GIRLS’DAY
POWERED BY VHTO

Video-ontmoeting met een medewerker
Een belangrijk van het online bedrijfsbezoek is dat meisjes (vrouwelijke) medewerkers ontmoeten, die hen
mogelijk inspireren om te kiezen voor techniek. Jij bent uitgenodigd om iets te vertellen over jouw loopbaan en
huidige werkzaamheden. Maar hoe maak je zo’n digitale ontmoeting met een medewerker tot een succes? In
deze instructie vind je mogelijke gespreksonderwerpen, tips en voorbeeldmateriaal.
Verbinding maken
Er zijn twee manieren waarop je jouw verhaal kunt doen. Bespreek met de Girls’ Day verantwoordelijke binnen jouw bedrijf welke
optie wenselijk is.
1. Live Videoverbinding (10 minuten)
Jouw bedrijf maakt op Girls’ Day verbinding met een school. Hiervoor gebruiken ze bijvoorbeeld Zoom of MS Teams. Jij kan ook
uitgenodigd worden in deze online bijeenkomst en het woord nemen.
2. Vooraf opgenomen video (5 minuten)
Je kan voorafgaand aan Girls’ Day een video maken, bijvoorbeeld met behulp van je mobiele telefoon. Deze video kan op Girls’ Day
getoond worden door jouw bedrijf tijdens de videoverbinding die zij hebben met de school.
Gespreksonderwerpen
Wat bespreek je nu tijdens zo’n videoverbinding of in een video-opname?
Wie ben je?
»» Noem je naam, woonplaats, studie en beroep
Wat doe je?
»» Vertel over jouw beroep op een begrijpelijke manier
»» Noem voorbeelden die de leerlingen kennen
»» Laat eventueel wat zien, bijvoorbeeld een foto van jou op je werk
Locatie
»» Vertel waar je werkt en hoe het daar uit ziet
»» Film je werkplek of gebruik afbeeldingen
Materialen/benodigdheden
»» Vertel wat je nodig hebt of maakt tijdens jouw werk
»» Bijv. een maquette, voedingsmiddel of microscoop
Talenten
»» Noem wat je moet leren om goed te zijn in jouw beroep en waarom
»» Bijv. samenwerken, creatief zijn, mensen helpen

!

Voorbeelden
Kijk voor inspiratie eens op ditdoeik.nl, hier
staan een aantal filmpjes en vlogs van vrouwen met een beroep in bèta, techniek en IT.
»» Sanne, Ethisch Hacker
»» Fleur, Technical Superintendent
»» Linda, Luchtvracht specialist
»» Lisanne, App Ontwikkelaar
»» Marieke, Werkvoorbereider Bouw

Tips

»» Laat zoveel mogelijk zien. Draag bijv. werkkleding!
»» Geef veel voorbeelden. Jongeren houden van herkenbare situaties en onderwerpen. Sluit aan bij hun ervaringen en leefwereld
op school, thuis en in hun directe omgeving.

»» Pas je taalgebruik aan, vermijd moeilijke woorden of vakjargon.
»» Leg de nadruk op kwaliteiten, vaardigheden en werkzaamheden, en niet op gender. Probeer bijvoorbeeld uitspraken als ‘Wij
»»

vrouwen zijn creatiever/socialer dan mannen, dus eigenlijk kunnen we dit werk heel goed doen’ te vermijden. Zo voorkom je
dat stereotiepe opvattingen over mannen/vrouwen en techniek worden bevestigd.
Neem je een video op?
»» Maak je niet druk over montage of bewerking. Je kan gewoon je smartphone gebruiken.
»» Film horizontaal/landscape
»» Let op dat je goed verstaanbaar bent
»» Probeer in de camera te kijken

