Lady INTO business

Technische
Ladies van
De Venen

(v.l.n.r.) Gerry Bras, Karin Wateler en Conny Balvert

Er dreigt in Nederland een nijpend tekort aan technisch personeel. De verwachting is
dat er de komende jaren zo’n 300.000 technische banen bijkomen, maar er zijn
te weinig scholieren geïnteresseerd in technisch werk.

Daarom is het nu zaak jongeren te enthousiasmeren voor
een toekomst in de technische sector. TechNet Amstel &
Venen helpt daarbij. Deze stichting is opgericht door een
aantal lokale technische ondernemers, in samenwerking
met de middelbare scholen. De gemeenten De Ronde
Venen, Uithoorn en Nieuwkoop steunen dit initiatief en
vele andere ondernemers zijn inmiddels aangesloten.
Eén van de promotionele projecten van TechNet Amstel
& Venen is de Techniek Driedaagse. Dit grootschalig
evenement werd eind oktober voor het eerst georganiseerd. Een enorm succes, waarbij tientallen bedrijven
en vrijwilligers waren betrokken. Maar liefst 3000 basisscholieren en brugklassers brachten een bezoek aan

deze beurs. Er werden diverse workshops gegeven binnen
zes verschillende branchegroepen: Automotive & Logistiek,
Bouw, ICT & Nieuwe Media, Installatietechniek, Metaal &
Kunststof en Robotica.
In deze bijzondere Lady INTO business wordt u voorgesteld
aan een drietal ‘technische’ vrouwen. Te beginnen met
Karin Wateler. Karin is de mede-initiatief-nemer, aanjager
en coördinator van Stichting TechNet Amstel & Venen.
Vervolgens ziet u Conny Balvert van Balvert Betonstaal uit
Nieuwkoop. Dit gerenommeerde bedrijf was één van de
deelnemende bedrijven in de Bouw branche.
En tot slot Gerry Bras van het Mijdrechtse Brabebo. Gerry
heeft de coördinatie van de branche Automotive verzorgd.
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KARIN Wateler | VerbindingWerkt

Lady INTO business

“Het was prachtig om
te zien hoe de ondernemers
en gepensioneerde
techneuten vol passie
3000 kinderen lieten zien
hoe mooi techniek is.”
Wat is je achtergrond? Wie heeft jou gevormd?

Ik kom uit een ondernemende familie, mijn ouders hadden een technisch bedrijf en veel van mijn ooms en tantes
zijn ondernemers. Hard werken is mij dus niet vreemd. Dat
heeft mij gevormd maar zeker ook de mooie ontmoetingen
en ervaringen tijdens mijn baan als coöperatieadviseur bij
de Rabobank en mijn vrijwilligerswerk bij maatschappelijke
initiatieven. Mensen die zich vol passie inzetten voor hun
bedrijf of een goed doel inspireren mij.
Je bent de initiatiefnemer voor de Techniek Driedaagse, die door de Stichting TechNet Amstel &
Venen onlangs voor het eerst is georganiseerd.
Een geweldig succes voor zowel de scholieren als
de deelnemende bedrijven. Hoe kijk je hierop terug?

Met ontzettend veel plezier! Jan van Walraven en ik zijn
een jaar geleden gemeente en bedrijven gaan polsen of zij
mee willen doen met een Techniek Driedaagse. Zij waren
gelijk enthousiast. Daarna ging het snel. Diverse bedrijven,
scholen en de gemeenten De Ronde Venen, Uithoorn en
Nieuwkoop sloten aan en eind oktober 2016 hebben we
met meer dan 100 bedrijven de Techniek Driedaagse in
Mijdrecht georganiseerd. Het was prachtig om te zien hoe
de ondernemers en gepensioneerde techneuten vol passie 3000 kinderen lieten zien hoe mooi techniek is. Ik ben
enorm trots op alle ondernemers, hun medewerkers, de
vele vrijwilligers en stagiaires. Volgend jaar op 7, 8 en
9 november organiseren we weer een Techniek Driedaagse!
Daarvoor zoeken we nog meer technische bedrijven die
willen meedoen. Daarnaast gaan we het hele jaar door
techniekactiviteiten voor scholen organiseren. Denk aan
techniekwedstrijden, gastlessen van een techneut of met
de hele klas bij een bedrijf op bezoek. Er zijn zoveel banen
in de techniek. Deze kansen op prachtige beroepen wil ik de
jongeren niet onthouden!

bindingen en vervolgens resultaatgericht werken naar het
beoogde eindresultaat. Dat samen met mijn ervaring als
communicatieadviseur en ‘organisatietalent’ maakt dat
ik opdrachtgevers help aan verrassende verbindingen
en werk uit handen kan nemen. Ik denk altijd: hoe kan
ik partijen aan elkaar verbinden om ze verder te helpen.
Daarom heb ik mijn bedrijf VerbindingWerkt genoemd.
Ik verzorg met veel plezier de projectcoördinatie en
-communicatie van initiatieven waarbij waardevolle
verbindingen gelegd worden tussen bedrijven, jongeren,
scholen en/of lokale goede doelen. Zoals TechNet
Amstel & Venen, ZomerOndernemer Groene Hart
en Rotterdam en De Rondeveense Uitdaging.
Wat zou je aan jezelf willen verbeteren?

Meer tijd vrijmaken voor onze prachtige dochters, familie,
vrienden en hobby’s. Want als je je werk zo leuk vindt, is
de valkuil groot om daar heel veel mee bezig te zijn.
Waar droom je van?

Er is zoveel moois om van te dromen: een gezond en
gelukkig leven voor onze meiden, een mooie campertour
door Australië tot aan TechNet Amstel & Venen verder
uitbouwen. Want met nog meer technische bedrijven
kunnen we onze activiteiten uitbreiden en meer jongeren
enthousiasmeren voor techniek. Samen met enthousiaste,
gedreven mensen iets van de grond krijgen waar mensen
blij van worden, daar droom ik van.

VerbindingWerkt

Koraal 8 | 3643 BC Mijdrecht | 06-20095552
info@verbindingwerkt.nl | www.verbindingwerkt.nl
Stichting TechNet Amstel & Venen

Wat is jouw specifieke kracht als onderneemster?

Mijn kracht ligt in het enthousiasmeren, leggen van ver46
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Conny Balvert | Balvert Betonstaal B.V. en Balvert Handel B.V.

“De uitdaging ligt voor
mij in het vooruitkijken,
door ontwikkelen en de
onderneming goed door
te geven aan de volgende
generatie.”
Wat is je achtergrond? Wie heeft jou gevormd?

Wat is jouw specifieke kracht als onderneemster?

Samen met mijn twee broers en één zus ben ik opgegroeid
in het prachtige dorp Noorden. Wij beleefden mooie
avonturen vanuit ons ouderlijke huis gelegen aan de
plassen. Mijn ouders zijn van de opbouwende generatie.
Een moeder die alles voor het thuisfront tot in de puntjes
regelde en mijn vader de ruimte gaf om zijn onderneming
steeds verder uit te breiden.

Vooruit kijken en leergierig blijven, van alle afdelingen
iets af weten en in kunnen springen als nodig mocht zijn.
Ik ben een echte all-rounder en sta mijn mannetje in de
bouwwereld. Maar ik loop ook al even mee.
Ik spreek mee in diverse brancheorganisaties. Ik maak
me sterk om onze vakopleiding betonstaal verwerken in
de branche te behouden en weer nieuwe aanwas erbij te
krijgen. Het meedoen aan de Techniek Driedaagse om zo
jongeren te enthousiasmeren voor ons specialistische vak
is een mooi voorbeeld van wat ik ontzettend belangrijk
vind. Immers, de jeugd heeft de toekomst!

Balvert Betonstaal bestaat ruim een halve eeuw en
is een begrip in de regio Nieuwkoop maar ook ver
daarbuiten. Wat maakt dit bedrijf zo bijzonder?

Wij zijn een echt familiebedrijf met een no-nonsens
mentaliteit en hart voor de zaak. In 1965 begon mijn vader
op de bouw als aannemer van vlechtwerkzaamheden.
Halverwege de jaren ’80 nam het bedrijf een vlucht. Er
volgde een loods en kantoorruimte in Nieuwkoop en ik
begon mijn vader te helpen met administratiewerkzaamheden. De groei bleef aanhouden en we bemanden diverse
locaties. Naast de aannemerij kwam ook onze handel
in betonstaal goed op gang. In 2000 is er een moderne
wapeningscentrale gebouwd met computergestuurde
machines. Zestien jaar later zijn we nog steeds een
groeiende onderneming die telkens uitbreid en verder
kijkt in de optimalisatie van haar bedrijfsproces.
We kunnen zowel kleine tot zeer grote projecten aan waarbij we alles in eigen hand hebben. Van werkvoorbereiding,
prefab, knippen-buigen, logistiek vervoer en verwerking
op de bouwplaats. Balvert heeft een enorm netwerk aan
eigen goed opgeleide medewerkers en goede onderaannemers die in onze opdracht wapeningstaal verwerken.
We leveren en verwerken landelijk en hebben al enkele
uitstapjes naar het buitenland mogen maken.
Inmiddels heeft de derde generatie Balvert’s zich ook
aangediend, waaronder mijn nichtje Gaby (links op foto. red).
Zij houdt zich bezig met P&O, een belangrijke tak binnen
onze steeds veranderende en groeiende onderneming.

Wat zou je aan jezelf willen verbeteren?

Ik kom altijd tijd tekort en ik zie mijn werk ook zeker als
hobby. Dat wordt thuis en bij mijn familie en kennissen niet altijd gewaardeerd, denk ik zo. Ik vind alles wat
vooruitgang brengt voor de onderneming ook leuk om aan
deel te nemen. Maar met iets meer rust en andere hobby’s
creëer ik juist weer meer ruimte voor een nieuwe visie
wat ten gunste van het bedrijf kan komen. Ja, bij enige
zelfreflex zie ik hier nog wel verbeterpuntje, ha ha...
Waar droom je van?

Ik wil in 2017 onze tak Balvert Handel BV verder ontwikkelen
middels verkoop via een eigen webshop voor zowel de
particulier als de wapeningsbranche. Het bedrijfsleven blijft
mij trekken en boeien zeker nu ik qua ervaring meer weet en
zie. De uitdaging ligt er om onze onderneming goed door te
geven aan de opvolgende generatie. Maar daar heb ik alle
vertrouwen in. Natuurlijk gezond blijven en mijn kinderen
verder te zien ontwikkelingen en hopelijk nog oma mogen
worden met een schare aan kleinkinderen. Eigenlijk heb ik
dromen genoeg, teveel om op te noemen.
Balvert Betonstaal B.V./Balvert Handel B.V.

Energieweg 36 | 2421 LM Nieuwkoop
0172-573635 | info@balvert.nl | www.balvert.nl
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Gerry Bras | Brabebo

Lady INTO business

“Onder invloed van veel
mensen ben ik Gerry
geworden. Het is net
als in mijn branche: vele
onderdelen maken een auto.”
Wat is je achtergrond? Wie heeft jou gevormd?

Geboren in Uithoorn en ik heb daar mijn jeugd doorgebracht,
in een normaal, modaal gezin.
Wie mij heeft gevormd? Mijn vader die op 40-jarige leeftijd
besloot ondernemer te worden. Mijn eerste baan bij
Accountantskantoor van Dort. Mijn vrienden die me
hebben laten zien dat het leven veel facetten heeft. Mijn
man die me heeft geleerd te genieten van grote, maar ook
zeker van kleine dingen. Mijn kinderen waardoor ik heb
ervaren dat liefde onvoorwaardelijk is. Kortom: Onder
invloed van veel mensen ben ik Gerry geworden. Het is
net als in mijn branche: vele onderdelen maken een auto.
Brabebo is al jaren voorloper op het gebied van innovaties en duurzaamheid binnen de auto demontage
branche. Kan je kort vertellen wat er allemaal
veranderd is en wat jullie rol daarin is geweest?

Dat begon al in 1985 met het proefproject ten behoeve
van de nieuwe afvalstoffenwet. Mijn vader vond dat dit
aansloot bij zijn visie voor de toekomst: werken aan een milieubewuste en duurzame leefomgeving. Sindsdien hebben
we met veel initiatieven onze branche naar een hoger level
getild en zijn we mede daardoor toonaangevend binnen
de Automotive branche. Als initiator van het ISO 9002 certificaat voor de Autodemontage branche en de specifieke
KZD kwaliteitsnorm, kunnen we vaststellen dat Brabebo
reeds jaren op een duurzame wijze onderneemt. Verder zien
wij het belang van de circulaire economie. Bij verkoop van
nieuwe onderdelen, worden de defecte technische onderdelen ingenomen en weer gereviseerd voor hergebruik.
Wat is jouw specifieke kracht als onderneemster?

De passie voor mijn vak. Betrokken zijn bij werknemers en
ze waarderen. Voor mij geldt ook hier: Veel radertjes maken
een bedrijf.

meer tijd heb voor hobby’s zoals lezen, puzzelen, wandelen
en yoga.
Waar droom je van?

Zakelijk droom ik van drones die zowel ons groot assortiment nieuwe onderdelen als ons aanbod van origineel
gebruikte onderdelen bezorgen door het hele land. Ik zie
ze al vliegen: van oliefilters, achterassen, stuurhuizen,
turbo’s en alles voorzien van een vrolijk kaartje: Hartelijke
groeten, Brabebo. Beetje science fiction wellicht, maar de
ontwikkelingen gaan snel.
Privé droom ik van een huis aan het water waar ik, met
mensen die me lief zijn, in goede gezondheid aan lange
tafels het Bertolli gevoel kan creëren.
Wat zijn je plannen voor 2017?

In het voorjaar starten we met onze vernieuwde webwinkel,
deze gaat helemaal 2017 worden. Persoonlijk wil ik een
specifieke opleidingsmodule autodemontage ontwikkelen.
Dit idee ontstond bij mij tijdens de Techniek Driedaagse,
waarin ik deelnam als branche coördinator. Daar was
het trouwens heel opvallend hoe goed de meiden de
technische workshops oppakten. Inmiddels heb ik
contacten gelegd bij Auto Recycling Nederland en
Innovam. Het eerste overleg heeft al plaatsgevonden. We
hebben gesproken over wat er allemaal in de opleiding
moet zitten, zoals aandacht voor: demontage technieken,
automatisering, voorraad- en databeheer, elektronica,
internet, webwinkel, hybride- en elektrische voertuigen.
Mijn doel is dat we jongeren motiveren om te kiezen voor
een toekomst in de techniek.
Je ziet, alles wat met mijn vak te maken heeft blijft me
inspireren tot verdere ontwikkeling.
Brabebo

Wat zou je aan jezelf willen verbeteren?

Ik wil zo graag mijn agenda wat leger houden, zodat ik iets
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