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Woutéra van Andel-Bakker

vanaf 1 december 2003 op de Ringcentrale

Nou datzit namelijk zo:... (en laat ik dan toch

maar bij het begin beginnen)....
Ik ben geboren en getogen in het Brabantse

Woudrichem. Opgegroeid op het platteland,
m'n ouders hadden een gemengd bedrijf zoals dat heet: koeien,

akkerbouw en fruitteelt. Na de middelbare school (havo) ben ik in Den

Bosch Levensmiddelen-technologie gaanstuderen aan de Agrarische

Hogeschool. Een leuke studie waarin zowel onderzoek, productie maar

ook de bedrijfskundige kant van het fabriceren van levensmiddelen

aan de orde kwamen. Omdat ik na het afronden van deze studie meer

van de biotechnologie afwilde weten, heb ik deze studie vervolgd aan

de Landbouw-universiteit in Wageningen. Hier heb ik me voornamelijk

toegelegd op de moleculair biologische technieken. Ook deze studie

hebik vlot doorlopen. Echter zakte begin jaren negentig de banenmarkt

in, waardoor het niet simpel was een passende baan te bemachtigen.
Daarom ben ik toen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden waarin

ik m'n ei kwijt kon en dat vond ik als "wiskunde friek" in de

automatisering. Met veel plezier heb ik zeven en halfjaar gewerkt aan

diverse database-projecten voor met name de procesindustrie. Dit

omvat programmeerwerk (applicaties ontwikkelen), databaseontwerp

en dergelijke. In de afgelopen jaren ben ik moeder geworden van

twee prachtige meisjes, daarom wilde ik graag part-time gaan werken.

Dus ging ik op zoek en kwam ik bij het NIOO terrecht als

administratief medewerkster van het Vogeltrekstation. Op 1 december

2003 ben ik begonnen, inmiddels al aardig ingewerkt. Al duurt het

vast nog wel een jaar of wat voor ik alle "uitzonderingen" ben

tegengekomen en ken ik nog lang niet alle vogelnamen, de eerste

codes weet ik inmiddels al uit m'n hoofd!

Groetjes,
Woutéra van Andel

Uhh, mezelf voorstellen....tja daar ben ik niet

elke dag mee bezig. Waar zal ik mee

beginnen?
Toen ik daar over nadacht, kwam meteen

de vraag naar boven die ik de afgelopen
weken regelmatig te horen kreeg: “Hoe ben

je hier terrecht gekomen met zo’n achter-

grond?”


