
Vrouw BALANS OP DE WERKVLOER (3) 

Wanda Moerenhout is servicemonteur. In die functie voert zij diverse 

werkzaamheden uit, van service op grotere projecten tot complete 

renovatie van woningen. “Ik ben eigenlijk zomaar in het vak gerold. Ik 

wist alleen dat ik niet in de verzorging wilde werken. Techniek bleef 

toen over. Elektrotechniek sprak me het meest aan.” 

De school van Wanda bood leerlin-
gen de mogelijkheid te snuffelen aan 
verschillende techniekvakken. Direc-
teur Jac van Stratum van Van Stratum 
Techniek: “Wanda is tien jaar geleden 
als leerling-monteur bij ons bedrijf 
begonnen. Ze heeft zich van begin af 
aan goed staande weten te houden tus-
sen al die mannen. De collega’s werken 
graag met haar samen.”

Zelfstandig monteur
In de afgelopen jaren heeft Wanda zich 

binnen het bedrijf kunnen ontwikkelen 
en ze is doorgegroeid naar zelfstandig 
monteur. De laatste opleiding die ze 
heeft gevolgd, was voor Eerste monteur 
sterkstroominstallaties. “Leren was nooit 
echt mijn ding, maar bij techniek leer je 
veel uit de praktijk.” Van Stratum: “Een 
vrouwelijke monteur of een mannelijke 
monteur, het maakt binnen ons be-
drijf niet uit. We doen veel service- en 
onderhoudswerk en daarbij is fysieke 
kracht niet zo belangrijk. De opleiding is 
hetzelfde, als je maar ambitie, wilskracht 

en energie hebt. Die maken je goed in 
je vak!”

Geen nadelen
Het is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend om vrouwen in dienst te nemen. 
”Ik krijg weleens vragen van collega-in-
stallateurs”, aldus Van Stratum, “zij vra-
gen me hoe en of het werkt, een vrouw 
als monteur. Ik vertel ze dan dat een 
vrouw uitermate geschikt is als monteur, 
zeer bekwaam en net zo waardevol als 
een man.” Wanda: “Ik krijg eigenlijk 
nooit rare reacties. En echt, techniek: 
iedereen kan het leren!” 

Aanpassingen
Als het de eerste vrouw is die in dienst 
komt, zijn er soms wat aanpassingen 
nodig in het bedrijf. Bij een groter 
bedrijf waar al vrouwen in dienst zijn op 
ondersteunende functies, zijn de tech-
nische aanpassingen al gedaan en zijn 

“Mijn moeder vertelt a ltijd heel trots dat ik 
monteur ben!”



Vrouwen en werken in de techniek: 
nog steeds geen vanzelfsprekende 
combinatie. Toch zijn er genoeg 
vrouwen die een carrière hebben of 
ambiëren in een technisch bedrijf. 
In de serie ‘Balans op de werkvloer’ 
belichten we vrouwen met een tech-
nische loopbaan en hun werkgevers. 
In de derde aflevering Wanda Moe-
renhout, zelfstandig servicemonteur 
bij Van Stratum Techniek in Geldrop.

er al aparte toiletten en kleedruimtes. 
“Misschien zijn vrouwen in het alge-
meen fysiek minder sterk dan mannen, 
maar daar staat tegenover dat zij beter 
zijn in de omgang met klanten”, aldus 
Van Stratum. Wanda vult aan: “Er zijn 
altijd nog collega’s aan wie je iets kunt 
vragen, mocht je ooit een keer echt 
spierballen nodig hebben en je kracht 
tekort komt. Meestal zijn er verschillen-
de klussen en wordt er bij de planning 
wel rekening gehouden met je sterke 
en zwakke kanten.” 

Werving
Meer vrouwen binnen het bedrijf. Dat 
ziet directeur Van Stratum wel zitten: 
“Vrouwen zullen bij ons nog makkelijker 
aarden op een technische functie. Onze 
hele organisatie is er al aan gewend. De 
paden effenen en een positie verove-
ren, dat hoeft hier niet.” Van Stratum 

kijkt bij het werven dan ook specifiek 
uit naar vrouwen met een monteursop-
leiding. “Het aanbod goed geschoold 
technisch personeel is niet heel groot 
en voor ons is een vrouwelijke monteur 
net zo waardevol als een mannelijke 
monteur.” 

Leerprestaties 
Wanda: “Veel meiden kiezen voor de 
verzorging of voor een administratieve 
functie. Misschien is er bij vrouwen nog 
steeds een drempel en denken meiden 
dat techniek echt alleen voor mannen 
is, maar dat is niet zo!” Directeur Van 
Stratum vult aan dat het eigenlijk heel 
jammer is dat er niet meer meiden zijn 
die een technische opleiding volgen. 
“Het type werk dat wij doen, service en 
onderhoud, is uitermate geschikt voor 
vrouwen.” De leerprestaties van meiden 
zijn volgens hem beter dan die van de 

jongens in dezelfde opleiding. En dat 
is nog een reden om graag vrouwen in 
dienst te nemen. Directeur Van Stratum 
hoopt eigenlijk dat niet veel collega-
installateurs hem na zullen doen en 
specifiek vrouwen zullen werven. “Als 
er vrouwen zijn die nu in de elektro-
techniek willen werken, zijn ze bij mijn 
bedrijf van harte welkom!” •
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“Mijn moeder vertelt a ltijd heel trots dat ik 
monteur ben!”


