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Over ons 
Gender include IT is een toolbox met daarin een samenhangende set interventies om de uitstroom 
van vrouwen uit de ICT tegen te gaan. Gender include IT is een initiatief van de lectoraten Sociale 
Innovatie van Windesheim en Wetenschap en Techniek van Saxion, met financiering van 
TechYourFuture.  

Het project is uitgevoerd door: 

• Dr. Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim.  
• Dr. Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek bij hogeschool Saxion.  
• Aagje Voordouw, MCC, onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie en docent en trainer aan 

de opleiding Bedrijfskunde bij Windesheim.  
• Monique Rouweler, MSc, docent en onderzoeker aan de pabo-opleiding bij Saxion.  
• Drs. Caroline Oosterkamp, onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie en docent bij de 

opleiding HBO-ICT bij Windesheim.  
• Drs. Inge Strijker, onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie en docent bij de opleiding HBO-

ICT bij Windesheim.  

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de toolbox dan kunt u contact opnemen met de 
projectleider, Sjiera de Vries. We horen ook graag over uw ervaring met het werken met de toolbox! 
Sjiera.de.Vries@Windesheim.nl    

                                                    

 

Dankwoord 

Bij de ontwikkeling van deze toolbox zijn wij door veel mensen geholpen, die we graag hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage. Het zijn er te veel om allemaal bij naam te noemen, dus we doen het 
wat onpersoonlijker: Veel dank, aan alle medewerkers van opleidingen en bedrijven die hun 
ervaringen met ons hebben gedeeld, of die hebben geholpen bij het testen en bijstellen van de 
instrumenten, aan de studenten die hebben bijgedragen aan het onderzoek en het bouwen van de 
website, en aan de medewerkers en directie van TechYourFuture voor hun ondersteuning. 

Het project is begeleid door een Adviescommissie, die we graag bedanken voor het meedenken over 
onze koers en de kritische blik op onze producten: 

• Cocky Booij, directeur VHTO 
• Hester Hemssems, manager HBO-ICT Saxion 
• Ilja Clabbers, manager HBO-ICT Windesheim  
• Irene Visscher-Voerman, lector Innovatief en effectief onderwijs, Saxion 
• Peter van Noord, directeur De Nieuwe Zaak  
• René Speelman, manager duurzaam ondernemen Sogeti  
• Ruth van Veelen, Universitair Docent, Universiteit Utrecht 
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• Tanya Bondarouk, hoogleraar HRM, Universiteit Twente 
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