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AANTAL TECHINFLUENCERS: 4
“In de techniek is altijd
plaats voor meer mensen,
omdat er altijd meer is om
te ontdekken. dat maakt
techniek zo mooi.”
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“Techniek is zoveel meer
dan in de modder zitten.”
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AANTAL TECHTACTIVATORS: 30

Waarom
TechActivators?
De technische sector kampt al langere tijd
met een tekort aan mensen en dit zal door alle
ontwikkelingen en een maatschappij die steeds
meer leunt op techniek de komende jaren alleen
maar gaan toenemen. Er moet dus is iets gaan
veranderen willen we richting de toekomst onze
maatschappij blijven ontwikkelen met jonge
technische mensen.
Het project TechActivators zorgt ervoor dat toekomstige studenten een breder beeld krijgen van
deze sector en in gaan zien hoeveel mogelijkheden

problemen binnen de technische sector. Vier
TechInfluencers zijn het boegbeeld van het project.
Het zijn TechActivators die naast het geven van
gastlessen ook online een beeld geven van hun
werk ze zetten bijv. door middel van filmpjes, vlogs
over hun werk en leven online. Leerlingen kunnen
de influencers volgen om meer te weten te komen
over hun werk, de diversiteit van het werk en alle
andere dingen die daarbij komen kijken.

Waarom doen we dit?

er binnen deze sector liggen. En niet onbelangrijk,

Meer jongeren komen zo in aanraking met de sec-

hoe leuk de technische sector kan zijn! Dit alles

tor techniek. Hierdoor wordt ook hun beeld van de

met als doel om meer jongeren te laten kiezen voor

sector verbreed. Ze maken bovendien kennis met

een toekomst in de techniek! Daarnaast krijgen

technisch denken en ze leren hoe divers en leuk de

technische jongeren de kans om zichzelf verder te

techniek kan zijn! Ook helpen de TechActivators bij

ontwikkelen door het geven van presentaties, het

het weghalen van vooroordelen over de techniek.

krijgen van masterclasses over verschillende thema’s en het organiseren van evenementen zoals
TechTalks.

Wat we doen!

De TechActivators laten met gastlessen op basis
scholen

toekomstige

studenten

kennismaken

met het technisch en innovatief denken en geven
jongeren zo een inkijkje in het werken in deze
sector.
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teit inzetten om oplossingen te bedenken voor

CNV Jongeren is initiatiefnemer van TechActivators. Dit project
wordt gefinancierd door Jet-Net & TechNet en heeft als hoofddoel jongeren enthousiasmeren voor een carrière in de techniek.

