
Digi Challenge 5: carriere in de tech en ICT 
Facilitator: Marthijn de Baleij 

Dragers: Codam en Techgrounds 

 

Uitgewerkte ideeën: 

1. Drempels weg nemen / heropvoeden van bedrijven 
2. Samenwerking Techgrounds en Codam met Gemeente 
3. Aansluiten bij bestaande netwerken 
4. Benut buurthuizen en evenementen voor generatie X en ouder 

 

Nog een paar aanvullingen van Marthijn:   

- De groep bestond uit twee ambtenaren, en vier opleiders / digi-skills 
platforms.  

- We zijn aan de slag gegaan met de zgn. Hero’s Journey (met andere 
woorden: Wie is de hoofdpersoon? Wat is de drempel? Vriend en Mentor? 
Welke demoon moet er verslagen worden? En wat is de moraal van het 
verhaal?)  

- We zijn begonnen met een korte voorstelronde waarin iedere deelnemer 
naast naam en organisatie een eigen favo verhaal vertelde. Wat opviel is dat 
iedereen een verhaal vertelde uit de eigen (werk)praktijk. Geen 
inspirerende verhalen uit boeken of films genoemd (toon werd ook gezet 
door de eerste die aan de beurt was).  

- Daarna maakten we met elkaar een fictief verhaal over Fatima (zie 
hieronder).  

- Tenslotte zijn we gaan brain writen zoals beoogd. Ik heb ze daarbij 
uitgedaagd om het idee te verrijken met ideeën / oplossingen die slaan op 
een drempel / vriend / mentor / demoon verslaan enz.  

- Helemaal aan het einde mochten de deelnemers hun verrijkte ideeën kort 
aan elkaar pitchen.  

- Alle deelnemers zien heil in een vervolg en allen hebben hun 
contactgegevens achter gelaten.  

- Tijdens de borrel na afloop sprak ik Tamar van Heyningen van oefenen.nl . 
Zij gaf aan in de vervolg-bijeenkomsten aan te willen sluiten bij Digi 
Challenge 5, ze zat nu in een andere groep.  

Het fictieve verhaal van Fatima:  



In Amsterdam woont de 55jarige Fatima, die haar leven lang heeft gewerkt als 
schoonmaker. Sinds een jaar of drie is ze werkeloos geworden door een 
bezuinigingsronde maar dat vond ze op zich niet zo erg want zo kon ze wat meer 
tijd besteden aan haar kleinkinderen en daarmee haar werkende kinderen 
ontlasten.  

Nu haar kleinkinderen wat ouder aan het worden zijn, zou zij graag weer wat willen 
betekenen voor de maatschappij. Ook financieel zou ze wel goed een baan 
kunnen gebruiken. In het buurthuis werd ze gewezen op een baan in de 
techsector. Zelf was ze digibeet maar ze begreep dat er ook organisaties zijn die je 
gratis van alles kunnen leren op dat gebied. Echter op de opleidingsmomenten 
moet zijn nog vaak oppassen op haar jongste kleinkind dus Fatima weet niet of dit 
wel wat voor haar is. Uiteindelijk heeft ze de moed om dit dilemma te vertellen 
tegen haar buurtgenoten in het buurthuis. Zij begrijpen de situatie en willen heel 
graag Fatima helpen. De buren spreken af om een oppas-wisselschema op te 
stellen zodat de oppassers niet iedere keer tijd kwijt zijn aan oppassen en 
zodoende andere dingen kunnen doen. Zoals een training om digi vaardiger te 
worden en zelfs te bewegen richting een job in de techsector.  













 

 


