
Even voorstellen! 
 
 
Ik ben… Ruth van Veelen, wonend in Zwolle, werkend aan de 
Universiteit Utrecht en samen met Maaike Endedijk oprichter van 
het project 'Bridge the Gap!' aan de Universiteit Twente. 
 
Op mijn business card staat… dat ik sociale- en 
organisatiepsycholoog ben aan de Universiteit Utrecht en senior 
onderzoeker in het project ‘Bridge the Gap!’ van TechYourFuture.  
 
Dit thema is voor mij belangrijk omdat… ik een wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid heb naar hoe mensen antwoord geven op de 
vraag "Wie ben ik als professional?". Deze vraag vormt een van de 
belangrijkste drijfveren in mijn onderzoek. En het is altijd een 
samenspel tussen wie je bent als persoon en de omgeving waar je 
inzit. Hoe zorg je ervoor dat je je enerzijds thuis voelt en geaccepteerd wordt in je werkomgeving, en 
je anderzijds ook dicht bij jezelf en je persoonlijke talenten en drijfveren blijft. En dat is precies wat 
we onderzoeken onder technisch talent bij ‘Bridge the Gap!’ Toen ik zelf vanuit mijn opleiding 
psychologie rechtstreeks doorstroomde naar een PhD-plek aan de Rijksuniversiteit Groningen, paste 
ik precies in mijn werkomgeving: mijn eigen universiteit, mijn eigen vakgebied en vrouwelijke 
professors om mij te begeleiden. Toen ik daarna aan de Universiteit Twente ging werken werd alles 
anders: een technische universiteit, een nieuwe functie, een ander vakgebied en dat alles in een 
'mannenwereld'. Wat ik te bieden had als professional sloot niet gelijk aan bij deze omgeving. Dus ik 
ging op zoek naar aansluiting, en die zoektocht intrigeert mij. Op het snijvlak van technische en 
sociale wetenschappen, van school naar werk en als man of als vrouw; hoe geef je je professionele 
identiteit vorm? En hoe zorgen we ervoor dat we alle diversiteit aan menselijk kapitaal kunnen 
aantrekken en behouden voor de techniek? Ik ben enorm trots dat we in ‘Bridge the Gap!’ 
samenwerken met een geweldig team aan onderwijskundigen, psychologen, ICT'ers en engineers om 
tools te ontwikkelen zoals het Carrière Kompas. Hiermee bedienen we organisaties, individuen en de 
wetenschap van kennis en inzicht over de ontwikkeling van de professionele identiteit.  
 
Waar kunnen we jou voor vragen? Mijn rol in dit project ligt op het gebied van de inhoudelijke 
expertise naar genderdiversiteit en sociale identiteit in de werk- en studieomgeving. Ik doe in Utrecht 
onderzoek naar hoe gender stereotypen een belangrijke rol spelen in het gebrek aan instroom, en de 
hoge uitstroom van vrouwen in typische 'mannenberoepen'. Ondanks het feit dat Nederland een 
heel geëmancipeerd land is, blijkt ze onderaan de Europese lijstjes te bungelen als het gaat om de 
representatie van vrouwen in de wetenschap en techniek. Onderzoek laat zien dat dit samenhangt 
met de sterke, vaak onbewuste, vooroordelen die wij Nederlanders hebben over vrouwen in deze 
sectoren. En dat is zonde, want hierdoor missen we enorm veel diversiteit aan technisch talent en 
bedienen we met de technische producten en diensten van nu eigenlijk slechts 50% van de 
bevolking. Dat moet anders. Een gesprek, lezing of workshop over dit thema, daar kan je me altijd 
voor vragen!  
 
Is er een leven buiten dit project? Absoluut! Ik ben moeder van twee fantastische kinderen: Olav van 
1 jaar en Bram van 4 jaar, en partner van mijn geweldige man Menno. Verder houd ik enorm van 
mijn werk ben ik zo'n 'hippe flexwerker': de context verandert steeds! Je kunt mij vinden in het 
Martinus Langeveld gebouw op de Uithof in Utrecht, in de Stadkamer in Zwolle, de mooiste 
bibliotheek in Nederland, en in het Cubicus-gebouw op de campus van de Universiteit Twente. En in 
de trein! Mijn laptop reist altijd mee. Omdat ik voor mijn werk veel met mijn hoofd bezig ben, heb ik 
twee belangrijke uitlaatkleppen: sporten en lekker eten en borrelen met vrienden! Heerlijk. 


