In de schoenen van…Femke Gijsbers

Wie past deze schoenen?
‘Iedereen met maat 39, liefde voor kleur in het straatbeeld en een stevige pas
Wat zei je vroeger dan je later wilde worden?
Kunstenaar boven op een berg (samen met mijn toenmalige vriendje Bas), maar heb ook tijdje
geroepen dat ik chirurg wilde worden. Toen ik 15 was wilde ik graag naar de technische uni in
Twente, bouwkunde studeren of zo, die campus had tijdens een open dag een heel goede indruk op
me gemaakt.

Femke in de bergen

Hoe verliep je loopbaan?
In het begin wat zoekend, maar de laatste jaren best soepel. Zodra je doorkrijgt dat het draait om
een goede balans tussen inzet, kennis van zaken & de context en vooral goede communicatie en
verbinding met anderen en je daar zelf ook bekwamer in wordt, wordt de wereld een stuk groter,
leuker en bereik je meer.

Zelf heb ik mijn middelbare school niet helemaal netjes afgerond, ik wilde de wijde wereld in.
Onafhankelijk, kritisch en ondernemend. Na mijn zwerftijd en veel verschillende productiebanen,
ben ik in Nijmegen toch sociologie gaan studeren en dat mondde uit in een baan als junior
onderzoeker bij TBS kliniek de Rooyse Wissel.
Daarna via een gesjeesd promotietraject bij het ICS (Sociologisch Instituut, red.) in Groningen en
een ondernemende facilitairmanagement-functie bij een softwarebedrijf hier in ’s-Hertogenbosch
de overstap naar Avans Hogeschool gemaakt. Bij Avans is veel ruimte voor ondernemende mensen,
waardoor ik me hier na 11 jaar en verschillende rollen binnen de Academie voor Sociale Studies nog
steeds niet verveel.
Zou je jezelf omschrijven als een ondernemend type?
Jazeker! En dan vooral in teamverband, geïnspireerd door maatschappelijke vraagstukken. Daarom
past het onderwijs me ook zo goed, daar zijn veel verschillende mensen met ideeën, goede vragen
en frisse energie. Ik vind het heerlijk om aan nieuwe dingen te beginnen en om samen met anderen
mensen in beweging te brengen en gewenste verandering voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld
bijdragen aan onderwijsvernieuwing via de ASH-leergemeenschappen van studenten Social Work
die nu al drie jaar overal in de lokale welzijnspraktijken draaien.

Femke (r) tijdens nwb Avans Leergemeenschappen

Femke (r.) tijdens opstart schooljaar 2019-2020 OO ‘sH

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?
Een vrolijke trekvogel. Ken je de bijeneter, die vind ik echt prachtig, zo kleurrijk! Helaas nog nooit in
het echt kunnen zien. Zoals zovelen lijkt het me echt hemels om te kunnen vliegen. Daarnaast zou
het ook goed passen als ik met de warmte/ seizoenen mee zou kunnen gaan. De ene helft van jaar
hier in Nederland en de andere helft ergens in de bergen.
Wat zou je later willen worden?
Uhm, naast gezond oud en tevreden? Het kan nog twee kanten opgaan. Misschien word ik
inderdaad ooit nog die kunstenaar boven op een berg in Oostenrijk, of anders zou ik graag een
enthousiaste verbinder hier in de stad willen zijn, misschien word ik ooit nog wel burgemeester van
’s-Hertogenbosch
.’

In gesprek met Margo van den Oord,
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