
Al heel wat bijgeleerd
Hilke studeerde in juli 2010 af als Master in de Cel- en systeembiologie aan de 
Universiteit Antwerpen. Eerder behaalde ze al haar Bachelor diploma aan de 
UHasselt van Diepenbeek. 

Hilke is eerder toevallig met projectsourcing in contact gekomen want ze 
was absoluut niet vertrouwd met het concept. Als jonge pas afgestudeerde 
biologe plaatste ze haar cv online en werd ze snel gecontacteerd door een 
projectsourcingbureau. De rest is geschiedenis. 

Door een beroep te doen op projectsourcing halen bedrijven immers tijdelijk 
externe expertise in huis die dan op projectbasis wordt ingezet. Ondertussen werkt 
Hilke al op haar tweede project en heeft ze op korte tijd al heel wat bijgeleerd. 

Boeiende projecten
“Het projectsourcingbureau heeft voor mij echt deuren geopend”, vertelt Hilke. “Zij  
kunnen mij als jonge pas afgestudeerde zonder ervaring veel beter ‘verkopen’ dan 
dat ik dat zelf zou kunnen. Op die manier heb ik als pas afgestudeerde kansen 
gekregen die ik anders nooit zou krijgen of zou durven nemen.” 

“Eigenlijk is het een gemakkelijke manier om een bedrijf binnen te komen en om 
op boeiende projecten te kunnen werken. Ik merk een heel groot verschil met 
studiegenoten die op eigen houtje solliciteerden en veel langer op zoek waren 
naar een leuke uitdaging”, gaat Hilke verder.
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“Ik heb steeds gewerkt op projecten met een duidelijke maatschappelijke en 
wetenschappelijke relevantie. Dit is voor mij heel erg belangrijk. Het is fijn dat 
hier bij beide projecten ook rekening mee is gehouden. Ik heb echt het gevoel dat 
ik een relevante bijdrage lever.”

“Bovendien sluiten de projecten waarop ik mag werken heel nauw aan bij mijn 
studies. Het was mijn grote droom om in labo-omgevingen te kunnen werken. 
Maar de vacatures in deze sector zijn schaars, het is een hele kleine wereld. Ik 
ben dan ook heel blij dat projectsourcing voor mij de juiste deuren heeft geopend”, 
besluit Hilke.

De juiste ervaring voor op je cv
Verder ziet Hilke nog tal van voordelen voor pas afgestudeerden. Zo leg je als 
jonge arbeidskracht bijzonder veel interessante contacten. Je kunt werken op 
verschillende boeiende projecten die dan weer mooie referenties opleveren op je 
cv. Bovendien geeft projectsourcing je kansen die je anders als pas afgestudeerde 
niet zou krijgen. Hoewel Hilke op termijn graag ergens vast aan de slag zou willen, 
zou ze projectsourcing aan elke pasafgestudeerde aanraden.

De nadelen wegen voor Hilke niet op tegen de vele voordelen die er zijn. Het 
moeilijkste vindt Hilke het feit dat je extra inspanningen moet leveren om je overal 
aan de bedrijfscultuur en aan de collega’s aan te passen. Je moet je soms extra 
bewijzen, maar ook hier leer je enorm veel van bij.

Hilke doet haar werk graag en wil zich op termijn nog verder specialiseren. 
Gelukkig blijft er naast het werk voldoende tijd voor hobbies en een leuk sociaal 
leven. Ze is dol op oriëntaalse dansen. “Later wil ik een eigen huis en zeker 2 
kindjes”, besluit de sympathieke dame uit Geel.

Zin in een carrière als projectmedewerker? 
Stuur een mailtje naar projectsourcing@federgon.be of 
ga naar www.federgon.be/federatie/leden/, rubriek ’Commissie Projectsourcing’.

“Ik heb steeds gewerkt op projecten met een maat-
schappelijke en wetenschappelijke relevantie. Dit 
is een bewuste keuze. Het is fijn dat hier bij beide 
projecten ook rekening mee is gehouden. Ik heb 
echt het gevoel dat ik een relevante bijdrage lever.” 


