
VROUW IN DE BOUWVROUW IN DE BOUW Handige meisjes, 
grijp jullie kans!

De bouwsector is één van de belangrijkste 
in de Belgische economie

Ze vertegenwoordigt meer 
dan 75.000 ondernemingen, 
voornamelijk kmo’s. Dat is 
meer dan 10 % van de Belgi-
sche ondernemingen. Goed 
voor meer dan 200.000 werk-
nemers en 50.000 zelfstandi-
gen, hetzij meer dan 7 % van 
de globale tewerkstelling. 

De schoolbanken 
zijn nog lang niet 
in evenwicht
In het TSO en BSO blijven de 
typische jongens- en meisjesrich-
tingen bestaan. In veel bouwge-
relateerde opleidingen is er zelfs 
geen enkel meisje te bespeuren.
Meisjes zijn lief, jongens stoer. 

Een cliché dat helemaal lijkt 
te kloppen volgens het  
genderexpertisecentrum Rol e 
n Samenleving (RoSa). Toch als 
we de onderwijsstatistieken van 
het schooljaar 2013-2014 mogen 
geloven.

Geen vrouw in de bouw
Wat blijkt? Jongens in het 
technisch en beroepsonderwijs 
halen hun neus op voor zorgop-
leidingen. Ze zijn wel oververte-
genwoordigd in alles wat met de 
bouw te maken heeft. 

Daar blinken meisjes uit in afwezig-
heid. In de richtingen Ruwbouw, 
Dakwerken en Steenbewerking zit 
zelfs geen enkel meisje. “Er be-
staan nog altijd uniseksrichtingen 
met geen of nauwelijks leerlingen 
van het andere geslacht. Vaak gaat 
het om opleidingen voor knelpunt-
beroepen op de arbeidsmarkt”, 
aldus het RoSa in hun rapport.

“Jongens willen problemen
oplossen”

Het laatste woord is voor sociolo-
ge Mieke Van Houtte van de 

Universiteit Gent. Zij zoekt in  
De Standaard naar een verklaring. 

“Meisjes kiezen voor werken met 
mensen, voor zorg en voor de 
combinatie met het gezin. Jongens 
willen problemen oplossen en gaan 
voor prestige. Dat kun je alleen 
omkeren door aan te tonen dat 
ook klassiek mannelijke beroepen 
rond mensen kunnen draaien.”

In het technisch onderwijs vormen 
jongens met 57% de meerderheid. 
Dat geldt ook voor voltijds (54%) en 
deeltijds (67%) beroepsonderwijs. 

Meer informatie op www.unilininsulation.com

KIES VOOR SARKING COMFORT
PIR + HOUTVEZEL

Je klant slaapt in een kamer op zolder en droomt 
ervan om niet gewekt te worden door verkeers-
lawaai… Kies dan voor Sarking Comfort, 
een isolatieplaat met houtvezelonderdak voor 
een optimale geluidwering, een direct waterdicht 
dak en een hogere isolatiewaarde.

Het tand-groefsysteem levert een luchtdichte 
verbinding op én je plaatst isolatie en onderdak 
in één beweging. Iedereen blij.
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    // Vrouwen 
waar je kan op bouwen //

Ecologisch  

bouwen, van  

vader op dochter

Veerle Hofman, 41 jaar

Bezield door duurzaam wo-
nen. Een krak in organiseren, 
coördineren en opvolgen. 
Onmisbare rechterhand van 
haar vader.

Het milieuvriendelijke zit in 

m’n bloed. Bouwen voor men-

sen die bewust kiezen voor 

een duurzame houtskeletbouw 

is voor mij een eer en een  

genoegen. Als kind ging ik  

al met mijn vader op pad.  

Op mijn 15 stond ik beton 

te maken en te metsen. Ik 

studeerde af als industrieel 

ingenieur bouwkunde. 

Het plan was om elders nog 

wat ervaring op te doen, 

maar toen kwam er plots een 

groot project aan en ben ik 

meteen aan de zijde van mijn 

vader beland. We vormen 

een tandem die enkel met 

onderaannemers werkt. We 

hebben geen eigen personeel, 

dus moeten zelf alles regelen 

en oplossen. Af en toe is dat 

vloeken, maar de variatie en 

de ontmoetingen met klanten 

en leveranciers houden het 

interessant. 

Dit is sowieso een heel boei-

ende periode voor ons. We 

waren jaren geleden pioniers 

in bio-ecologische bouwalter-

natieven. Sindsdien komen er 

in sneltempo verbeterde tech-

nieken en materialen bij die 

we inzetten bij nieuwe huizen 

en renovaties. 

Klussen als luchtdichting en 

isolatie pakken mijn vader en 

ik zelf aan. Ik ben van nature al 

sterk en sportief, maar werken 

op de werf houdt me extra fit. 
Nog een mooi voordeel, al 

kom ik soms wel mijn fysieke 

grenzen tegen. Het enige wat 

ik echt graag zou verande-

ren, is het weer. Meer zon en 

minder regen zou heerlijk zijn. 

Voordeel nummer drie van  

dit werk is namelijk ook niet  

te onderschatten: dat je veel 

buiten werkt. Kortom: de  

ideale work-out! (lacht)

Zes op zeven samen met haar 
echtgenoot aan de slag als 
zelfstandige aannemer. Perso-
neelsbeleid en administratie 
inbegrepen. 

Mijn man en ik runnen een eigen 

zaak met acht werknemers: D’hoe 

nv in Herfelingen. We zijn gespeci-

aliseerd in ruwbouw. Overdag ben 

ik vaak mee op pad. Ik rijd met de 

vrachtwagen, bedien de torenkraan 

en laad en los met de heftruck. 

Het papierwerk – offertes, facturen, 

lonen – schiet wel eens over tot  

‘s avonds ... Het is hard werken op 

verschillende vlakken dus. Gelukkig 

kreeg ik hiervoor van thuis uit de 

juiste spirit mee. Mijn ouders  

hadden een transportbedrijf. 

Onze dochter is 15, onze oudste 

zoon 21 en de jongste 12. Door 

onze lange werkdagen groeien zij 

ook heel zelfstandig op. Ze trekken 

goed hun plan en respecteren 

onze keuze. Onze jongste schreef 

in zijn laatste vaderdaggedicht:  

“Je bent er niet veel maar als je  

er bent, is het wel heel leuk!”  

Opvolging voor de zaak zit er niet 

in, maar dat maakt voor ons niet 

uit. Het belangrijkste is dat de 

kinderen iets gaan doen waar  

ze zelf in geloven en wat ze  

graag doen. 

Zelf zou ik de afwisseling en vrij-

heid van mijn job niet meer kun-

nen missen. Het is fysiek zwaarder 

als vrouw, in de drukste periodes 

ben ik op het einde van de dag 

bekaf. En het weer kan ons ook 

fameus parten spelen. Maar dat 

weegt niet op tegen het plezier en 

de voldoening.

De verbaasde blikken soms zijn 

ook onbetaalbaar. (lacht) Als ik 

ergens arriveer waar ze me nog niet 

kennen, zie ik mensen kijken van:  

“Oei, een vrouw en zo’n grote ma-

chine, als dat maar goed komt …” 

Een tijdje later is het gegarandeerd: 

“Goed gedaan, ge kunt er nogal 

mee weg zeg!” 

Moeder van drie, 

zakenpartner 

en kraanmachinist

Kathleen Ots, 45 jaar

De bouwsector is niet de meest voor de hand liggende werkplek 
voor vrouwen. Briek sprak met drie charmante dames die er  
met veel plezier hun mannetje staan. Ze weten van aanpakken, 
vervelen zich nooit en willen niet meer ruilen. 

In de ene hand 

een balpen, 

in de andere 

een troffel

Lien Hemerijckx, 26 jaar

Werkt fulltime aan de onthaal-
balie bij Bouwpunt De Doncker 
in Affligem. Volgt een avond-
opleiding ‘aannemer metsel- en 
betonwerken’ bij Syntra.

Ik groeide op in de bouwsector, 

mijn papa is aannemer. Toch was 

het voor mij niet zo evident toen 

ik hier twee jaar geleden begon. 

Je moet echt je mannetje kun-

nen staan. De reactie ‘aan dat 

poppemieke hoeven we het niet te 

vragen, want die gaat het toch niet 

weten’ is me niet vreemd ... 

Nu ben ik vertrouwd met de klan-

ten, materialen en mogelijkheden. 

Maar soms komen er nog vragen 

waar ik niet meteen een antwoord 

op weet. Om nog sterker te staan 

en een nog betere service te kun-

nen bieden bij Bouwpunt, ga ik af 

en toe op werfbezoek. 

En ik schreef me in bij Syntra voor 

een avondopleiding ‘aannemer 

metsel- en betonwerken’. Een 

geweldige beslissing. Heel leerrijk 

en leuk om te doen. In het eerste 

jaar waren we met 14. Ik als enige 

vrouw. De nagelstylistes in spe 

keken raar op toen ik met mijn 

werkkoffer passeerde, en mijn  

klasgenoten dachten eerst dat ik 

me van lokaal had vergist (lacht). 

Maar toen we onze eerste muur 

mochten metsen, was ik een van 

de drie die de 70 % haalde. Naast 

praktijk krijgen we ook theorie.  

In het tweede jaar leren we nu bij-

voorbeeld om plannen te lezen en 

een kostenberekening te maken.

Van die veelzijdigheid hou ik ook 

in mijn job. Ik hoor van vanalles 

iets te weten en ben constant 

in contact met aannemers en 

particulieren. Meisjes die over-

wegen om ook in deze sector te 

stappen, raad ik aan om het zeker 

te proberen. Het is een aparte 

maar heel aangename wereld. Vol 

joviale mannen zonder kapsones 

die rechtuit zeggen wat ze denken 

en al eens graag zwanzen.  

“Het is een aparte maar heel aangename wereld. 
Vol joviale mannen zonder kapsones 

die rechtuit zeggen wat ze denken 
en al eens graag zwanzen.”

Met Powerroof ® Maxx zet uw plaatser vaart achter de isolatie van uw hellend dak. 
Dankzij de op voorhand verkleefde onderdakfolie, de zelfk levende overlappen en 
de rasterbedrukking is uw dak nog sneller klaar. Powerroof ® Maxx bovenop uw 
dakconstructie creëert bovendien een doorlopend isolatieschild. Zo maken
koudebruggen, condensatie en warmteverlies geen kans. En de uitstekende
isolatiewaarde (0,024 W/mK) krijgt u er bovenop.

Powerroof ® Maxx: snel geïsoleerd, 
maximaal beschermd

Ontdek onze nieuwe
isolatieoplossingen
op www.recticelinsulation.be isolatie voor hellende daken, nu nóg beter

De schoolbanken 

zijn nog lang niet in 

evenwicht
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