is 
een mogelijke oorzaak dat te globaal 
is.

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
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van vrouwelijke studenten/werknemers?
• Door beter de behoeften van de industrie na te komen door de training 

en onderwijs programma’s te reviewe en meer rekening te houden met de 
evolutie van de technologie. 

• Om bij te dragen aan het krijgen van gendergelijkheid is het nodig dat de duo 
rol van vrouwen als vrouw/moeder en werknemer wordt gefaciliteerd.

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI een echte impact kunnen hebben op de lange 
termijn op de vrouwelijke keuzes van studie? Waarom en hoe? Wat moeten we zeker 
voor ogen houden om succesvol te zijn bij onze doelgroep?
Ja, omdat een contact tussen studenten en de academia en tussen de academia en 
de industrie worden gecreëerd. Hiermee faciliteer je de overdracht van ideeën. 

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?
Creativiteit en analytisch vermogen.



ITALIË

Anna Maria Di Giorgio
Naam van de geïnterviewde:
Anna Maria Di Giorgio

Naam van de organisatie en positie:
ENAV (Een organistatie die de luchtverkeersleiding regelt in Italië), Radar 
approach controller- trainer

Ervaring: 
meer dan 20 jaar

CASE STUDIE 6
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
Luchtverkeerleider, het regelen van 
het luchtverkeer dat aankomt en 
vertrekt.

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Dat ik geslaagd ben in mijn werk.

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Om mijn pilotenbrevet te halen.

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Touristische vliegtuig vluchten met 
ENAV.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Mentaal	flexible	zijn	en	open	minded	
zijn.

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Nee.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Nee. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen?
Het werk van luchtverkeersleider is te 
combineren met een familieleven. 

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
In het begin was het moeilijk, door de 
Jaren heen werd het beter.

» Wat is discriminatie op het werk1 in 
uw ogen?
Het is meer verbale discriminatie en 
het wordt geuit onder collega’s.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Door te bewijzen dat ik dezelfde of 
betere vaardigheden bezit als an-
deren.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien?
Het aantal vrouwelijke luchtverkeer-
sleiders is de afgelopen decennia sig-
nificant	toegenomen.	

Kunt u alstublieft bestaande redenen 
en mogelijke oorzaken identificeren die 
de weinige vrouwelijke interesse in de 

““Hoe hebt u gender vooroordelen op het werk/onderwijs overwonnen?
Door te bewijzen dat ik dezelfde of betere vaardigheden bezit als anderen”

CASE STUDIE 6

Anna Maria Di Giorgio
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exacte wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart in het bijzonder, veroorzaken in uw 
regio/land/cultuur?
Culturele limitaties, weinig informative over de werkomgeving waarvan wordt 
gedacht dat die discriminerend is ten op zichte van vrouwen.

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om de samenwerking tussen de academia en de 
industrie te verbeteren, zodat de academia beter de vraag van de industrie kan voldoen 
en zodat beiden kunnen bijdragen aan een beter gender balans door het vergroten van 
de participatie van vrouwelijke studenten/werknemers?
Bewustzijn creeëren doormiddel van face-to-face ontmoetingen, conferenties, 
seminars.

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI een echte impact kunnen hebben op de lange 
termijn op de vrouwelijke keuzes van studie? Waarom en hoe? Wat moeten we zeker 
voor ogen houden om succesvol te zijn bij onze doelgroep?
Ja.

Wat moet/zou er gedaan worden om meer bewustzijn te creeëren bij het grote publiek 
van de kansen van vrouwelijke participatie in de exacte wetenschap en in de lucht- en 
ruimtevaart industrie?
Door contact te creeëren tussen de studenten/academici en de werkgevers met 
als doel een beter begrip te krijgen van het bedrijf en de werkomgeving.

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?
Vrouwen maken de werkplek vriendelijker.



DUITSLAND



DUITSLAND

Romy Wilczek
Naam van de geïnterviewde: 
Romy Wilczek

Naam van de organisatie en positie: 
Fraport AG Head of Airside Operations, Deputy Chief Airport Operations

Ervaringen op het gebied van:
• Meer dan 14 jaar ervaring in Airport Management:
• Managing Director Frankfurt Apron Control
• Deputy Chief Airport Operations 
• Head of Airside Operations (incl. Resource Management, Follow-Me 

Services, Operational Planning, Apron Control)
• Verantwoordelijk voor de bouw van 2 nieuwe apron controel torens bij 

het vliegveld van Frankfurt (incl. ontwikkeling van nieuwe technische 
apperatuur en operationele procedures)

• Airport Operations Department is verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
van nieuwe remote apron procedures en nieuwe controller werk posities 
dsamen met de authoriteiten. 

Universitaire graad: 
Dipl-Ing.
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid?
Deputy Chief Airport Operations/
Head of Airside Operations (incl. 
Resource Management, Follow-
Me Services, Operational Planning, 
Apron Control). Airport Operations 
Department is verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van nieuwe 
remote apron procedures en nieuwe 
controller werk posities samen met 
de authoriteiten.

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Deputy Chief of Airport Operations 
van Frankfurt Airport worden, één 
van Europa’s grootste hubs.

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Door mijn familie was ik altijd al 
geïnteresseerd in de Luchtvaart 
Industrie Ik zocht een mogelijkheid 
om	air	traffic	engineering	te	studeren.
I was altijd geïntereseerd in de exacte 
wetenschap, dus het was niet moeilijk 
om dit onderwerp te kiezen. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Ik begon met werken voor de Duitse 
Air Navigation Service Provider 
tijdens mijn master thesis. Deze 
ervaring gaf me een ander kijk. Ik 

besloot te gaan werken voor een 
ANSP of een aerodrome in plaats van 
de luchtvaart industrie. 

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Sterke wil, geïntereseerd in 
wetenschap, recht door zee, maar het 
belangrijkste: plezier in mijn baan. 

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Ik denkt niet na over verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Ik doe mijn werk 
gelijk en ik krijg gelijk betaald, maar 
ik kijk wel of mijn omgeving dezelfde 
mening heeft. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Helemaal niet.

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Vrouwen moeten de sector kiezen die 
ze willen kiezen, het maakt niet uit of 
dat technisch is of niet. 

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Helemaal niet.

“Vrouwen moeten de sector kiezen die ze willen kiezen, 
het maakt niet uit of dat technisch is of niet.” 

CASE STUDIE 7
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Heeft u zich wel eens gediscrimineerd gevoeld op uw werk omdat u een vrouw bent?
Één keer in het begin.

» Wat is discriminatie op het werk in uw ogen?
Mensen ander behandelen op basis van gender, huidskleur, religie etc.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het werk/onderwijs overwonnen?
Door recht door zee te zijn.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in uw land/cultuur omschrijven? Heeft u de laatste 
jaren relevante veranderingen gezien? 
Ik ben geboren in het oude GDR, dus ik heb relevante verandering gezien in mijn 
jeugd (toen een vrouw alles kon worden) en nu. Maar ik denk dat in mijn cultuur 
een vrouw alles kan worden wat ze wil. 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om de samenwerking tussen de academia en de 
industrie te verbeteren, zodat de academia beter de vraag van de industrie kan voldoen 
en zodat beiden kunnen bijdragen aan een beter gender balans door het vergroten van 
de participatie van vrouwelijke studenten/werknemers?
Het maakt niet uit welke sector, maar ik denk dat veel vrouwen stoppen met hun 
carrière voor een gezin. Dus met meer steun kunnen vrouwen zowel moeder zijn 
en een carrière hebben. 

Bent u zich bewust van enige promotie activiteiten, ontwikkelt door de publieke of 
private instituties, die de vrouwelijke participatie in de exacte wetenschap stimuleren? 
Leg uit alstublieft.
Girls Day, Mentoring Programma’s.

Wat moet/zou er gedaan worden om meer bewustzijn te creeëren bij het grote publiek 
van de kansen van vrouwelijke participatie in de exacte wetenschap en in de lucht- en 
ruimtevaart industrie?
Zorg dat het interessant is voor vrouwen.

 



DUITSLAND

Ulrike Stoll
Naam van de geïnterviewde: 
Ulrike Stoll

Naam van de organisatie en positie: 
Rolls-Royce Deutschland Ltd. &Co KG, Life Cycle Ingenieur

Ervaring: 
2 jaar

Universitaire graad: 
Diploma in Transport Engineering
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid?
Life Cycle Ingenieur. Ik beoordeel 
specifieke	 design	 oplossongen/
architecture op hun impact op 
veiligheid en betrouwbaarheid. 
Ik ontwikkel en implementeer 
statistische modellen om de veiligheids 
numerieke risicobeoordelingen 
en betrouwbaarheid van de motor 
voorspellingen uit te voeren. 
Daarnaast ontwikkel ik verbeteringen 
in de instrumenten, methoden en 
processen.

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Mijn collega’s vertrouwen (op) mij.

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Ik was altijd gefascineerd wanneer 
ik een vliegtuig in de lucht zag. Ik 
wou onderdeel zijn van het team dat 
dat mogelijk maken. Mijn favoriete 
schoolvakken waren wiskunde, 
natuurkunde en informatica. Ik wou 
iets studeren dat deze onderwerpen 
combineerde. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Ik heb een internship van 5 maanden 
gedaan bij Airbus bij de system 
safety afdeling in Hamburg. Tijdens 

deze internship schreef ik een 
Functional Hazard Assessment 
voor een brandstofcellen system en 
raakte geïntereseerd in veiligheid. 
Deze internship was de reden dat 
ik solliciteerde naar aan veiligheid 
gerelateerde banen.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Ik ben erg goed in zelf motivatie, 
wiskunde en het denken in systemen

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Nee. Vouwen en mannen hebben 
gewoon een andere aanpak van 
dingen. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Nee, de obstakels zijn gelijk. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen?
Het is heel erg leuk. Er zijn heel veel 
verschillende banen, omdat het een 
heel erg brede sector is.

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?

“Ik was altijd gefascineerd wanneer ik een vliegtuig in de lucht zag. Ik wou 
onderdeel zijn van het team dat dat mogelijk maken …”

CASE STUDIE 8
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Nou. Tijdens een natuurkundig 
praktisch seminar, had ik het gevoel 
dat ik niet serieus genomen werd 
door sommige trainers, totdat ik een 
aantal	 specifieke	 vragen	 had	 gesteld	
en ik mijn eerste resultaten toonde. 

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
Nee.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Ja. Mijn leraar informatica was van 
mening dat vrouwen geen codes 
konden schrijven.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Er is een verbeterende trend. Alle 
grote bedrijven zijn gericht op 
diversiteit. De kleinere zijn er nog 
niet. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
De media laat nog steeds een 
traditionele rolverdeling zien, 
bijvoorbeeld bij de banen van acteurs. 
Er zijn niet genoeg rolmodellen voor 
jonge	 vrouwen.	 Er	 zijn	 specifieke	
producten voor jongens en meisjes die 
traditionele rollen weergeven (bijv. 
Een shirt met auto’s voor jongens en 

shirts met paarden voor meisjes). 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
van vrouwelijke studenten/werknemers?
Samenwerking tussen academia en 
industrie, bijv. studenten projecten, 
het regelen van internships / workende 
studenten en het verbeteren van de 
feedback cultuur.

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? Leg uit alstublieft.
Workshops Try it! en Talent Take Off 
of the Femtec, Girls Macht Mi(n)t!, 
Girls Day

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep?
Ja. Dit project vergroot het bewustzijn 
over de noodzaak om het aantal 
vrouwen in de techniek te verhogen. 

Bent u zich bewust van bestaande 
initiatieven die het doel hebben om meer 
vrouwen te interesseren in techniek?
Girls macht MI(N)T!

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
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een direct effect hebben gehad op de toename van vrouwen die werkzaam zijn in de 
lucht- en ruimtevaart industrie?
Het	 geeft	 vrouwen	 (en	 mannen)	 meer	 flexibiliteit	 in	 termen	 van	 werk/leven/
familie	verenigbaarheid,	maar	is	niet	specifiek	voor	de	lucht-	en	ruimtevaart.

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet worden om de participatie van vrouwen te 
verhogen in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Rolmodellen, ontwikkeling van vrouwelijke leiders bij kinderen, deeltijd 
leiderschap.

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?
Vrouwen hebben fantastische en innovatieve ideeën. Deze potentie zou gebruikt 
moeten worden.





NEDERLAND
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Catherine Eeckels
Naam van de geïnterviewde:
Catherine Eeckels

Naam van de organisatie en positie:
Fokker Aerostructures B.V

Ervaringen op het gebied van: 
MATLAB, CATIA, Aviation, LaTeX, Concept development, Aerodynamics Aircraft 
Design, Composites, Aerospace engineering

Universitaire graad: 
MSc. Aerospace Engineering - Systems Engineering and Aircraft Design
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Wat is uw huidige baan?
Design Engineer trainee bij Fokker 
Aerostructures B.V. een programma 
van twee jaar met uitgebreide 
training in zowel hard als soft skills en 
participatie in verschillende projecten 
en afdelingen. 

Projecten: Airbus A350 XWB Outboard 
flap	en	Gulfstream	GVI	

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Lets maken dat wordt gebruikt.

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Ik ben altijd al geïntereseerd geweest 
in vliegtuigen en na mijn middelbare 
school wou ik gelijk dit gaan studeren, 
niet wetende wat ik wou gaan doen. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Internship van 6 maanden: US 
Department of Transportation 
(DOT)  Volpe Center, Greater 
Boston Area. Het maken van een 
voorspelling can de beschikbaarheid 
van biobrandstoffen voor de 
luchtvaart tussen 2010 en 2020 in 
de VS. Het schatten van het effect 
van biobtandstof op broeikasgassen 
emissies en brandstof zekerheid. Het 
vergelijken van de resultaten met de 
doelstellingen die gezet waren door 

verschillende luchtvaart instellingen. 
Teaching assistant bij de Aerospace 
engineering faculteit.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Proactief zijn op mijn werk, niet bang 
om mijn mening te geven en ook niet 
om vragen te stellen. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Nee, als je enthousiast bent over je 
studied an zal je altijd slagen in je doel. 
Vrouwen worden ook meer en meer 
gevraagd door bedrijven.

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Ze moeten kiezen voor de studie die 
zij interessant vinden. Iedereen moet 
ernaar streven een carrière te hebben 
die ze gelukkig maakt .

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
Nee, ik ben altijd geaccepteerd.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Ik heb er geen één hoeven te 
overwinnen, ik kon laten zien wat ik 
kon. Ik heb veel zelfvetrouwen in het 

“…er behoefte is aan meer vrouwen in de luchtvaart. Ze kunnen een 
andere input leveren binnen de technische industrie die nuttig kan zijn.…”
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gebruik van mijn vaardigheden. 

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien?
Het is mij opgevallen dat international 
bedrijven ernaar streven om meer 
vrouwen op engineering positie 
te krijgen voor een betere gender 
balans. Niet alleen het verhogen van 
het aantal werknemers uit een andere 
cultuur. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Om mee te beginnen worden vrouwen 
minder aangetrokken tot beta studies. 
Ik denk dat ze bang zijn dat ze met heel 
veel mannen moeten werken. Ik werk 
juist liever met mannen Als ik werk 
met	 vrouwen	 kan	 ik	minder	 efficient	
werken. Met vrouwen onstaan er 
meer problemen op de werkvloer, 
problemen die mannen naast zich 
neer zouden leggen.

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
van vrouwelijke studenten/werknemers?
Ik denk dat er meer vrouwelijke stu-

denten moeten worden aangenomen 
bij luchtvaartmaatschappijen om 
een stage te doen, zodat ze hun werk 
vaardigheden kunnen tonen. Bedri-
jven kunnen dan zelf zien hoe goed 
vrouwen presteren in de luchtvaartin-
dustrie. Vrouwelijke projecten aan de 
lucht- en ruimtevaart universiteit zou 
kunnen worden geopend voor het 
publiek. 

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? 
Ja, ik heb gehoord van de ‘’Woman 
with Wings’’ studenten vereniging 
promo activiteiten. De vrouwen die 
daar werken hebben contact met me 
opgezocht om een speciale open dag 
bij Fokker te organiseren.

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep?
Ik denk dat dit project meet bewustzi-
jn creeërt. Op de lange termijn result-
eert dit bewustzijn in activiteiten.

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Dat er behoefte is aan meer vrouwen 
in de luchtvaart. Ze kunnen een ande-
re input leveren binnen de technische 
industrie die nuttig kan zijn.



In2sai – Case Studies Rapport

60

Bent u zich bewust van bestaande initiatieven die het doel hebben om meer vrouwen te 
interesseren in techniek?
Ja, ik ben me bewust de initiatieven van het IN2SAI en de ‘’Woman with Wings’’ 
studenten vereniging.

Denkt u dat de ontwikkelingen en verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, thuis werken, 
betere connectiviteit, etc) een direct effect hebben gehad op de toename van vrouwen 
die werkzaam zijn in de lucht- en ruimtevaart industrie?  
Ik denk dat dit het geval is, omdat de meeste vrouwen deze vorm van ondersteuning 
nodig hebben wanneer ze kinderen thuis hebben.

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet worden om de participatie van vrouwen te 
verhogen in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Ik denk dat vrouwen het nodig hebben om een beter beeld van de werkomgeving 
te krijgen. 

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?
Ze kunnen helpen bij het verkrijgen van een ander perspectief op het gebied van 
de industrie. Ik heb een situatie gehad waarin mijn mening een goede invloed had 
en was zeer goed behulpzaam was. Ik denk dat andere vrouwen dit ook zullen 
hebben.



NEDERLAND

Hester Bijl
Naam van de geïnterviewde: 
Hester Bijl

Naam van de organisatie en positie:
• Decaan van de Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of 

Technology
• Member of the Supervisory Board of ECN, The Dutch National Energy 

Research Centre
• Full professor of Computational Aerodynamics, Delft University of 

Technology, Faculty of Aerospace Engineering

Ervaringen op het gebied van: 
• Director of the Delft Energy Initiative, Delft University of Technology
• Department head of the Aerospace Faculty’s Department of Aerodynamics, 

Wind Energy, Flight Performance and Propulsion
• Visiting scientist, NASA Langley, Hampton VA, USA
• Senior associate, The Boston Consulting Group, Amsterdam

Universitaire graad:
 Ph.D., Computational Fluid Dynamics, Technische Universiteit Delft
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Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe? 
       • Antoni van Leeuwenhoek full 

professorship - persoonlijke 
onderzoeks stoel voor top 
wetenschappers uitgereikt door 
de TU Delft, maart 2006.

       • Lid van de eerste raad van bestuur 
en de selectie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW).  

       • VIDI persoonlijke innovatie 
subsidie (€ 600.000), 
uitgereikt door het NWO 
(Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek) in 
2004.      

  • Aspasia persoonlijke subsidie 
(200,000 euros en promotie 
tot associate professor) 
uitgereikt in 2002 door het 
NWO/STW. Jongste van het 
jaar. 40 van de 140 werden 
uitgereikt. (Aspasia verstrekt 
subsidies om te helpen meer 
vrouwelijke wetenschappers te 
late opklimmen tot associate en 
volledige professorships.)

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren?
Ik heb nooit lucht- en ruimtevaart 

gestudeerd, maar ben er wel beland. 
Ik ben begonnen met toegepaset 
wiskunde. Ik heb altijd gehouden van 
het oplossen van problemen en lucht- 
en ruimtevaart is echt uitdagend. Met 
wiskunde ontwikkelde ik modellen en 
keek daarna hoe ze konden worden 
gebruikt (zoals het hebben van een 
hammer voor een spijker). Met lucht- 
en ruimtevaart begin je met het 
probleem en dan pas maak je modellen 
om het op te lossen. Daarnaast heb je 
bij wiskunde meer graden van vrijheid. 
Dit zijn dingen die me aantrokken. In 
feite past mijn achtergrond heel goed 
bij de lucht- en ruimtevaart. Ik heb 
gewerkt	aan	fluid	dynamics	modellen	
en lucht- en ruimte vaart was één 
van de onderwerpen. Ik hou van de 
uitdaging van lucht- en ruimtevaart.

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Ik deed onderzoek naar de 
ontwikkeling en toepassing van 
algoritmes	 om	 flows	 en	 aero-elastic	
problemen op te lossen. Hierdoor 
raakte ik meer overtuigd van mijn 
keuze voor lucht- en ruimtevaart. 

“Why do you think women should be more involved in the field? 
Ja, om twee redenen. Eerst, zonder vrouwen missen we de helft van onze 
talenten. En vrouwen hebben talent... Ten tweede willen we teams met 
diversiteit. Verschillende personen hebben een verschillend perspectief als ze 

een probleem moeten oplossen.”

CASE STUDIE 10

Hester Bijl



In2sai – Case Studies Rapport

63

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
• Drive\enthusiasme\energie
• Resultaat georienteerd
• Werk graag in een team
 
Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan? 
Zeker niet.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden? 
Nee. Het grootste obstakel zijn ze zelf.

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Ze moeten er voor kiezen als ze ervan 
houden.

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Nee.

Heeft u zich ook gediscrimineerd gevoeld 
op uw werk omdat u een vrouw bent?
Nee. Er zijn voor- en nadelen van 
een vrouw zijn in het door mannen 
gedomineerde technische wereld, 
omdat je een uitzondering bent. Het 
nadeel is dat mensen niet automatisch 
aan jou denken voor een baan, omdat 
ze meestal werken met mannen. Dit 
betekent dat je ze moet helpen door 
te suggeren dat je het wel kan.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 

de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Het is jammer dat er zo weinig 
vrouwen voor dit soort studies kiezen. 
Maar de situatie verandert geleidelijk. 
We hebben het percentage vrouwen 
dat studeert op onze faculteit de 
laatste Jaren omhoog zien gaan. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur? 
Ik weet het echt niet. Misschien iets 
binnen onze cultuur.

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? Leg uit alstublieft.
Ik ken het VHTO (Landelijk 
expertisebureau meisjes/vrouwen en 
bèta/techniek) en heb de voorzitter 
director, Cocky Booy, ontmoet.

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep? 
Ik geloof in rolmodellen, niet in externe 
campagnes. Voor externe campagnes 
om succesvol te zijn, moeten ze 
niet zeurderig zijn en de problemen 
onderstrepen, maar juist positief zijn. 
Ze moeten de uitdagingen laten zien 
en laten zien dat success mogelijk is. 
Ze moeten ook de sociale problemen 
aanstippen. De postieve boodschap 
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kan het verschil maken

Bent u zich bewust van bestaande 
initiatieven die het doel hebben om meer 
vrouwen te interesseren in techniek? 
There is a student society within the 
Aerospace Faculty at TU Delft that 
includes a committee that focuses on 
women’s activities. The committee is 
called “Women With Wings”.

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
een direct effect hebben gehad op de 
toename van vrouwen die werkzaam zijn 
in de lucht- en ruimtevaart industrie? 
Ik denk dat het misschien helpt. 
Het	 kan	 flexibiliteit	 opleveren	 en	
vrouwen de kans geven werk met het 
gezinsleven te combineren. 

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet 
worden om de participatie van vrouwen 
te verhogen in de lucht- en ruimtevaart 
industrie?
Er zijn twee dingen nodig binnen een 
organisatie. Eerst moet men zich 
bewust zijn van het probleem en de 
wil hebben om er iets aan te doen. Ten 
tweede zijn er postieve programma’s 
nodig die het probleem aanpakken. 
Bij de lucht- en ruimtevaart faculteit 
is er een programma dat vrouwelijke 
studenten	stimuleert	om	financiering	
te krijgen voor een Ph.D. Er is ook 
een TU Delft programma (het Delft 
Technology Fellowship programma) 
dat zich richt op excellerende 
vrouwen. En het NWO heeft ook een 
programma voor vrouwen (Aspasia), 
die zich richt op het laten opklimmen 
van vrouwen naar associate en 

volledige professorships. (Ikzelf heb 
die subsidie ontvangen).
Ten slotte, waarom denkt u dat er meer 
vrouwen zouden moeten meedoen in 
deze sector? 
Ja, om twee redenen. Eerst, zonder 
vrouwen missen we de helft van 
onze talenten. En vrouwen hebben 
talent. Op onze faculteit doet de 
gemiddelde vrouw het beter dan de 
gemiddelde man. Ze hebben betere 
cijfers en zijn eerder klaar. (Misschien 
komt dat door zelf selectie – alleen de 
beste schrijven zich in). Ten tweede 
willen we teams met diversiteit. 
Verschillende personen hebben een 
verschillend perspectief als ze een 
probleem moeten oplossen. Dit slaat 
niet alleen op gender maar ook op 
nationaliteiten. Op inze faculteit 
hebben we studenten uit heel veel 
landen. Diversiteit is goed. 
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid?
• Turnover en financieele resultaten, 
• Kennis ontwikkeling 
• Ontwikkelin van strategie en beleid 

voor de afdeling en het gehele bedrijf 
• Bedrijfs ontwikkeling

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
• Culturele veranderinge in 

organisaties 
• Restructureren in organisaties, 

taken, verantwoordelijkheden en 
processen 

• Uitbreide van het product portfolio 
• Sterk geprofessionaliseerde 

logistieke processen
 
Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Ik was gemotiveerd door “hoe dingen 
werken” en de hoge standaarden van 
het Aerospace Engineering Master 
programma.

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
• Internship bij Fokker Aircraft 
• Eerste baan: Project Ingenieur – 

ontwikkelen van een nieuwe fabriek

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Hoge ambities en doelen, 

doorzettingsvermoge, geode 
communicatie vaardigheden, een 
interesse in mensen. 

Denkt u dat er zoiets is als een mannen 
of vrouwen baan?
Nee.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te 
zijn in de lucht- en ruimtevaart dan in 
andere technische velden?
Nee.

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Zeer gemotiveerd zijn in technisch 
onderwijs met een hoge standaard 
en in luchtvaart.

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs? Heeft u zich ook 
gediscrimineerd gevoeld op uw werk 
omdat u een vrouw bent?
Nee.

Hoe zou u de huidige situatie ten 
opzichte van vrouwelijke participatie 
in de exacte wetenschap en lucht- 
en ruimtevaart in uw land/cultuur 
omschrijven? Heeft u de laatste jaren 
relevante veranderingen gezien? 
Het aantal vrouwen is relatief laag 

“Een meer gelijke verdeling van mannen en vrouwen vergroot het succes en 
stimuleert meer gebalanceerde beslissingen in een organisatie…”

CASE STUDIE 11
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vergeleken met andere landen. Het aantal stijgt licht door de jaren heen. 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om de samenwerking tussen de academia en de 
industrie te verbeteren, zodat de academia beter de vraag van de industrie kan voldoen 
en zodat beiden kunnen bijdragen aan een beter gender balans door het vergroten van 
de participatie van vrouwelijke studenten/werknemers? 
Internships en afstuderen zou altijd moeten worden gedaan door de industrie. 

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI een echte impact kunnen hebben op de lange 
termijn op de vrouwelijke keuzes van studie? Waarom en hoe? Wat moeten we zeker 
voor ogen houden om succesvol te zijn bij onze doelgroep? 
Dat hangt af van de strekking en inhoud van het project. Ikzelf heb te weinig 
informatie over dit onderwerp. 

Wat moet/zou er gedaan worden om meer bewustzijn te creeëren bij het grote publiek 
van de kansen van vrouwelijke participatie in de exacte wetenschap en in de lucht- en 
ruimtevaart industrie? 
Meer focus op vrouwelijke studenten in de communicatie naar buiten. 

Denkt u dat de ontwikkelingen en verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, thuis werken, 
betere connectiviteit, etc) een direct effect hebben gehad op de toename van vrouwen 
die werkzaam zijn in de lucht- en ruimtevaart industrie? 
Alleen een klein effect.

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector? 
Een meer gelijke verdeling van mannen en vrouwen vergroot het succes en 
stimuleert meer gebalanceerde beslissingen in een organisatie. 
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid?
Op dit moment ben ik het hoofd 
van een las afdeling. Ik ben 
verantwoordelijk voor de organisatie, 
management en optimalisatie van 
producten. Bijvoorbeeld ben ik ervoor 
verantwoordelijk dat een product 
wordt ontwikkelt binnen het budget 
of dat het ontwikkelingsproces 
sneller verloopt zodat er sneller 
geproduceerd kan worden (zodat het 
winstgevender is voor het bedrijf). 
Ook alle taken die gerelateerd 
zijn aan de productie (zoals 
verbruiksgoederen en training van 
het personeel, in ons geval moet het 
laspersoneel	 gecertificeerd	 zijn	 door	
het Franse Las Instituut) vallen onder 
mijn verantwoordelijkheid.
Ik heb een graad in Environmental 
Engineering en een post-graduation 
in Health and Safety op het werk. Ik 
had de kans om te werken, in geluid 
en acoustiek, bij een Portugees 
bedrijf in Lissabon, maar ik heb 
altijd een connectie gehad met het 
Polytechnische School Instituut. 
Daar had ik gewerkt aan het meten 
en beoordelen van geluidoverlast 
voor onder andere de Portugese 
Luchtmacht. Daarna heb ik 
meegedaan aan de bouw van een 

Luchtmacht vliegsimulator genaamd 
EPSLON bij Sintra. Daar ben ik ook in 
contact gekomen met LAUAK en heb 
de kans genomen om daar te gaan 
werken. Ik werk er nu 4,5 jaar. 

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Ik ben altijd gefascineerd geweest 
door techniek, om aan te raken, te 
doen, te creeëren en iets bouwen 
met waarde. Daarom heb ik gekozen 
voor techniek. Ook heb ik altijd een 
passie gehad voor de luchtvaart en 
het leger. Ik geloof dat dit een kans 
was om niet te laten liggen. In mijn 
baan kan ik beide dingen combineren, 
de contructie en creatie waar ik van 
houden en de techniek zelf. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Ik heb 9 maanden gewerkt voor een 
geluidsoverlast bedrijf, waar ik heb 
gewerkt aan dimensioning acoustic 
accumulators voor de industrie, maar 
het was een klein bedrijf met weinig 
personeel dat niet vergeleken kan 
worden met de bedrijfstructuur die 
we nu hebben. 

“Ik realiseer me vooral dat als vrouwen zien dat er andere vrouwen zijn die 
werken en dat ze niet alleen zijn, ze dan beginnen te denken: “Ik kan het 

ook goed doen! ‘, Het kennen van meer vrouwen “uit de minderheid” geeft 
hen kracht en een impuls…”

CASE STUDIE 12
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Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Voornamelijk proactiviteit en de 
bereidheid om altijd te willen leren 
en meer weten. Ik geloof dat deze 
kwaliteiten, samen met het feit dat ik 
altijd observeer en aandacht heb voor 
alles, de wil om te leren hoe dingen 
worden gedaan, mij hebben geleid tot 
waar ik nu ben en ik verwacht verder 
te komen. Ik had altijd de ambitie om 
meer en meer te leren.

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Hier bij de productie afdeling is het 
percentage mannen en vrouwen 
gelijk, maar ja, historisch gezien zijn 
er meer mannen dan vrouwen in de 
techniek. Het is niet makkelijk! Op 
dit moment geef ik leiding aan 20 
mannen en dat is niet makkelijk. Ik 
moet regeren met een ijzeren hand. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
In termen van obstakels denk ik 
het niet, als we laten zien hoe goed 
we zijn, kunnen we iets bereiken, 
maar ik merkte dat het een beetje 
ingewikkelder is om serieus genomen 
te worden. Hoewel van wat ik heb 
kunnen observeren in dit bedrijf, 
hebben alle vrouwen die hier werken 
ook aangetoond datze een “ijzeren 
hand” hebben. Ze zijn “iron ladies”. Het 
is zeer ingewikkeld om tussen mijn 
baas, dat is een man, en de 20 mannen 
die ik coördineer te staan. Het is niet 
gemakkelijk, ze proberen altijd om 
mijn zwakheden te ontdekken.

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Ik denk dat wij als vrouwen 
meer methodisch zijn, meer 
georganiseerdzijn en meer voldoen 
aan de regels. Ik geloof dat dit een 
sector is die net als het bestuderen 
van de wiskunde, de moeite waard 
is. Wanneer we klaar zijn met een 
oefening zien we onmiddellijk of de 
oefening juist of fout is gegaan. Hier 
is de situatie min of meer hetzelfde 
als in de technische sector, alles heeft 
een duidelijk doel en als we zeer 
georganiseerd zijn kunnen dat doel 
gemakkelijk bereiken. Daarom ik denk 
dat als iemand iets wil in het leven wil 
doen waar ze gemakkelijk het product 
van hun werk kunnen zien doen, dan 
geloof ik dat engineering het juiste 
beroep is.

Wat is discriminatie op het werk1 in uw 
ogen?
Hier bij LAUAK hebben we dezelfde 
kansen; zowel als man of vrouw. Wat 
betreft het gedrag zie ik wel wat 
afwijkingen. Helemaal op het niveau 
van leiderschap. Als mannen iets 
minder positeiefs moeten zeggen 
dan houden ze zich in tegenover ons. 
Behalve dat voel ik geen discriminatie.

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Nee, dat denk ik niet. Maar als we 
kijken naar de universiteiten, bij de 
beta studies, zijn er in een groep 
van 40 personen maar 10 vrouwen. 
Mannen hebben een beter connectie 
met elkaar, omdat ze met zo velen zijn. 
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Ik zie geen discriminatie, maar een 
groep die groter is dan die van ons. 
Daarom denk ik dat het een kwestie 
is van dat de vrouwen een minderheid 
vormen. 

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Ik zie het positief in. Alhoewel er nog 
steeds stereotypen zijn in de 21ste 
eeuw. Ik denk dat we ook zelf onze 
vaardigheden moeten laten zien.
Waar vroeger er vakken en banen 
voor alleen mannen waren, zie ik nu 
de grenzen vervagen. Iedereen kan 
kiezen wat hij wil. Dat is mijn mening 
en aangezien ik nog contact heb met 
de universiteit, waar ik studeerde, 
kan ik zien dat het aantal vrouwen in 
bij de beta studies stijgt. Het is nog 
geen 50/50 verdeling, maar het aantal 
stijgt. Meer vrouwen studeren af in 
het vakgebied dat ze hebben gekozen, 
omdat ze het leuk vinden en omdat 
ze een kans hebben op een carrière 
ondanks dat het een mannenwereld 
is. Ze voelen dat ze net zo veel of meer 
kunnen dan mannen. 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
van vrouwelijke studenten/werknemers?
Internships zijn heel erg belangrijk. 
Alhoewel het moeilijk voor ons te 

accepteren is, weten we eigenlijk niks 
als we van de universiteit af komen. 
Universiteiten leren ons alleen om te 
denken en goede training is extreem 
belangrijk voor de toekomst. De 
arbeidswereld ziet er compleet anders 
uit dan wat we hebben geleerd op de 
universiteit. Het is heel belangrijk dat 
docenten training krijgen vanuit het 
bedrijfsleven. Om zo aan studenten 
te kunnen uitleggen dat bijvoorbeeld 
“A+B is belanrijk omdat we in de 
toekomst gaan gebruiken voor 
deze toepassingen”.Het belangrijk 
dat de studenten inzicht krijgen in 
wat ze studeren. Een connecties 
met de industrie is essentieel in de 
vorm van internships of training 
om zo in contact te bliven met de 
“echte” wereld. Ik geloof dat het ook 
stimulerend werkt op de studies. In 
plaats van alleen te leren zien we ook 
de echte toepassingen en effecten 
van onze studie.

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat moeten 
we zeker voor ogen houden om succesvol 
te zijn bij onze doelgroep?
Ja, daar ben ik het mee eens. Hier in 
ons bedrijf organiseren we stages 
en bezoeken in samenwerking 
met een werkgelegenheid en 
een beroepsopleiding kantoor, 
ze hebben een aantal technische 
beroepsopleidingen en organiseren 
bezoeken. Ik realiseer me vooral 
dat als vrouwen zien dat er andere 
vrouwen zijn die werken en dat ze niet 
alleen zijn, ze dan beginnen te denken: 
“Ik kan het ook goed doen! ‘, Het 
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kennen van meer vrouwen “ uit de minderheid” geeft hen kracht en een impuls. 
En ik heb gemerkt veel vrouwen solliciteren bij dit bedrijf, omdat ze weten dat ze 
niet alleen zijn. Het doorgeven van deze informatie aan andere mensen is uiterst 
belangrijk en zal het aantal vrouwen dat deelneemt verhogen.

Wat moet/zou er gedaan worden om meer bewustzijn te creeëren bij het grote publiek 
van de kansen van vrouwelijke participatie in de exacte wetenschap en in de lucht- en 
ruimtevaart industrie?
Goede vraag. Ik weet het niet. Tegenwoordig kijk ik naar de maatschappij en wordt 
ik depressief. Ik zie mezelf niet als oud, ik ben slechts 32, maar ik zie mensen van 
20 zonder ambitie. Ik kan daar moeilijk mee omgaan. Ik bleef nooit thuis om tv te 
kijken of videospelletjes te spelen. Ik heb altijd iets willen doen met mijn leven. 
Ik weet noet je nu mensen kan bereiken. Vrouger hadden we met zijn allen meer 
levensambities. Uiteraard is dat mijn persoonlijke perspectief, niet iedereen is zo. 
De bereidheid om iets te doen moet bijn mensen van binnen komen. We kunnen 
wel allemaal initiatieven hebben, maar als er geen interesse of als mensen niet 
proactief zijn dan hebben die geen zin.
Het moeilijkste probleem is om de mentaliteit van mensen te veranderen en ze te 
motiveren om de bank te verlaten. Als dat lukt hebben worden deze initiatieven, 
bezoeken en activiteiten belangrijk, maar het moeilijkste is om ze de bank te late 
verlaten. 
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid?
Ik ben actief in power plant 
engineering in TAP M&E 
(Maintenance & Engineering) in 
Portugal. Ik ben verantwoordelijk 
voor de implementatie en uitvoering 
van alle acties en activiteiten die 
te maken hebben met assembleren 
van een vliegtuigmotor terwijl deze 
in de onderhouds en repareer shop, 
waar alle technische processen 
plaatsvinden, ligt.
Dit bestaat ook uit de analyse van 
ducomentatie zoals het controleren 
van	de	modificaties	die	zijn	uitgevoerd	
aan een motor, zoals air-navigability 
en mobiliteit van de motoren, en ook 
het managen van de documentatie 
van de afdracht en koop/verkoop 
van gereedschap. Over het algemeen 
heeft mijn afdeling de leiding over 
alles wat te maken heeft met ATAs 70-
79 van de motor. 
De afdeling bestaat uit zeven 
personen, waarvan er twee net zijn 
aangenomen, en ik ben de enige 
vrouw. 

Kan je kort beschrijven hoe je van je 
studie naar hier bent gekomen?
Betreft mijn onderwijs achtergrond, 
ik	 heb	 altijd	 officieele	 scolen	
gestudeerd. Ik zat op de vrouwelijke 
militaire school van de 10de tot de 
12de klas. Toen heb ik gesolliciteerd 
bij de Luchtmacht Academie. Ik werd 
afgewezen en dus ben ik Aerospace 
Engineering gaanstuderen op het 
Instituto Superior Técnico (IST – van 
de Universiteit van Lissabon) en 
daarna heb ik een Master gedaan in 
Aerospace Engineering

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Een vriend van de familie was piloot 
bij de Luchtmacht. Ik herinner onze 
gesprekken toen ik 15 was; hij was 
altijd heel erg enthousiast over zijn 
beroep. Als piloot in de Luchtmacht 
was hij begonnen met een militaire 
carrière, ik wou hetzelfde doen. 
In mijn geval ging ik aerospacial 
engineering doen.
Mijn motivatie om aeronautics 
te studeren kwam door mijn 
enthousiasme over de sector en een 
interesse in wiskunde, natuurkunde 
en nieuwe technologieën. 

“Soms hebben vrouwen geen interesse in dit vakgebied, omdat ze geen 
informative opzoek. Wanneer ze op zoek zijn naar een studie wordt soms 

informatie van sommige onderwerpen niet opgezocht, omdat ze geen interesse 
hebben. Alhoewel de studie wel interessant kan zijn, terwijl de naam van het 

studie niet aantrekkelijk is. Ook kan het het zo zijn dat de studie compleet anders 
is dan werken in dat vakgebied. Dit alles kan de potentieele student misleiden.”

CASE STUDIE 13

Joana Palmeiro
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Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Mijn eerste werkervaring was een 
academische stage bij TAP, gepromoot 
door een samenwerkingsverband 
tussen de (IST) Instituto Superior 
Tecnico en TAP Portugal. Deze 
academische stage in TAP was 
gekoppeld aan mijn master diploma in 
verband	met	flight	data	management	
en dus  was het niet alleen een 
academische stage, maar ook een 
werkervaring.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Naar mijn mening zijn mijn 
belangrijkste kwaliteiten de 
persistentie en toewijding aan het 
werk, het harde werken en inspanning 
niet alleen op professioneel niveau, 
maar ook tijdens de academische 
stage. Maar ook het enthousiasme 
voor deze sector en het genieten 
van de baan zijn van invloed op het 
bereiken van deze positie die ik heb. 
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je 
passie hebt voor wat je doet en ik heb 
die passie. 

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Waarschijnlijk is de enige grens die 
zou kunnen bestaan tussen mannen 
en vrouwen in de luchtvaartindustrie 
zijn de banen waarvoor grote fysieke 
kracht nodig is. Want ja! Er zijn banen 
in de luchtvaart die fysieke kracht 
vereisen. Dus, ik zou zeggen dat die 
soorten banen aantrekkelijker zijn 
voor mannen dan voor vrouwen. 
Echter, ondanks dit, denk ik niet dat 
het een obstakel of een barrière is 

voor vrouwen. Door te werken in een 
motor shop heb ik direct te maken 
met de taken die fysieke inspanning 
vergen. Onze technici zijn meestal 
mannen, maar er zijn ook vrouwen. 
Zo kunnen de taken die fysieke 
inspanning vereisen meer worden 
gezien als voor mannen dan voor 
vrouwen, om voor de hand liggende 
redenen, maar dit is niet absoluut niet 
zo.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Persoonlijk ben ik als vrouw binnen 
mijn vakgebied geen obstakels tegen 
gekomen. Ik denk dat het gaat om het 
krijgen van respect en om mensen 
bewust te laten worden dat ik, een 
vrouw, dezelfde functie kan uitvoeren 
als een man.
Ik den kook dat je geluk moet hebben 
met de mensen met wie je werkt en 
de toeweiding die men heeft aan de 
opdracht, maar ik denk niet dat je 
dat als obstakel moet zien. Al is er 
wel zoiets al “de strijd tussen seksen” 
in elk vakgebied, maar ik denk niet 
dat we die situatie moeten zien als 
een obstakel. Al zal het in sommige 
vakgebieden wel meer werk en 
toewijding kosten van vrouwen 
moet ook dat niet worden gezien als 
obstakel. 
Vrouwen in dit vakgebied moeten 
constant hard werken om respect te 
krijgen en om te laten zien dat ons 
werk waardevol is. 
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Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Ik denk dat vrouwen een unieke 
capaciteit hebben om problemen 
te zien. Dit is een erg dynamisch 
vakgebied en dus geeft ons “zesde 
zintuig” (of het nou bestaat of niet) 
de speciale capaciteit om attentie te 
hebben voor detail, praktisch dingen 
aan te voelen of om resultaten te 
bereiken. We kunnen een meer 
praktische blik hebben op resultaten 
en doelen. Deze kwaliteiten zijn 
meestal natuurlijk voor een vrouw.

Wat is discriminatie op het werk1 in uw 
ogen?
Ik ben van mening dat discriminatie 
niet alleen bestaat uit verschillen in 
gender, maar ook ras en religieuze 
verschillen. Zelfs verschillen in 
ideeën. Bijvoorbeeld: ik kan een idee 
hebben dat anders is dan het idee 
van iemand anders en kan daardoor 
gediscrimineerd worden. Als ik kijk 
naar werk dan denk ik soms dat er 
discriminatie is ten opzichte van 
vrouwen op het gebied van salaris, het 
maken van carrière en kansen, en het 
verdelen van projecten. Daarnaast 
kan de druk die sommige vrouwen 
ervaren omtrend zwangerschap ook 
een oorzaak zijn van discriminatie.
Persoonlijk heb ik nooit discriminatie 
ervaren tijdens mij carrière bij 
TAP, maar ik kan niet zeggen dat 
discriminatie niet bestaat in Portugal.

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Ik ben van mening dat discriminatie 

niet alleen bestaat uit verschillen in 
gender, maar ook ras en religieuze 
verschillen. Zelfs verschillen in 
ideeën. Bijvoorbeeld: ik kan een idee 
hebben dat anders is dan het idee 
van iemand anders en kan daardoor 
gediscrimineerd worden. Als ik kijk 
naar werk dan denk ik soms dat er 
discriminatie is ten opzichte van 
vrouwen op het gebied van salaris, het 
maken van carrière en kansen, en het 
verdelen van projecten. Daarnaast 
kan de druk die sommige vrouwen 
ervaren omtrend zwangerschap ook 
een oorzaak zijn van discriminatie.
Persoonlijk heb ik nooit discriminatie 
ervaren tijdens mij carrière bij 
TAP, maar ik kan niet zeggen dat 
discriminatie niet bestaat in Portugal.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Vrouwelijk participatie is toegenomen 
de laatste jaren; tegenwoordig is er 
een toename van de vrouwen die een 
carrière in de lucht- en ruimtevaart 
willen. In het academische jaar dat ik 
begon met aerospacial engineering 
te studeren waren er ongeveer 60 
plekken voor 6 meisjes. In mijn laatste 
academische jaar waren er een aantal 
meisjes meer. Er wordt in ieder geval 
geprobeerd om meer balans te krijgen 
tussen het aantal mannen en vrouwen.

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
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in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Ik denk dat vrouwen minder aanleg 
hebben voor techniek in het algemeen. 
Ik denk niet dat ze minder nadenken 
over dit vakgebied, maar dat ze er 
gewoon minder interesse in hebben.
Meestal leid het gebrek aan interesse 
tot minder wil om informatie 
te zoeken. In mijn geval was ik 
nieuwsgierig en gemotiveerd om 
te leren over het academische 
programma (die ik erg interessant 
uit vond zien) toen ik begon aan mijn 
studie. Toen realiseerde ik me dat dit 
het vakgebied is dat ik leuk ben.
Soms hebben vrouwen geen interesse 
in dit vakgebied, omdat ze geen 
informative opzoek. Wanneer ze 
op zoek zijn naar een studie wordt 
soms informatie van sommige 
onderwerpen niet opgezocht, omdat 
ze geen interesse hebben. Alhoewel 
de studie wel interessant kan zijn, 
terwijl de naam van het studie niet 
aantrekkelijk is. Ook kan het het zo 
zijn dat de studie compleet anders is 
dan werken in dat vakgebied. Dit alles 
kan de potentieele student misleiden.

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
van vrouwelijke studenten/werknemers?
Ik spreek voornamelijk over de 
Portugeze context, omdat ik 
daar ervaring in heb. Ik denk dat 
het ontwikkelen van initiatieven 
in de context van sociale 

verantwoordelijkheid met het doel 
om universiteiten en bedrijven samen 
te brengen voordeel zal hebben bij 
meer participatie van vrouwen op dit 
vakgebied.
In mijn geval heb ik een internship 
gedaan die tot stand was gekomen 
door de samenwerking van TAP met 
het Instituto Superior Tecnico. Dit 
internship was erg belangrijk om 
om meer te leren over TAP, hoe zij 
werken, en om te begrijpen welke 
verantwoordelijkheden er waren 
in dit vakgebied die ik kon kiezen 
en hoeveel ik interesse in TAP kon 
krijgen. Daarom is de link tussen 
universiteiten en bedrijven belangrijk 
en ik denk dat dit soort initiatieven 
al in het eerste jaar georganiseerd 
moeten worden. 
Initiatieven zoals het bezoeken van 
bedrijven door studenten, zoals 
degene die worden georganiseerd 
binnen het IN2SAI project, zijn 
belangrijk.Tijdens mijn internship 
vroeg ik me af: wat kan ik doen? wat 
zijn mijn verantwoordelijkheden? 
waar gaat mijn werk over? hoe kan 
ik carrière maken? etc?. Voor mij was 
het eerste contact met de werkvloer 
tijdens mijn academische internship. 
Het was erg waardevol om meer te 
begrijpen over de arbeidsmarkt.

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? Leg uit alstublieft.
Ik	 denk	 niet	 dat	 er	 specifieke	
initiatieven zijn die de participatie 
van vrouwen in de exacte wetenschap 
stimuleren. In plaats daarvan zijn er 
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initiatieven om de exacte wetenschap 
te promoten, ongeacht gender.
Het oprichten van internships 
projecten tussen het Instituto 
Superior Tecnico (IST) en TAP zal 
toenemen. Niet alleen met IST, maar 
ook met andere universiteiten. Dit 
type van initiatieven dragen bij aan 
het	 demystificeren	 van	 aeronautical	
engineering, zelfs voor vrouwen. 
Er zijn steeds meer vrouwen die 
aeronautic engineering gaan 

studeren. Als zij ook deelnemen aan 
de projecten tussen universteiten 
en het bedrijfsleven dan zullen deze 
initiatieven ook bekend worden als om 
hunparticipatie van vrouwen. Dit kan 
helpen bij de algemene promotie van 
vrouwen in de lucht- en ruimtevaart 
sector.
Initiatieven die de interesse van 
jonge vrouwen stimuleren, wanneer 
ze een studie moeten kiezen, zijn erg 
relevant.
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Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI een echte impact kunnen hebben op de lange 
termijn op de vrouwelijke keuzes van studie? Waarom en hoe? Wat moeten we zeker 
voor ogen houden om succesvol te zijn bij onze doelgroep?
Ja, ik denk dat de initiatieven die gepromoot worden via projecten zoals IN2SAI 
meer bewustzijn creeëren voor de lucht- en ruimtevaart en op deze manier 
beïnvloeden ze de keuze van jonge vrouwen qua carrière. Dit type van projecten 
kunnen bijdragen aan het leveren van informatie die jonge vrouwen misschien 
niet zoeken, maar zodra ze deze informatie hebben, kan het wel hun interesse 
wekken. Ik denk dat initiatieven zoals het IN2SAI project helpen bewustzijn te 
creeën over onderwerpen waarvan vrouwen niet wisten dat ze bestonden of zich 
niet van bewust waren. De vrouwen zoeken zelf niet voor antwoorden.
Deze typen initiatieven die informative leveren en techniek en in het bijzonder de 
lucht-	en	ruimtevaar	demystificeren	zijn	erg	relevant.

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet worden om de participatie van vrouwen te 
verhogen in de lucht- en ruimtevaart industrie? Heeft u nog ander commentaar of input? 
Het enige wat ik kan toevoegen uit eigen ervaring is dat dit een vakgebied is 
met	 significante	 veranderingen	 en	 waar	 er	 constant	 geleerd	 word.	 Het	 is	 dus	
een verrijking om in dit vakgebied te werken, omdat het veel mogelijkheden 
en verschillende ervaringen, zoals contact met leveranciers, biedt. Deze 
mogelijkheden en ervaringen stimuleren de passie voor de industrie en geven 
ook de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale evenmenten om kennis 
en ervaringen te delen.
Ik ben van mening dat het een inspirirend vakgebied is op een intellectueele, 
professionele en persoonlijk niveau. Het levert ook veel kansen in vergelijking 
met andere vakgebieden.
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
Verantoordelijk voor het testen van 
landingsgestellen.

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
In een technisch perspectief, Ika had 
de leiding over de ontwikkeling van 
tests van landingsgestellen voor 
nationale en international vliegtuigen. 

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Ik heb altijd passie gevoeld en 
ben geïntereseerd geweest in de 
lucht- en ruimtevaart. Niet alleen 
in vlieguigbouwers, maar ook in 
Luchtvaartbedrijven en Luchthaven 
Controle. Ik heb Aerospace 
Engeneering gestudeerd samen met 
mijn broer. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Data verzamelen van een 
ruimtevaartuig. Ik voelde me 
geëngageerd met het vakgebied vanaf 
mijn eerste werkervaring. Het was 
zeer interessant. Het opende andere 
vakgebieden om te onderzoeken 
binnen in mijn bedrijf. Ik ben erg trots 
op de jaren die ik heb gespendeerd 
aan dit werk. 

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes? 
Ik was bereid elke dag te leren.

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan? 
Nee, dat denk ik niet.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Ja, ik denk dat het moeilijker is om in 
de lucht- en ruimtevaart wereld te 
belanden, omdat het een traditioneel 
een mannen wereld is. Vrouwen 
moeten elke dag laten zien wat ze 
waard zijn en met meer moeite dan 
mannen. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen?
Omdat het veel mogelijkheden heeft 
om uit te kiezen; technisch, onderzoek, 
management of een combinatie. 

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs? Heeft u zich ook 
gediscrimineerd gevoeld op uw werk 
omdat u een vrouw bent? 
Nee, ik voel met niet gediscrimineerd 
op mijn werkplek. Alhoewel het geen 

“…Omdat het veel mogelijkheden heeft om uit te kiezen; technisch, 
onderzoek, management of een combinatie …”

CASE STUDIE 14

Elisa Sugrañez Nevado
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makkelijke omgevinbg is. Elke dag 
moet je je best doen, elke dag moet je 
jezelf demonstreren. 

» Wat is discriminatie op het werk1 in 
uw ogen?
Gebrek aan kansen is vanuit mijn 
oogpunt discriminatie.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen? 
Uit overtuiging, ik voel me nooit 
anders omdat ik een vrouw ben. Ik kan 
alles doen wat ik wil doen.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
De situatie is verandert, vrouwen 
op de universiteit zijn niet meer een 
exceptie. Het aantal meisjes op de 
universiteit die een technische studie 
doen wordt elke dag groter.

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur? 
Stereotypes worden al vroeg aan 
kinderen geïntroduceerd. De school 
neemt ze niet weg. 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 

van vrouwelijke studenten/werknemers?
De industrie moet zijn deuren openen 
voor studenten (al op jonge leeftijd). 
Zodat ze de faciliteiten kunnen 
bezoeken en geïnteresserd kunnen 
worden in een leven in de wetenschap. 
Daarnaast kan het helpen om kansen 
te bieden, zoals beurzen

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie?  Waarom en hoe? Wat 
moeten we zeker voor ogen houden om 
succesvol te zijn bij onze doelgroep?
Ik ken niet veel details van het IN2SAI 
project, maar elk initiatief is welkom 
en zal helpen. Het gaat stap voor stap. 

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie? 
De scholen en universiteiten zijn 
belangrijk om interesse te wekken bij 
vrouwen. Zij moeten zichtbaar maken 
aan de mannen dat vrouwen ook 
thuishoren in de wetenschappelijke 
gemeenschap. Diversiteit is de beste 
manier om succes te hebben in welk 
vakgebied dan ook.

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
een direct effect hebben gehad op de 
toename van vrouwen die werkzaam zijn 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?  
Nee, dat denk ik niet.
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Wat zou u suggereren dat er gedaan moet worden om de participatie van vrouwen te 
verhogen in de lucht- en ruimtevaart industrie?
 Communicatie in de scholen, laboratoria bezoekn

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?  
Diversiteit is de enige weg naar success in elk vakgebied en in de wetenschappelijke 
wereld is dat niet anders. 
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid? 
Hoofd van de afdeling. 
Verantwoordelijk voor Engineering 
Projecten, bij de Airbus Military 
Aircraft Division.

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Toen ik een jong meisje was werd ik 
aangetrokken door vliegtuigen en 
ruimteschepen. Toen ik ouder werd 
ging ik me afvragen hoe ze konden 
vliegen en werd ik geïntereseerd 
in andere lucht- en ruimtevaart 
onderzoeken. Toen het tijd was om 
naar de universiteit te gaan en te 
studeren was de beslissing wat heel 
duidelijk. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector? 
Werken als aerodynamic 
designer voor ITP (Industria de 
Turbopropulsores). Het hielp me 
realiseren wat er allemaal mogelijk 
was in deze carrière. 

» Did this experience made you more 
convinced in the choice of the career?
Ja, ik had de mogelijkheid op werk 
in de VS, dat was eem bijzondere 
ervaring. 

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes? 
Een open geest, proactief zijn, team 
spirit hebben.

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan? 
Ik geloof in dat diversiteit de beste 
omgeving is om in te werken.

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden? 
Luchtvaart is ook gerelateerd aan 
Defensie. Defensie heeft meer 
restricties dan andere vakgebieden in 
de techniek. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen?
Om eerlijk te zijn denk ik dat iedereen 
(man of vrouw) zou moeten kiezen 
voor een vak waarin zij geïntereseerd 
zijn, maar toch hard voor moeten 
werken. Het zijn van een vrouw is een 
extra uitdaging. 

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs? 
Niet toen ik studeerde.

“…ik denk dat iedereen (man of vrouw) zou moeten kiezen 
voor een vak waarin zij geïntereseerd zijn, maar toch hard voor 
moetenwerken. Het zijn van een vrouw is een extra uitdaging…”

CASE STUDIE 15

Rebeca Calvo Aguilar
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Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
 Ja.

»Wat is discriminatie op het werk1 in 
uw ogen? 
Een voorbeeld. Toen ik vroeg om 
een promotie vroeg de interviewer 
hoe ik dacht mijn gezin te kunnen 
organiseren wanneer ik naar het 
buitenland zou moeten reizen (ik 
heb 3 kinderen). Uiteindelijk ging 
de promotie naar een man met 4 
kinderen, maar ik neem aan dat hij 
niet is gevraagd naar zijn gezins 
organisatie

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Door hard te werken.

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Ik geloof dat het met de dag beter 
word. Meer vrouwen komen werken 
bij mijn bedrijf en ze krijgen ook 
promotie. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Ik geloof dat technische activiteiten 
niet zichtbaar worden gemaakt voor 
vrouwen. Ze worden niet als een 
mogelijke keuze voor vrouwen gezien. 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 
van vrouwelijke studenten/werknemers?
Ik zou eers de lucht- en ruimtevaart 
industrie promoten op scholen. 
Duidelijk de carrièremogelijkheden 
laten zien. Als men het eenmaal heft 
gekozen dan denk de keuze moet 
worden ondersteund door jonge 
vrouwen te coachen. 

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? Leg uit alstublieft.
De Airbus Group doet dit sort 
promoties in andere landen door 
scholen te bezoeken. We kijken naar 
de mogelijkheden om het in te voeren. 

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie?  Waarom en hoe? Wat 
moeten we zeker voor ogen houden om 
succesvol te zijn bij onze doelgroep? 
Ja, ik geloof dat elk initiatief dat deze 
studie en het perspectief van vrouwen 
promoot helpt. Het zal ook helpen het 
aantal vrouwen te vermeerderen. 

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Zoals eerder gezegd, het promoten 
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van de studie door het zichtbaarder te maken voordat ze de keuze maken voor 
universiteit.

Bent u zich bewust van bestaande initiatieven die het doel hebben om meer vrouwen 
te interesseren in techniek?
Zoals eerder gezegd ken ik initiatieven van de Airbus Groep.

Denkt u dat de ontwikkelingen en verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, thuis werken, 
betere connectiviteit, etc) een direct effect hebben gehad op de toename van vrouwen 
die werkzaam zijn in de lucht- en ruimtevaart industrie?  
Jazeker.

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?
Diversiteit zorg voor betere resultaten. De voordelen zijn overduidelijk.
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid?
Ik ben een netwerk en 
systeem administrator. Mijn 
verantwoordelijkheden zijn het 
managen van Linux servers en 
netwerk infrastructuur van de 
Georgian Air Navigation.

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Radicaal van baan veranderen en 
stoppen met mijn goed betaalde baan 
toen ik 25 was, omdat het me niet 
meer interesseerde. 

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Mijn vriend was erg geïnteresseerd in 
de luchtvaart. 

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
Twee maanden nadat ik mijn baan had 
gekregen als netwerk administrator 
kreeg ik een serieuze zaak. Ik leerde 
veel, maar ik realiseerde me ook 
hoeveel verantwoordelijkheid ik had.  

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Mijn doorzettingvermogen om te 
veranderen toen iedereen inclusief 
mijn familie en vrienden sceptisch 

“...Als eerste moeten alle academia hun vooroordelen over 
vrouwen wegdoen en meisjes de kans geven te worden wat ze willen zijn. 

En ook het beroep en carrière te kiezen dat zij willen…”

CASE STUDIE 16

Tinatin Jokhadze

naar me keken. 

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Nee. Er zijn alleen banen die een 
persoon niet wil doen vanwege 
vooroordelen. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
In mijn land worden technische 
vakgebieden gezien als mannelijk. 
Zelfs het rijden van een auto wordt 
gezien als mannenwerk. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
 Omdat het gaaf is.

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Nee. Maar ik mocht niet studeren aan 
een andere universiteit omdat ik een 
vrouw was met hoge hakken. Er waren 
20 plaatsen en maar 18 mensen die 
wooden studeren aan de technology 
faculteit. Ik kwam door het test proces 
en uiteindelijk het interview. Er werd 
mij gezegd dat ik in september terug 
kon komen om management of zoiets 
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te gaan studeren.

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
Niet bij mijn huidige baan. Maar ik 
werd uitgelachen toen ik ergens 
anders solliciteerde (het Ministrie van 
Onderwijs van Geogië, trouwens). Mij 
werd verteld dat ik me had vergist in 
kamer. 

» Wat is discriminatie op het werk1 in 
uw ogen?
Neerkijken op vrouwen omdat ze 
niets zouden kunnen, omdat ze 
vrouw en blond is. Onderbetaald 
worden. Geen belangrijke taken 
krijgen. Ontslagen worden als je 
zwanger bent. In mijn land heft een 
vrouw weinig kans op een baan als 
ze net is getrouwd of als ze kleine 
kinderen heeft. Ze heeft helemaal 
geen kans als ze zwanger is. 

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Ik heb niets overwonnen. Ik had 
uiteindelijk geen problemen met 
vooroordelen. Maar mijn collega’s 
kijken naar mij als een man nadat ik 
had laten zien wat ik kon. Het is zowel 
grappig als verontrustend.. 

Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Er is zeker een goede trend van 
vrouwen die participeren in de 
techniek, wetenschap en politiek.

Kunt u alstublieft bestaande redenen 
en mogelijke oorzaken identificeren 
die de weinige vrouwelijke interesse 
in de exacte wetenschap, en de lucht- 
en ruimtevaart in het bijzonder, 
veroorzaken in uw regio/land/cultuur?
Vrouwen worden totaal niet 
aangemoedigd om een technische 
carrière te zoeken. In sommige 
regio’s worden meisjes zelfs niet 
aangemoedigd om de middelbare 
school af te maken. De meisjes zijn ook 
bang dat ze geen man kunnen vinden 
als ze te intelligent zijn. Gelukkig 
zijn dit maar enkele gevallen. De 
nieuwe generatie wordt steeds meer 
zelfbewust en beter opgeleid. 

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat 
de academia beter de vraag van de 
industrie kan voldoen en zodat beiden 
kunnen bijdragen aan een beter gender 
balans door het vergroten van de 
participatie van vrouwelijke studenten/
werknemers?
Als eerste moeten alle academia 
hun vooroordelen over vrouwen 
wegdoen en meisjes de kans geven 
te worden wat ze willen zijn. En ook 
het beroep en carrière te kiezen dat 
zij willen. 

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie? Waarom en hoe? Wat 
moeten we zeker voor ogen houden om 
succesvol te zijn bij onze doelgroep?
Het zal een postief effect hebben op 
het bewustzijn en zelfvertrouwen 
van vrouwen. 
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Wat moet/zou er gedaan worden om meer bewustzijn te creeëren bij het grote publiek 
van de kansen van vrouwelijke participatie in de exacte wetenschap en in de lucht- en 
ruimtevaart industrie?
Misschien succesvolle vrouwen uitnodigen in TV shows en programma’s

Bent u zich bewust van bestaande initiatieven die het doel hebben om meer vrouwen te 
interesseren in techniek?
Niet bewust van zulke initiatieven.

Denkt u dat de ontwikkelingen en verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, thuis werken, 
betere connectiviteit, etc) een direct effect hebben gehad op de toename van vrouwen 
die werkzaam zijn in de lucht- en ruimtevaart industrie?  
Misschien. De informative is nu meer beschikbaar. Vrouwen zijn andere vrouwen 
die succesvol zijn in gebieden die tot voor kort te boek stonden als “mannelijk”.

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet worden om de participatie van vrouwen te 
verhogen in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Geïnteresseerde mensen meenemen naar ANSPs, luchthaven en verschillende 
simulatoren om ze te laten zien wat dit vakgebied is. 

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector?
Omdat als ze zijn geïnteresseerd, zouden ze niet moeten worden gehinderd 
vanwege gender. 



EUROCONTROL

Christine Most
Naam van de geïnterviewde: 
Christine Most

Naam van de organisatie en positie:
EUROCONTROL, trainings manager

Ervaring: 
18 jaar, 8 jaar bij EUROCONTROL

Universitaire graad: 
Master	–	air	traffic	management,	BA	–	mathematics	and	physics
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Wat is uw huidige baan en 
verantwoordelijkheid?
       • Het geven van ATM cursussen 

in EU regulaties, Surveillance en 
Communicatie Technieken 

       • Lesgeven op Universiteiten
       • Kennis van EU ATM regulaties, 

ATM Master Plan, Performance 
Scheme, NEXT Gen, Single 
European Sky ATM Research 
(SESAR), Europese Instituties, 
EASA. Lesgeef vaardigheden.

Wat is uw meest belangrijke prestatie tot 
nu toe?
Mobiliteit en goei. Ik ben gegroeid 
als professional en heb promotie 
gekregen, heb de bane gehad die ik 
verdiende, zonder mensen te kennen 
en zonder hulp. 

Hoe kwam u erbij om lucht- en 
ruimtevaart te gaan studeren? 
Mijn ouders pushde me om exacte 
wetenschap te studeren. Ik wou 
eigenlijk talen studeren, maar ze 
dachten dat ik in dat vakgebied geen 
baan kon krijgen. Op te groeien in een 
gezin dat voornamelijk uit vrouwen 
bestond (2 dochters en een moeder) 
moesten de vrouwen sterk zijn.

Wat was uw eerste werkervaring in de 
sector?
In Duitsland toen ik afstudeerde 
op mijn 23ste. In Duitsland had ik 
meer mogelijkheden, maar het was 
moeilijk. Een nieuwe taal (alhoewel ik 
die wel goed sprak), cultuur en land. 
Maar de kansen waren beter dan in 
Frankrijk omdat men in Duitsland 
meer belangrijke taken delegeerd 
en omdat mensen de kans krijgen 
om te leren tijdens het werk. Het 
maakt niet uit of je jong bent of 
niet – maar laten je werken en grote 
verantwoordelijkheid nemen (project 
management). In Frankrijk namen 
bedrijven me niet serieus vanwege 
mijn leeftijd en dachten dat ik geen 
verantwoordelijke baan aankon.

Welke van uw kwaliteiten hebben denkt 
u bijgedragen aan uw succes?
Flexibiliteit, goed aanpassen, 
hard werken, sterke analytische 
vaardigheden..

Denkt u dat er zoiets is als een mannen of 
vrouwen baan?
Nee. Er zijn mannelijke en vrouwelijke 
manieren om een baan ui te oefenen, 
maar er zijn geen mannen of vrouwen 

“Er is geen verschil tussen man en vrouwen studies. Het is belangrijk om 
een non-gender profiel te promoten bij banen. Mannen envrouwen doen 

hun werk verschillend. Ook zijn er mannen die een meer vrouwelijke 
aanpak hebben van hun werk en er zijn vrouwen die een meer mannelijke 

aanpak hebben. Het is belangrijk dat er geen stereotypes zijn…”

CASE STUDIE 17

Christine Most
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banen. Ze doen gewoon het werk 
anders. 

Denkt u dat er meer obstakels/barriers 
zijn voor vrouwen om succesvol te zijn in 
de lucht- en ruimtevaart dan in andere 
technische velden?
Verschillende vaardigheden en 
ondeling begrip tussen mannen en 
vrouwen. Mannen hebben een ander 
IQ en daaom moeten vrouwen zich 
meer	 aanpassen	 en	 flexibel	 zijn.	
Mannen en vrouwen hebben een 
verschillende rol in de maatschappij. 
Deze rollen zijn geprogrameerd door 
de natuur. 

Waarom zouden vrouwen deze sector 
moeten kiezen? 
Er is geen verschil tussen man en 
vrouwen studies. Het is belangrijk om 
een	 non-gender	 profiel	 te	 promoten	
bij banen. Mannen envrouwen doen 
hun werk verschillend. Ook zijn er 
mannen die een meer vrouwelijke 
aanpak hebben van hun werk en er 
zijn vrouwen die een meer mannelijke 
aanpak hebben. Het is belangrijk dat 
er geen stereotypes zijn. De rollen van 
mannen en vrouwen zijn verschillend. 
Gender zou moete worden gezien 
als een schaal. Voorbeeld – 2 lijnen, 
blauw en roze, die beginnen met de 
donkere tonen van de kleur en die 
gaan naar vaal en elke persoon beslits 
wat hij/zij wil zijn.

Bent u ooit of heeft u zich ooit 
gediscrimineerd gevoeld omdat u een 
vrouw was toen u een studie volgde op 
het hoger onderwijs?
Nee, maar de universiteit is iets 
persoonlijks. Vrouwen doen het net 

zo goed als mannen op de universiteit. 
Er is geen verschil.

Heeft u zich wel eens gediscrimineerd 
gevoeld op uw werk omdat u een vrouw 
bent?
Altijd. Vrouwen worden gepest door 
het publiek en worden anders gezien. 
Vrouwen moeten bewijzen dat ze 
competent zijn en moeten twee keer 
zoveel moeite doen om succesvol 
te worden. Banen verschillen van 
de universiteit. Er zijn meer sociale 
vaardigheden nodig. Je moet altijd 
heel veel moeite doen om je positie 
te bepalen. Theorie: mannen zien 
vrouwen maar als twee dingen: 
moeder en sexobject. Als je een 
sexobject bent nemen ze je niet 
serieus. Als je een moeder bent dan 
hebben ze respect en angst voor je, 
maar het beeld van een moeder is een 
lelijke, dikke vrouw. En als je niet in 
deze twee categoriën valt dan kunnen 
ze je niet plaatsen.

Hoe hebt u gender vooroordelen op het 
werk/onderwijs overwonnen?
Onderga het met humor. Ik wil niet 
lelijk zijn zoals zij moeders zijn (ik heb 
twee	kinderen).	 Ik	 leer	om	flexibel	 te	
zijn. Praten met andere vrouwelijke 
collega’s helpt, er is een steun netwerk 
van vrouwelijke werknemers. Het 
is goed om dingen te hebben zoals 
in Frankrijk – waar de overheid 
een quotum aanwijst – plekken 
waar bedrijven vrouwen moeten 
neerzetten, waardoor het netwerk 
kan groeien. Mannen begrijpen niet 
hoe moeilijk het is voor een vrouw 
met deze baan.
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Hoe zou u de huidige situatie ten opzichte 
van vrouwelijke participatie in de exacte 
wetenschap en lucht- en ruimtevaart in 
uw land/cultuur omschrijven? Heeft u 
de laatste jaren relevante veranderingen 
gezien? 
Er zijn mij geen veranderingen 
opgevallen, nog steeds weinig 
vrouwen in dit vakgebied. Alleen 
nieuw is de moeite die de Franse 
regering doet – bedrijven quota’s 
geven voor het aantal vrouwen dat er 
moet zijn. 

Kunt u alstublieft bestaande redenen en 
mogelijke oorzaken identificeren die de 
weinige vrouwelijke interesse in de exacte 
wetenschap, en de lucht- en ruimtevaart 
in het bijzonder, veroorzaken in uw regio/
land/cultuur?
Ik denk niet dat het om de interesse 
van de vrouwen in dit vakgebied 
gaat. Het heeft meer te maken met 
sociologie en de rol van mannen en 
vrouwen. In Duitsland keurt men het 
af als je kinderen hebt en een voltijd 
baan. In Frankrijk gaat de vrouw na 
drie maanden weer aan de slag. Het 
gaat meer om gender stereotypes 
en de druk vanuit de maatschappij 
dan om persoonlijke keuzes. Moeder 
krijgen bijvoorbeeld in bepaalde 
delen van Duitsland geen voltijd 
baan. Daarom is het moeilijk om een 
verantwoordelijke baan te hebben.

Volgens uw ervaring, wat is er nodig om 
de samenwerking tussen de academia 
en de industrie te verbeteren, zodat de 
academia beter de vraag van de industrie 
kan voldoen en zodat beiden kunnen 
bijdragen aan een beter gender balans 
door het vergroten van de participatie 

van vrouwelijke studenten/werknemers?
Ik denk dat het niet gaat om de 
universiteit. Het gaat meer om 
scholen. Al het bewustzijn creeëren 
en informeren begint op school, 
waar scholieren van 13-16 jaar nog 
geen idee hebben van een carrière. 
IDEE: Het zou fantastisch zijn als 
er iemand komt die het volledige 
profiel	 van	 je	 toekomstige	 baan	
aan je uitlegt voor dat je naar de 
universiteit gaat. Alles wordt verteld: 
verantwoordelijkheden, werkuren en 
salaris. 

Bent u zich bewust van enige promotie 
activiteiten, ontwikkelt door de publieke 
of private instituties, die de vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap 
stimuleren? Leg uit alstublieft.
Nee, er wordt niet veel gedaan op dat 
gebied.

Denkt u dat projecten zoals het IN2SAI 
een echte impact kunnen hebben op de 
lange termijn op de vrouwelijke keuzes 
van studie?  Waarom en hoe? Wat 
moeten we zeker voor ogen houden om 
succesvol te zijn bij onze doelgroep?
Ja, het helpt veel. Dit omdat de inzet 
van verschillende kanten komt. 

Wat moet/zou er gedaan worden om 
meer bewustzijn te creeëren bij het grote 
publiek van de kansen van vrouwelijke 
participatie in de exacte wetenschap en 
in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Meer zichtbare acties zoals videos, 
films,	sociale	media,	etc.

Denkt u dat de ontwikkelingen en 
verbeteringen in de ICT (zoals: e-werk, 
thuis werken, betere connectiviteit, etc) 
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een direct effect hebben gehad op de toename van vrouwen die werkzaam zijn in de 
lucht- en ruimtevaart industrie?  
Ja, dat helpt overal. Omdat werkende moeders liever thuis zijn. Hiermee hebben 
ze de mogelijkheid hun baan te behouden.

Wat zou u suggereren dat er gedaan moet worden om de participatie van vrouwen te 
verhogen in de lucht- en ruimtevaart industrie?
Meer bewust zijn, stop stereotypering van mannen en vrouwen banen.  Maak 
kinderen duidelijk dat ze alles kunnen doen, zonder stereotypen. Kijk verder dan 
het gender. 

Ten slotte, waarom denkt u dat er meer vrouwen zouden moeten meedoen in deze 
sector? 
Kijk verder dan het gender.

Aanvullende opmerkingen.
Christine balanceert werk met een privéleven, zoals elk person kiest wat hij/zij 
met zijn tijd doet. Haar kinderen zijn dankbaar voor haar inzet.
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