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Vrouwen in de Surinaamse maritieme sector

I

n deze speciale editie een kleine
presentatie van vrouwen in de
Maritieme sector in Suriname.
Versterking van vrouwen binnen
de maritieme sector in het Caraibische gebied is structureel getild naar
een hoger niveau. Met steun van de
Internationale Maritieme Organisatie
(IMO), een specialistische werkarm van
de Verenigde Naties, is de jongste regionale maritieme organisatie, Women in
Maritime Association Caribbean (WIMAC), op vrijdag 17 april 2015 opgericht in Montego Bay, Jamaica.
In het bestuur dat het trekwerk moet
verrichten en de vestiging van de organisatie dient te verzekeren, neemt Suri-

name een verantwoordelijke positie in.
Tosca Pinas, internal auditor en Hoofd
Quality and Control bij de Maritieme
Autoriteit Suriname (MAS), neemt er
zitting als penningmeester. Zij werd
voorgedragen door gastland Jamaica,
met Trinidad en Tobago als secondant.
Claudia Grant, Deputy Director van
de Maritieme Autoriteit Jamaica, is de
voorzitter. Samen met haar bestuur
moet zij WIMAC onder meer promoten
binnen de regio, middelen genereren
en studiemogelijkheden voor vrouwen
creëren.
De WIMAC is één van de jongste regionale organisaties die vanuit de IMO is
opgericht om gender-mainstreaming

binnen de maritieme sector te bevorderen. De maritieme sector is van
oudsher door de man gedomineerd.
Volgens de IMO zal de sector echter
tot grotere bloei komen wanneer
mannen en vrouwen gelijke kansen
krijgen en hebben om een bijdrage te
leveren. Het lidmaatschap van de organisatie staat open voor alle vrouwen
en studenten die een baan hebben
gerelateerd aan de scheepvaartsector,
publieke en private bedrijven en onderwijsinstituten. Behalve het versterken van vrouwen zal de WIMAC zich
actief inzetten om jonge vrouwen te
interesseren om een carrière te maken
in de sector.

‘Ik wilde graag iets anders doen’
Cynthia Enser – Stakel, Terminal Manager van de Canawaima Management Company N.V.
te South Drain in het district Nickerie, startte haar loopbaan in de maritieme sector op 1
september 2006.
“Ik ben belast met het management van de Canawaima. Dit houdt onder meer in dat ik moet zorgen dat de
Canawaima altijd in de vaart is om de route Nickerie – Guyana te onderhouden. Ook onderhoud ik contact met
de manager van Guyana, de douane en de politie. Verder moet ik ervoor zorgen dat de boot zijn dokbeurten
ondergaat en nog veel meer. De werkzaamheden zijn op het directeurniveau. Ik kom namelijk uit het onderwijsveld en ik wilde graag iets anders. Het was eerlijk gezegd even wennen, want de maritieme sector verschilt
hemelsbreed van het onderwijs. Maar ik heb mij heel gauw kunnen aanpassen, omdat ik al snel merkte dat het
intensief, maar prettig werken is. Ik wil heel graag blijven in de maritieme sector. Ik ontwikkel mij door mij te
oriënteren bij bedrijven die ongeveer hetzelfde werk doen in binnen- en buitenland. Ik heb op programma om ook trainingen te gaan volgen
die specifiek te maken hebben met de maritieme sector. Ik ken niet echt veel vrouwen die in deze sector werken. Het lijkt nog steeds echt een
mannenwereld. Maar de weinige die ik ken vind ik echt flinke vrouwen. Deze sector biedt aan jonge vrouwen een interessante, dynamische
baan. Er gaat voor jou als vrouw een geheel nieuwe wereld open en je komt tot de ontdekking dat sommige dingen toch niet alleen voor de
man weggelegd zijn, dat geeft dan ook veel meer zelfvertrouwen.”

‘Deze sector kan voor vrouwen een uitdaging
zijn: de vorming van een sterke persoonlijkheid’
Giovanna Singodikromo is ruim vijf jaar werkzaam bij SOL Suriname N.V als Supervisor
Depot Beekhuizen.
“Als supervisor ben ik verantwoordelijk voor het aanvoeren en lossen van schepen, alsook het bijhouden van de
stock voor een veilige operatie van de havenfaciliteit. Ik ben het vorige jaar, om precies te zijn in juli 2014, ook
belast als Port Facility Security Officer (PFSO)”. De reden hiertoe is dat ik de werkzaamheden van mijn supervisor
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moet overnemen. De taak van PFSO’er is een hele uitdaging voor mij. Vooral wanneer je te maken hebt met werkzaamheden in de “mannenwereld”. Desondanks zal
ik blijven in deze sector, omdat de uitdagingen mij als persoon juist sterker maken en ik in ieder geval de werkzaamheden boeiend vind. Je moet
altijd jezelf zijn en respectvol met de mensen om je heen omgaan. Ik ben de mening toegedaan dat er tot nu toe nog te weinig vrouwen in deze
sector zitten, wat bestwel anders kan. Van de ruim 36 PFSO’ers zijn slechts drie van het vrouwelijk geslacht. Deze sector kan voor vrouwen een
uitdaging zijn, de vorming van een sterke persoonlijkheid. Iemand die durft om haar mening naar voren te brengen in een wereld die meestal
wordt gedomineerd door mannen. Niet bang zijn om de discussie aan te gaan, als dit met respect voor eigenwaarde naar voren wordt gebracht.”
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‘De jonge (vrouwen) moeten
gestimuleerd - en gemotiveerd worden
om voor deze branche te kiezen’
Bibi Miajan is Survey & Inspection medewerker bij de MAS.
“Ik ben gestart in de maritieme sector op 1 augustus 1998 bij de MAS. De reden tot deze stap
was dat ik na de middelbare school geen zin meer had om verder te studeren. Ik wilde al geld
verdienen dus besloot ik te gaan werken. Mijn carrière door de jaren heen is niet slecht te noemen maar het kon beter. Na medewerker 2e klasse werd ik bevorderd tot medewerker 1e klasse op de afdeling Maritime Administration. Als Survey & Inspection medewerker ben ik belast
met het uitvoeren van inspecties op schepen die de havens aandoen (Port State Control);
inspecties en keuringen doen op alle categorieën vaartuigen en het mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde controle
activiteiten. Op de afdeling Maritime Administration zijn de doorgroeimogelijkheden
beperkt, maar desondanks ben ik van plan te
blijven in de sector omdat het werk mij boeit.
De aanwezigheid van vrouwen in de maritieme sector zijn naar mijn mening beperkt
omdat vrouwen denken dat de scheepvaart
nog een stereotypische mannenwereld is. De
jonge (vrouwen) moeten gestimuleerd en
gemotiveerd worden om voor deze branche
te kiezen. Gelijke kansen voor de vrouw om
de sector tot grotere bloei te laten komen”.

‘Vrouwen kunnen net zo goed managen
als mannen en misschien zelfs beter’
Jennifer Bromet, Assistent Manager bij Bromet
Shipping. Zij deed er haar intrede twintig jaar
geleden (1995).
“Ik nam dit besluit om het familiebedrijf te versterken.
Mijn carrière is sinds toen heel goed verlopen. Als Assistent
Manager doe ik alles wat met shipping te maken heeft.
Van in- en uitvoer van schepen, het afhandelen van
manifesten. Het werk is veel omvattend. In mijn loopbaan
in de scheepvaartwereld heb ik veel dingen meegemaakt.
Soms maak je dingen mee die je niet verwacht. Een
schoolvoorbeeld hiervan is, toen er een paar jaar geleden
tijdens het lossen op de Nieuwe Haven een container in
het water viel langszij het schip. Door de sterke stroming
van het water moesten wij met man en macht de
container vastbinden met touwen bij een privésteiger iets verderop. De volgende dag is
het met een kraan op een ponton eruit gehaald. In de maritieme sector wil ik zeker tot mijn
pensioengerechtigde leeftijd mijn krachten geven. Ik wil mij blijven ontwikkelen binnen de
scheepvaart business door de ontwikkelingen binnen de sector te blijven volgen en waar
nodig aanpassingen te plegen binnen het bedrijf. Ten aanzien van het aantal vrouwen
binnen de sector, ik heb totaal geen idee, maar in ieder geval juich ik dat toe. Vrouwen
kunnen net zo goed managen als mannen en misschien zelfs beter. Deze sector biedt leuke
en leerrijke ervaringen aan jonge vrouwen”.

‘Het werk is heel
gevarieerd en uitdagend’
Vanessa Aman is manager Corporate Strategy &
Commercial Services bij N.V. Havenbeheer Suriname. In 1990 trad zij er in dienst in de functie
van Chef Financiële Administratie.
“Na mijn afstuderen van de Anton de Kom Universiteit van
Suriname ging ik op zoek naar werk. Ik ben via een arbeidsbureau in deze sector terechtgekomen. Mijn interesse voor
onder andere de maritieme sector is wel van te voren besproken met het arbeidsbureau. Mijn carrière is heel goed verlopen. Vanwege mijn interesse voor het werk en inzet ben ik in
2003 lid geworden van het Management Team. Daarvoor heb ik mij kunnen opwerken tot
afdelingshoofd. Binnen het Management Team heb ik diverse functies mogen bekleden. Ik
moet natuurlijk ook de toenmalige leiding van de organisatie bedanken voor het feit dat de
potentie voor het leveren van een bijdrage aan de beleidsdoelen is opgevallen en mij de kans
is geboden om een bijdrage te kunnen leveren. Als lid van het strategisch management team
participeer ik in de strategische besluitvorming. Daarnaast wordt gezorgd voor het opstellen
van beleidsplannen en het creëren en versterken van klantrelaties, om zodoende het ondernemersklimaat in de scheepvaartindustrie samen met de stakeholders te versterken. Zolang
het mogelijk is, zal ik in de sector blijven werken. Het werk is heel gevarieerd en uitdagend. Het
gaat om een dynamische sector waardoor ook de ontwikkeling continu is. De sector beweegt
zich binnen een internationale omgeving. Het streven is daarom ook om bij te dragen aan de
verdere ontwikkeling hiervan en de dienstverlening op internationaal niveau te brengen. In
onze omgeving werken er vrouwen op diverse niveaus. De vrouwen zijn redelijk goed vertegenwoordigt in de sector. De statistieken zijn mij niet bekend. Ik kan daarom geen uitspraak
doen over het aantal. Wat wel duidelijk is, is dat het aantal vrouwen op technisch-operationeel vlak zeer gering is, in vergelijking tot het aantal mannen dat er werken. Als antwoord op
de vraag wat deze sector (jonge) vrouwen te bieden heeft zegt Aman “een zeer dynamische
werkomgeving met veel uitdagingen waarbinnen elke welwillende bijdrage welkom is. Het
betreft een sector met veel facetten en een zeer divers scala van actoren of ondernemingen
waarin goed verdiend kan worden. Dit maakt het werken binnen de sector interessant. Het
vereist veel (zelf)studie en het begrip voor de sector en de kennis van de sector wordt gaandeweg de loopbaan opgebouwd”.

‘De maritieme sector biedt heel veel
mogelijkheden voor (jonge) vrouwen
zowel nationaal als internationaal’
Bernice Mahabier is Assistent Manager Nautisch Beheer bij de Maritieme
Autoriteit Suriname (MAS).
“In het jaar 2001 werd ik als eerste vrouw verwelkomd op de
afdeling Hydrografie bij de MAS.
Persoonlijk houd ik van de natuur en avontuur. Het uitvoeren
van de hydrografische werkzaamheden heeft te maken met
natuurprocessen op zee, rivieren
en kanalen, dus voor mij zeer
uitdagend om te kiezen voor de
maritieme sector. Door de jaren
heen ben ik echt gegroeid binnen de organisatie, namelijk van
medewerker Hydrografie, naar
Hoofd Hydrografie en nu ben ik
Assistent Manager Nautisch Beheer (AMNB). Als AMNB ben ik
dagelijks bezig met de complete
coördinatie/management
op
de afdeling Nautisch Beheer. Er
zijn drie secties te weten Nautische Planning en Ontwikkeling,
Hydrografie en Cartografie. Ook
ben ik belast met het technisch
onderhoud met relaties zowel
nationaal als internationaal. Het
werk is niet saai en eentonig. Er zijn altijd uitdagende projecten die ook samengaan met de
ontwikkeling van Suriname. Op dit moment zijn er weinig vrouwen in de sector, maar door
de komst van de Maritieme school merk ik een groei. De maritieme sector biedt heel veel mogelijkheden voor (jonge) vrouwen zowel nationaal als internationaal. Het is dynamisch, dus
steeds in ontwikkeling en heel breed, met name scheepsagenten, hydrografen, cartografen,
inspecteurs, portmanagers, port security officers, port safety officers, scheepscertificerings
- en licentie bedrijven, gezagvoerders, kapiteins, matrozen, rivierloodsen en nog veel meer”.

‘Deze sector heeft heel veel te bieden
aan (jonge) vrouwen, maar eerst moeten
wij durven en
dan de stappen
ondernemen’
Caryl Bellamy begon in 2009 in de
maritieme sector vanuit een vacature voor directe indiensttreding
van het loodsenkorps na een goede afronding van de pre-nautische
training. Zij is thans Maritime Traffic & Security medewerker.
“Ik werd na de pre-nautische opleiding uit
de selectie gehaald en op de afdeling Maritime Administration(MA) geplaatst. Ik heb
al enige affiniteit met de maritieme sector
dus ik ben niet van plan deze te verlaten. Ik ben belast met het onderzoeken van ongevallen en
incidenten op de rivier; het verrichten van voorbereidend onderzoek bij vergunningsaanvragen voor waterwerken en het opmaken van oriëntatierapporten; controle op de wet openbaar
vervoermiddel te water (kleine veerboten ) en ook de algehele controle op het scheepvaartverkeer. Mijn verdere ontwikkeling is mezelf trainen door bijvoorbeeld een hogere opleiding te
volgen (HBO) en met geluk een beurs in de maritieme sector (Master) te krijgen. Hierdoor krijg
ik een betere Curriculum Vitae en wordt ik een potentiële kracht in die sector. De vrouwen in de
maritieme sector zijn heel schaars dat blijkt uit de feiten; er zijn tot nu toe geen enkele vrouwen
toegetreden tot het loodsenkorps. Op de afdeling MA is er geen enkele vrouw gepromoveerd
tot de leidinggevende positie. Deze sector heeft heel veel te bieden aan (jonge) vrouwen, maar
eerst moeten wij durven en dan de stappen ondernemen. Persoonlijk vind ik dat bij werving en
selectie van de sollicitanten de voorkeur wordt gegeven aan het mannelijke geslacht, dat ligt
hoogstwaarschijnlijk aan onze cultuur, vandaar dat wij vrouwen elkaar nu juist meer moeten
ondersteunen, en voor solidariteit is de samenbundeling belangrijk”.

‘Mijn baan als schipper verloopt heel goed en
succesvol’
Saona Lantveld
is schipper bij de
Scheepvaart Maatschappij Suriname
(SMS).

‘De uitdaging in deze sector zal
zijn de combinatie van productieve en reproductieve taken’
Marny Daal – Vogelland is Manager Petroleum contracts
bij Staatsolie Suriname.
“Ik ben niet rechtstreeks werkzaam in de maritieme sector. Vanwege
mijn functie bij Staatsolie is mijn aandachtsgebied offshore Suriname.
Onze divisie is verantwoordelijk voor het promoten van het offshore aardolie potentieel, het onderhandelen van de petroleumcontracten en uiteindelijk het monitoren van de uitvoering van de gemaakte afspraken.
Zoals uit mijn reactie blijkt dat er geen sprake was van een ‘stap’ maar
slechts een uitvloeisel van mijn aandachtsgebied. Mijn carrière is vrij vlot
verlopen. Ik heb veel kansen gehad om te groeien en ik heb gebruik van ze gemaakt.
Ik ben zowat aan het eind van carrière maken, maar tot dat moment van formeel pensioen zal ik blijven leren en het
geleerde toepassen. Ik weet niet hoeveel vrouwen erin de sector zitten, maar ik verwacht niet dat er veel vrouwen zijn.
Dat is het algemeen beeld bij niet traditionele beroepen. Punt, deze sector is uiteraard ook beschikbaar voor vrouwen.
De uitdaging in deze sector zal zijn de combinatie van productieve en reproductieve taken”.

“Door inspiratie van een
MAS medewerker, die ik
niet bij naam wil noemen, startte ik in 2011
met de opleiding Stuurman bij de Maritieme
school. Na hard studeren heb ik de opleiding
na twee jaar met succes
afgerond. Daarna ben
ik direct bij de SMS begonnen als Schipper.
Als schipper moet ik het
vaartuig veilig kunnen
manoeuvreren en de
route over de Commewijnerivier onderhouden. Af en toe onderhoud ik ook de route
over de Corantijnrivier
met de Canawaima ferry. Tot nu toe verloopt
mijn baan als schipper
heel goed en succesvol.
Ik ben nog in mijn groeiperiode en ik loop mee
als assistent schipper. Ik
zal in de sector blijven,
omdat ik hiervoor hard
heb gestudeerd en mijn
werk is nu mijn hobby
geworden. Je merkt wel
dat het aantal vrouwen
in de sector weinig is,
maar dat degenen die
voor deze branche gekozen hebben dapper zijn.
Door het genderbeleid
kunnen vrouwen zich
ook profileren binnen de
maritieme sector”.

‘De zeevaart is veelzijdig maar bovenal een zeer
aantrekkelijke sector’

‘Deze sector kan (jonge) vrouwen
unieke kennis, dynamiek en meer
zelfvertrouwen bieden’.
Mervel Kotzebue – Fleur, Managing Director CMA CGM Suriname.
“Ik deed mijn intrede in de maritieme sector op 1 maart 2010. Hoewel de maritieme sector een compleet nieuwe branche voor mij was beschouwde ik dit als een enorme uitdaging. Ten eerste vanwege het feit dat de ontwikkelingsrichting van de haven mij aantrok.
In 2010 was namelijk de rehabilitatie van de kade in volle gang en het was vrij zichtbaar
dat deze sector een enorme groei zou doormaken welke achteraf inderdaad werkelijkheid is geworden. Ten tweede,
gewoon iets nieuws doen welke ‘out of my scope’ lag. Hierdoor was dit een optie tot ontwikkelen van nieuwe eigen
competenties. Ik startte mijn carrière bij HJ de Vries (business unit Esuverfa) waar ik vanaf 1996 tot 2000 als marketing
- en sales manager heb gefungeerd. Daarna deed ik de overstap naar Fernandes Group waar ik in de eerste vijf jaren
als salesmanager was verbonden aan Fernandes Bottling en in het tweede deel (circa 5 jaren) bij Fernandes Bakkerij
als commercial manager en deel van het senior management team mijn bijdrage mocht leveren bij de opstart van een
nieuwe industriële bakkerij en het warme bakkers concept mee mocht helpen ontwikkelen en introduceren. In 2010
nam ik de functie als Managing Director aan bij CMA CGM Suriname, een agentschap van de internationale rederij
CMA CGM met haar hoofdkwartier gevestigd in Frankrijk, Marseille. In de afgelopen vijf jaren is het marktaandeel
van het agentschap ondanks de zware concurrentie binnen de container branche gegroeid. Gezien de dynamiek van
deze sector is dit zeker de moeite waard om erin te blijven. De persoonlijke ontwikkelingsgebieden liggen met name
in agency - en port management.
Er zijn naar mijn mening nog onvoldoende vrouwen in deze sector. Alhoewel de maritieme sector in Suriname reeds
lang in ontwikkeling is, is het professionaliseringsproces vrij nieuw. Tevens is voor de ‘buitenwereld’ weinig kennis over
het reilen en zeilen binnen deze sector. Het algemeen beeld van de haven is dat dit ‘mannenwerk’ is waardoor weinig
vrouwen geïnteresseerd zijn om te solliciteren naar een zogenaamde ‘havenjob’. Ook de voorlichting van de opties
voor vrouwen binnen de haven is nog onvoldoende. Deze sector kan (jonge) vrouwen unieke kennis, dynamiek en
meer zelfvertrouwen bieden. Tevens het besef dat de haven de eerste ‘entry point’ is voor economische ontwikkeling
(import/export) en dat zij daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren”.

Nathasia Crawford, Assistant Manager Operations bij Havenbeheer Suriname N.V.
Op 15 februari 2006 trad ik in dienst bij Havenbeheer Suriname N.V. waar ik begon als Officer op de afdeling Operations. Sinds 1 november 2012 fungeer ik als Assistant Manager Operations binnen bovengenoemd bedrijf, waar ik de
verantwoordelijkheid heb over de Secties Planning en Dataverwerking. Crawford antwoord op de vraag hoe ze in de
maritieme sector is terecht gekomen als volgt: “Na enkele jaren gewerkt te hebben in een geheel andere sector ging ik
op zoek naar een baan waarin ik mij beter kon terugvinden”. Over het verloop van mijn carrière ben ik tevreden. Binnen
10 jaar in deze sector heb ik mij danig kunnen ontwikkelen. Havenbeheer Suriname N.V. heeft mij de gelegenheid geboden om Nautische Wetenschappen te studeren aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Ik ben afgestudeerd en
heb hierna promotie gemaakt. Als jonge dynamische vrouw heb ik een positieve kijk op de toekomst. Ik zal absoluut
blijven in de maritieme sector. Mijn ultiem streven is mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de scheepvaartsector in Suriname. Op internationaal niveau gaan de ontwikkelingen in deze sector vrij snel en als land moeten wij die
kunnen bijhouden. Ik werk daaraan mee. Wat vindt u van het aantal vrouwen, die in deze sector werken? Het aantal
is groeiende en dat juich ik ongetwijfeld toe. Jarenlang werd deze sector gezien als ‘mannenwereld’ maar ook die
gedachte is tot het verleden gaan behoren. Er zijn nu voldoende vrouwen te noemen die een vooraanstaande positie
bekleden binnen de zeevaart.
De zeevaart is veelzijdig maar bovenal een zeer aantrekkelijke sector waarin zowel op de vaart als aan wal veel uitdaging valt te beleven voor ruimdenkende jonge vrouwen. “Je leert er de nodige competenties ontwikkelen op technisch
en sociaal vlak, je zelfstandigheid en inventiviteit worden op de proef gesteld. Daardoor kan je het beste uit jezelf
halen”, beëindigt Crawford haar relaas”.

‘Er is veel te bieden aan vrouwen in deze sector, alleen moet er meer bekendheid komen op dit gebied’

‘Deze sector
wordt echt
gezien als een
mannenwereld’.
Kathleen Baal, Warehouse
Clerk bij Integra Marine, zeg
ik deed mijn intrede op 15 november 2012 in de maritieme
sector.
“Mijn werkzaamheden kort samengevat zijn onder andere het administratief/elektronisch
verwerken
van alle inkomende en uitgaande
lading ( containers en breakbulk) ten
behoeve van klanten. Verder verwerk
ik gegevens in het douane – Asycuda
Systeem en ik voer steekproefsgewijs controle uit bij het ontmantelen/leegmaken (strippen) en vullen
(stuffen) van containers/break bulk
lading. Daarnaast onderhoud ik dagelijks emailcorrespondentie met
agentschappen en klanten. Er was
geen specifieke reden voor deze stap.
Ik zocht naar een vaste baan, en had
nooit gedacht dat ik in deze branche
(vooral op de haven!) zou belanden.
Baal zeg ik heb het tot nu toe zeer
naar mijn zin en ik heb heel veel kennis en ervaring mogen opdoen. Ik
heb vooralsnog geen plannen om uit
deze branche te stappen. Ik voel mij
lekker in het werk dat ik doe. Ik kan
mijn kennis en ervaring bijschaven
door middel van trainingen die DP
World Paramaribo aanbiedt, zowel
via online corporate programs, als
ook op de werkvloer en lokale trainingen. Ik ambieer op dit moment
geen hogere functie. Ik voel me op
mijn gemak en streef naar best performance in mijn huidige functie. Vergeleken met het aantal mannelijke werknemers, zijn wij in de bittere minderheid. Deze sector wordt echt gezien als een mannenwereld. Deze branche is dynamisch, de collega’s zijn gezellig en de mogelijkheid om hogerop te komen, bestaat er. Alleen moet je er hard tegen
gaan en je moet liefde hebben voor het werk”.

Nancy Yang is nautisch cartograaf op de afdeling Nautisch Beheer (NB) bij de MAS.
“Van februari tot en met november 2009 nam ik deel aan de Pre-Nautical training voor loodsen bij de MAS. De reden
voor deze stap was dat ik eigenlijk nieuwsgierig was wat het loodsenwerk werkelijk inhield, want toen had ik geen
enkele kennis hiervan nog minder de maritieme sector in het algemeen. Op de Pre-Nautical training heb ik niet alleen
kennis gemaakt met de algemene maritieme sector maar ook het technische - en het nautische gedeelte hiervan. Het
is echter niet gelukt om aan de vervolgopleiding mee te doen, maar met de kennis die ik heb opgedaan tijdens de training ben ik sinds december 2009 werkzaam op de afdeling NB. Na de cartografische training te hebben gevolgd vorig
jaar in Engeland, richt ik mij momenteel meer op het up-to-date brengen en vervaardigen van nautische kaarten.
Zoals aangegeven wil ik graag de opgenomen kennis op cartografisch gebied verder implementeren bij de MAS. In het
algemeen, is het aantal vrouwen in deze sector relatief klein maar er is wel een stijgende trend te zien in de wereld. In
Suriname is het misschien niet zo te merken vanwege de beperkte studie mogelijkheden op dat gebied in het land. Er
is veel te bieden aan vrouwen in deze sector alleen moet er meer bekendheid komen op dit gebied”.

