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tekst DIRK ARTS
beeld  PHOTOPRESTIGE

Net zoals het voetbal is de technieksector van oorsprong 
een mannenwereld. Met de gezamenlijke missie voor 
gelijke ontwikkelingskansen én talentvolle vrouwen een 
podium te bieden, is High Tech Campus Eindhoven (HTCE) 
deze zomer sponsor geworden van PSV Vrouwen. Op dit 
moment is slechts 14% werknemers in de technieksector 
een vrouw. Daarom heeft HTCE het platform ‘Fe+male Tech 
Heroes’ in het leven geroepen. Met behulp van vrouwelijke 
rolmodellen, zoals Van Es en De Jong, en vrouwen gestimu
leerd om te kiezen voor een carrière in de techwereld

Iets anders dan spijkers slaan
Ymke de Jong is data scientist bij Philips, iets waar ze als 
kind nog nooit van had gehoord. “Ik wilde mijn eigen sport
school beginnen. Ik heb overigens nog steeds veel affiniteit 
met sport. Ik speel volleybal en doe aan crossfit. Daarnaast 
volg ik veel sporten; Ik kijk echt alles van curling tot voet
bal.” Dat De Jong uiteindelijk voor een technische studie koos 
kwam door haar scheikundelerares. “Ik had er zelf nooit over 

nagedacht, maar zij zei dat ik eens moest gaan kijken op  
de Technische Univer siteit Eindhoven. Toen kwam ik er pas 
achter dat het veel meer kan zijn dan spijkers slaan.” 

Bij Philips brengt ze op basis van data de medische weten
schap vooruit. “Door de digitale transformatie groeit de 
hoeveelheid data in de gezondheidszorg enorm. Denk  
hierbij aan data in het ziekenhuis, maar ook data van  
wearables, zoals smartwatches.” Aan De Jong de taak om 
op basis van die data de gezondheidszorg te verbeteren. 
“We hopen uiteindelijk beter te kunnen voorspellen  
wanneer een patiënt zieker wordt. Als je weet wanneer  
en waardoor iemand achteruitgaat, is de kans een stuk  
groter dat je het kan voorkomen.”

Profvoetballer of profvoetbalster
Als je aan Kika van Es vraagt wat ze vroeger wilde worden, 
krijg je een  op het eerste oog  bijzonder antwoord: 
“Profvoetballer  geen voetbalster. In mijn hoofd bestond 
dat niet. Ik had het gevoel dat ik een jongen moest zijn om 
dit werk te doen.” Dat ze met die gedachte rondliep is aller
minst gek te noemen. Als kind had Van Es een kort kapsel. 

DE GEMENE DELER TUSSEN EEN  
TECHNEUT EN EEN VOETBALLER:

‘WIST NIET  
EENS DAT HET 

BESTOND’

Op het eerste gezicht hebben Kika van Es (31) en Ymke de Jong (32) wellicht 
weinig gemeen. De een speelt wekelijks wedstrijden in het roodwit van PSV,  

de ander lost medische vraagstukken op door middel van Artificial Intelligence. 
Toch hebben beide dames meer overeenkomsten dan je vooraf zou denken.

Ymke de Jong, data scientist bij Philips
en Kika van Es, voetbalster PSV Vrouwen
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TROTSE PARTNER VAN PSV.

CSU ALS  
INNOVATIEVE 
SCHOONMAAK-
PARTNER.

CSU is al ruim 30 jaar  
de deskundige, proactieve
en innovatieve schoonmaak-
partner van PSV. 

Net als bij PSV draait bij 
CSU alles om mensen, fans 
en resultaten. Daarmee 
maken we samen het verschil. 
Daarom staan we ook dit 
seizoen weer voor u klaar. 

Meer weten? 
Kijk op csu.nl/PSV

Op een voetbaltoernooi scoorde ze een prachtig doelpunt, 
maar de scheids moest van niets weten. Volgens hem was 
Kika geen meisje, want: ‘vrouwen kunnen niet zó goed 
voetballen’. “Ik moest thuis mijn paspoort ophalen om het 
te bewijzen, een hele nare ervaring.” 

Pas toen Willem II haar op haar zestiende uitnodigde om 
eens te komen kijken realiseerde Van Es zich dat een prof
carrière als vrouw mogelijk was. “Als tiener voetbalde ik nog 
tussen de jongens. Voor die tijd wist ik niet eens dat er 
zoiets bestond als een vrouwenteam. Tussen alleen maar 
vrouwen voetballen is heel anders. Dat was op het begin 
wel even wennen.” 

Marketeer of data scientist?
De Jong merkt dat de technieksector nog niet helemaal 
gewend is aan een diverse werkvloer. “Tijdens een presen
tatie merkte ik een keer dat men dacht dat ik van de 
marketingafdeling was. Ik liet een paar technische termen 
vallen om duidelijk te maken dat dat niet het geval was.” 
Momenteel is ze niet meer omringd door enkel mannen.  
“Ik ben ooit begonnen in de IT, daar was de balans anders. 
In de medische technologie is het wat meer verdeeld.” 

Nadat ze tussendoor bij Achilles 29, FC Twente, Ajax en 
Everton speelde, is Van Es nu aan haar tweede PSVtermijn 
bezig. Na de EKoverwinning in 2017, zag ze de voetbalwe
reld van dichtbij transformeren. “Sindsdien is er een flinke 
professionaliseringsslag gemaakt. Door de uitgebreide staf 
en faciliteiten worden we optimaal in staat gesteld te pres
teren. Verder is er sinds een paar jaar een CAO, iets wat we 
daarvoor nooit hadden.” Toch is daar nog een flinke slag te 
slaan, want binnen de Azerion Vrouwen Eredivisie hebben 
alleen PSV, Ajax en FC Twente dat. 

Dat PSV het vrouwenelftal verder kan professionaliseren is 
mede te danken aan het partnership met High Tech Campus 
Eindhoven. Onlangs brachten de dames een bezoekje aan de 
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‘ IK KIJK ECHT 
ALLES VAN 
CURLING TOT 
VOETBAL’

YMKE DE JONG
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The perfect match!
Driessen Autolease is de Official Car Supplier van PSV. Als universele leasemaatschappij 

verstaan wij de kunst om de auto te vinden die bij u past. Of het nou gaat om 

Private lease, Financial lease, Short lease, Operational lease of Wagenparkbeheer. 

Vanuit onze Driessen E-mobility vestiging verzorgen wij ook lease en verhuur van 

elektrische voertuigen en geven een passend advies over uw laadinfrastructuur. Met onze 

mobiliteitspassen voor auto, elektrische fiets, scooter en OV is uw mobiliteit optimaal 

geregeld. Dat is Driessen Autolease. Driven by you.

Presteren
als één team hoofdsponsor, waar Van Es en haar teamgenoten versteld 

stonden van wat ze zagen. “Het was een ontzettend inte
ressante dag waar we telkens weer verrast werden van wat 
er tegenwoordig allemaal mogelijk is.” 

Het voorbeeld dat ze zelf nooit hadden 
Beide dames hebben ondanks hun jonge leeftijd al een 
prachtige carrière achter de rug. Toch denken ze er nog niet 
over na waar ze over vijf jaar willen zijn. “De medische 
wereld heeft me nu nodig, dus ik leef ook in het nu. 
Daarnaast verandert de techniek zo snel dat het ook lastig 
te plannen is.” Van Es weet nog niet wat ze na haar voet
balcarrière wil, maar weet wel al waar ze deze af wil sluiten. 
“Ik ga geen transfer meer maken, PSV is mijn laatste club.” 

Door te doen wat ze als kind zelf niet voor mogelijk hadden 
gehouden, zijn ze een rolmodel geworden voor de volgende 
generatie. “Ik ben er echt trots op dat we het vrouwenvoet
bal op de kaart hebben gezet”, zegt de verdedigster die 
verwacht dat het de komende jaren alleen maar zal groeien. 
De Jong zegt nauwelijks te beseffen dat mensen zo tegen 
haar aankijken, maar is zich desondanks heel bewust van 
de missie voorhanden. “Momenteel zit de gezondheidszorg 
in een moeilijke positie, we hebben diversiteit in teams 
nodig om samen de beste oplossingen te vinden!” ◄
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‘ IK HAD HET 
GEVOEL DAT  
IK EEN JONGEN 
MOEST ZIJN  
OM DIT WERK 
TE DOEN’

KIKA VAN ES




