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Oproep: meer vrouwen nodig voor de digitale
vooruitgang van Nederland!  
Op donderdag 11 april vond Girlsday 2019 plaats, het landelijke initiatief om meisjes op jonge

leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.  Dell Technologies, Dutch Data Center

Association (DDA) en Interxion organiseerden een spin-off in Science Park Amsterdam waarbij

63 meisjes leerden over het ontstaan en de ontwikkeling van het internet. Het initiatief

onderstreept het belang van meer vrouwen in tech, om zo de Nederlandse digitale economie

verder te laten groeien.

Het is pas 30 jaar geleden dat het internet het levenslicht zag. Sindsdien zijn enorme stappen

gezet, maar het plafond van mogelijkheden is nog lang niet bereikt. Om de ontwikkeling van de

digitale economie voort te zetten zijn meer gekwalificeerde krachten cruciaal.
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http://pr.splend.nl/


Helaas zorgt de enorme groei van de digitale economie ook voor een groeiend tekort aan

geschoolde mensen, zo ook in de internetsector. Uit recent onderzoek is gebleken dat

datacenters alleen al een groei van 59% verwachten in de komende 5 jaar. Om aan die vraag te

voldoen zijn vrouwen nodig. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen anno 2019 maar 7.1% van alle

banen in datacenters bezetten. Bij technische banen in het algemeen ligt dit percentage zelfs op

0.6%.

Interactief programma

Tijdens het Girlsday event in het Science Park deden de meisjes van het Cartesius Lyceum mee

aan verschillende activiteiten op locatie bij Nikhef, SURFsara, Interxion en de Universiteit van

Amsterdam. Hier leerden zij op leuke wijze over de digitale wereld van vroeger en nu. Zo kregen

de meisjes een Virtual Reality bril op, maakten ze hun eigen robotje en kregen ze een

rondleiding door een datacenter. Alle opgedane kennis werd getest in een pubquiz die, tot groot

enthousiasme van de meiden, werd gepresenteerd door NPO Zapplive presentatrice Saskia

Weerstand.

Maarten Poorter, Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost opende Girlsday in het Science Park

Amsterdam. “We zijn ontzettend blij met dit soort initiatieven. Te weinig meisjes kiezen voor

een technisch profiel terwijl vrouwen juist zo hard nodig zijn voor technologische innovatie. Er

liggen in dit gebied ook heel veel kansen voor banen dus ook in het kader van kansengelijkheid

voor kinderen is het belangrijk dat meer meisjes kiezen voor techniek.”

Ook Linda Derksen, Project Manager bij VHTO, onderstreept het belang van Girlsday: “De

meiden die aanwezig waren op de Girlsday zijn waarschijnlijk nog niet serieus bezig met een

studierichting. Toch is het belangrijk dat ze zich oriënteren op verschillende vakgebieden zodat

ze met dit inzicht een betere keuze kunnen maken. Door interesse op te wekken op het gebied

van techniek en ICT enthousiasmeren we hopelijk een paar meisjes om te kiezen voor een

technisch profiel. Dit vergroot hun kansen voor bèta studies en opleidingen.”

Bekijk ook de aftermovie voor een impressie.

________________________

Over Dell Technologies

https://www.youtube.com/watch?v=hlAA4ycxuv8&feature=youtu.be
https://www.dutchdatacenters.nl/nederlandse-datacenters-56-meer-personeel-dienst-vijf-jaar/


Dell Technologies is een familie van technologie bedrijven; bestaande uit Dell, Dell EMC,

Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtusstream en Vmware. Wij zijn ervan overtuigd dat technologie

essentieel is voor het stimuleren van menselijke vooruitgang. Technologie verandert de manier

waarop wij werken en leven. Als enige organisatie ter wereld kan Dell Technologies bedrijven

volledig ondersteunen van de eindgebruiker naar het datacenter tot in de cloud. Dell

Technologies helpt bedrijven bij het ontwikkelen van een strategie om te transformeren naar

een modern bedrijf van de toekomst.

 

Over Interxion

Interxion (NYSE: INXN), een toonaangevende Europese leverancier op het gebied van cloud- en

carrier-neutrale colocatie datacenterdiensten, bedient een breed scala aan klanten vanuit 50

datacenters in 11 Europese landen. De uniform ontworpen en energie-efficiënte datacenters van

Interxion bieden klanten uitgebreide zekerheden en beschikbaarheid voor hun bedrijfskritische

applicaties. Meer dan 700 connectiviteitsproviders, 21 Europese internet exchanges en

toonaangevende cloud- en digital-mediaplatforms bieden hun netwerkverbindingen aan in de

Interxion datacenters. Interxion heeft hierdoor ware cloud-, content, financiële en connectiviteit

hubs gecreëerd, die de groei van communities of interest stimuleren.

Interxion is in 1998 opgericht in Nederland en het Europese hoofdkantoor bevindt zich in

Hoofddorp. Interxion heeft momenteel 9 datacenters in de regio Amsterdam. Al deze

datacenters maken gebruik van 100% duurzame energie. Meer informatie kunt u vinden op

www.interxion.nl.

 

Over de Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland,

fundament van de digitale economie. Wij verbinden inmiddels 90% van de marktleidende

datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het

profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. Wij verwoorden de

standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken

daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie.

 

http://www.interxion.nl/
http://www.interxion.nl/


OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

De DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en

Digitale Economie & Mainport. We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze

stroomvoorziening en we zijn actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het

hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs

enthousiasmeren we leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze

industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital

Gateway to Europe als digitale mainport.

Splend
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