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voorwoord

Werken aan de jeugd is werken 
aan het toekomstige goud van 
het bedrijf; het personeel

Tegenwoordig zitten we met z'n allen 
gezellig technisch te doen op het 
industrieterrein en zijn we onzichtbaar 
voor de jeugd. En dan heb ik het niet over 
de georganiseerde jeugd, niet over de 
studentenverenigingen en niet over de 
Young Pro's. Nee, dan heb ik het over de 
ongeorganiseerde studenten van het PO 
(Primair Onderwijs). Alleen al in de IJmond 
15.000 aanstormende talenten die 
hongerig zijn naar informatie over van 
alles en nog wat. Uw toekomstige goud!

Op de beneden verdieping van het SHIP 
probeert Techport invulling te geven aan 
de honger naar techniek in het Technolab. 
Samen met het basisonderwijs worden 
workshops ontwikkeld die, geïntegreerd 
in het curriculum van het onderwijs, de 
kids vertrouwd maken met wetenschap 
en techniek. Dit ontwikkelen kost 
natuurlijk weer geld. Maar wat zou er nou 
leuker zijn dan dat de kids al vertrouwd 
raken met de lokale bekende 
bedrijfsnamen? Door naamsvermelding 
op de workshops, die tailormade gemaakt 
worden gebaseerd op de techniek van de 
sponsorende bedrijven. Ik geef toe het is 

een lange termijn investering maar bij de 
bank vang je toch geen rente. Dus meld u 
aan bij het secretariaat van Techport of bij 
ondergetekende, zodat het mogelijk wordt 
om de techniek van uw branche al jong op 
het netvlies te krijgen bij het toekomstige 
goud van uw bedrijf.

Deze unieke kans om in een goed blaadje 
te komen bij uw toekomstige work-force, 
een doelgroep die in de startblokken staat 
van hun carrière, kunt u niet laten lopen.   
 
Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste  
onder nemersblad in de IJmond 

Gelukkig heeft u nu de gelegenheid uw toekomst zeker te stellen. De jeugd 

heeft U namelijk nodig. Op weg naar mijn lagere school liep ik vroeger wel 

eens langs twee bouwbedrijven: een fietsenmaker en een schildersbedrijf. 

Helaas heeft het op mij niet het gewenste effect gehad dat ik interesse kreeg in de 

techniek, waardoor ik nu ook weer schromelijk tekort schiet als voorbeeld naar de 

volgende generatie. Maar het had wel zo maar kunnen gebeuren. 


