
 

 

PERSBERICHT 
  
InfraExperience lanceert online platform voor studenten en infrabedrijven 
Online speeddaten voor een geschikte stageplek 
  
ROTTERDAM, 23 april 2020 - Studenten van opleidingen zoals Bouwkunde, Civiele Techniek en 
Elektrotechniek deden op donderdag 23 april mee aan een Online Speeddate Event via het digitale 
platform InfraExperience. Ze konden op die manier makkelijk in contact komen met infrabedrijven 
als BAM, Besix, Mobilis, Mourik en Van Gelder en opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en de 
provincie Zuid-Holland.  
  
Veel studenten zijn op zoek naar een stageplek voor september, maar vinden het moeilijk om 
bedrijven in tijden van corona te benaderen. InfraExperience, een initiatief van Rotterdam 
Ahoy/InfraTech, dat op 23 april eigenlijk een fysiek career event voor bedrijven en studenten zou 
organiseren, zette daarom alle zeilen bij en stampte in korte tijd een online-evenement uit de grond. 
"Voor onze exposanten en partners is dit een mooie gelegenheid om toch in contact te komen met 
talentvolle studenten”, aldus Exhibition Manager Kim Vrolijk.  
  
Voorafgaand aan het speeddaten konden alle deelnemers een gratis webinar van Léon Kranenburg 
met tips & tricks voor een succesvol online gesprek volgen, waarna de studenten 1-op-1 gesprekken 
van maximaal 10 minuten met de deelnemende werkgevers konden voeren.  
"Het was een succes,” stelt Vrolijk. "Er waren verschillende goede matches en er zullen zeker nog 
vervolggesprekken volgen. Zowel de studenten als de deelnemende bedrijven en overheden waren 
enthousiast. We hebben laten zien dat we op een vernieuwende manier met dit vraagstuk kunnen 
omgaan.” 
  
Het eerder voor 23 april geplande fysieke evenement is overigens niet afgelast maar uitgesteld tot 12 
november, al dan niet in een aan de anderhalve-meter-samenleving aangepaste vorm. 
InfraExperience wil met het event jonge talenten enthousiast maken voor de infrasector en zo 
nieuwe instroom genereren. De nieuwe generatie hbo/wo studenten en young professionals wordt 
laten zien wat de dynamische en innovatieve wereld van infra te bieden heeft door middel van een 
uitgebreid programma vol interactieve belevingen zoals virtual reality, games, excursies, 
masterclasses en escape rooms.  
Vrolijk: "We hopen iedereen die nu heeft meegedaan op 12 november natuurlijk ook in levende lijve 
te ontmoeten, maar als we ze nu al aan een stageplek hebben kunnen helpen is dat pure winst.”  
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Online strategie 
Het eerste Online Speeddate Event van InfraExperience is onderdeel van de online strategie van 
Rotterdam Ahoy dat met zijn eigen producties en vakbeurzen leidende online kennisplatformen voor 
verschillende belangrijke sectoren - maritiem, industrie en infra - ontwikkeld. Door de coronacrisis 
wordt die strategie versneld uitgerold. Saskia Vernooij, Manager Business to Business Events van 
Rotterdam Ahoy: "Onze vakbeurzen en zakelijke evenementen kenmerken zich door kennis delen, 
verbinden, netwerken en samenwerken. Nu dat fysiek minder kan, willen we laten zien dat er online 
ook mogelijkheden zijn om die kernwaarden uit te dragen. Deze eerste stap was er wat mij betreft 
zeker één in de goede richting.”  
  
Over InfraExperience 
InfraExperience is een nieuwe productie van Rotterdam Ahoy en wordt gelanceerd door InfraTech, 
het nationale platform voor de hele infrasector. Met InfraTech werpt Rotterdam Ahoy zich al 
jarenlang op als faciliterend partner van de Nederlandse infrasector waarbij zij de branche helpt met 
grote en impactvolle uitdagingen. 
  
InfraExperience komt voort uit het toenemende aantal studenten dat tijdens de vakbeurs aanwezig is 
en daarnaast de behoeften van partners en exposanten van InfraTech om voor de toekomst van de 
sector meer instroom te genereren. HBO/WO studenten, starters en young professionals kunnen 
ervaren hoe het is om te werken binnen de infrasector en welke ontwikkelingen er spelen.  
  
Founding partners van InfraExperience zijn Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, Vereniging van 
Waterbouwers, Je Gaat Het Maken/ Bouwend Nederland, Gemeente Rotterdam, NGInfra, MKB Infra 
en De Bouwcampus. Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Academy Associate Degrees, Het Centrum 
voor Hoogwaterveiligheid, Vector, EuFlex, University of Twente, STUW, Construct en Dispuut Verkeer 
zijn Talent Partners.  
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Meer informatie is te vinden op www.infraexperience.com 
 
Voor vragen omtrent InfraExperience kunt u contact opnemen met de Exhibition Manager Kim 
Vrolijk van Rotterdam Ahoy via k.vrolijk@ahoy.nl 
 
Voor marketing en communicatie kunt u contact opnemen met Angela Nolten, Afdeling Marketing & 
Communications Rotterdam Ahoy. - E-mail: a.nolten@ahoy.nl 
 
Voor informatie omtrent deelnamemogelijkheden voor 12 november kunt u contact opnemen met 
Bart van Duivenbode, accountmanager Rotterdam Ahoy. Tel. 010-2933605, e-mail: 
b.vanduivenbode@ahoy.nl  


