Word buddy en help meisjes kiezen voor IT!
Wat is het buddy-programma?
In het buddy-programma worden meisjes uit het
voortgezet onderwijs gekoppeld aan vrouwelijke
IT-professionals. Deze meisjes hebben een interesse
in IT en willen graag een beter beeld krijgen van de
mogelijkheden in deze sector. Ieder meisje wordt
gekoppeld aan een buddy die haar wegwijs zal
maken.

Wat ga je als buddy doen?
Als buddy geef je een indruk van jouw functie en
werkzaamheden bij het bedrijf waar je werkt en de
IT-sector. Jouw voornaamste rol is om op persoonlijk
niveau voorlichting te geven over leren en werken in
de IT. Hiervoor kun je de volgende dingen doen:
• Kennismaking tijdens conferentie
• Ontmoeting op je werkplek
• E-mailcontact
• Bezoek brengen aan haar school.
• Input leveren voor (profiel)werkstuk of
presentatie
• Uitnodigen voor interessante events door jouw
bedrijf of VHTO

Hoe gaat het in zijn werk?
Om het meisje te ondersteunen in haar keuzeproces
en haar interesse voor IT verder te voeden, bepaal je
samen wat een goede manier is. De volgende stappen
helpen je hierbij:
1. Kennismaking tijdens de conferentie. Hier wissel
je contactgegevens uit en plan je een eerste
afspraak.
2. Ontmoeting op je werkplek. Tijdens dit gesprek
vertel je over een gewone werkdag, jouw functie
en welke keuzes je hebt gemaakt om hier te
komen. Praat samen over het beeld dat het
meisje heeft van IT en wat haar ambities zijn.

3. Vervolgcontact. Maak afspraken over wanneer
jullie weer per mail contact hebben. Een
voorbeeld is na een maand. Laat het meisje
ondertussen nadenken over hoe jij haar het beste
kan ondersteunen in haar keuzeproces.
4. Andere activiteiten. Kijk wat je nog meer kunt
doen. Een gesprek op school waarin je komt
vertellen over je werk dient te worden geregeld
door het meisje. Afhankelijk van het leerjaar en de
vakken zou je haar inhoudelijk kunnen helpen bij
presentaties of (profiel)werkstukken. Mocht jouw
bedrijf een interessant evenement organiseren,
dan kun je haar hier voor uitnodigen. Informatie
over evenementen van VHTO zullen we tevens
aanleveren.
5. Lange termijn contact. Plan een tweede mailcontact in, bijvoorbeeld na de zomer in september,
waarin jullie samen beslissen hoe jullie verder
contact willen houden. Houdt in gedachten dat
jullie een ‘zakelijke’ relatie hebben. Je bent alleen
haar buddy om voorlichting te geven over leren
en werken in IT. Houdt het open maar wel binnen
een overzienbare periode.
Vragen over het buddy-programma? Neem contact op
met VHTO via vhto@vhto.nl of 020 88 4220.

