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VROUWELIJKE MANAGERS OVER
a

t
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Zes vrouwen in hoge managementfuncties discussiëren in het Amsterdamse
restaurant De Kersentuin onder teiding van AM's Annemarie van Gaal. Naar
aanleiding van stellingen over het leven aan de top, de voordelen van vrouw-zijn
en hoe je de ttld vindt voor een leuk privéleven (ja, Wouter en Camiel, het kan!).

STELLING @ Vrouwen zijn op het
zakelijke alak beter d.an mannen,

ZAINA I "Zeker. En dat komt omdat wourven
veel betere regelaars zijn en dus efÍiciënter
werken."
JOSEPHINE | 'Vrourven aan de top ziin gedrevener. Je moet dubbel zo goed ziin."
MIRJAM | "Daar gaan vrouwen aan ten onder,
aan dat perfectionisme.

Niet doen! Loslaten!"

Akje

"Het zelfi,ertrouwen van wouv,en is
Als iets niet hrkt, dan kornt

wordstli,nje

cARoLINA | "Klopt. Maar ik heb altijd geloofd
dat je alles kunt bereiken, als je rnaar wilt."

organisatie,
zeg dntdffin
gat)oart
ZAINA

die borrel. 't Zit hern narnelijk niet alleen in dat harde
werken."
JoSÊPHINE | "Het hoeft niet altijd orn de inhoud te gaan.
Mannen zijn veel beter in nehverken. Maar we moeten ons
niet als namren gedragen; geu'oon onszelf blijven."
ZAINA | "Manrien blijven gernakkelijker hangen na het uelk."
MARLOU | "En mannen zijn betere acteurs. Wij zijn bang niet
professioneel te worden gevonden. Mannen hebben daar geen
last van."

MIRJAM | "Nee, mannen zijn geen betere acteurs, mààt ze
brengen alles altijd veel positiever."
ANNEMARIE | "Van de honderd problemen zijn er negentig
geen echte problemen. En rvaar je niets aan kunt doen, daar
uroet je je ook uiet druk orn maken."
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sh* minder.

partnerulik

MARILOU | "En niet alleen tliuis, ntaar zeker
ook op het werk!"
MIRJAM | "Maak je de tmcs eigen. Kom die kamer uit, ga naar

2

MARIL0U
vaak een

dat omdat rve het niet kunnen. Denken we."

STELL|NG

@ Superarouwen

bestq,an

niet (rnaatschappelij k succesaol,
meg

amoeder e n modele chtg enote).

MIRJAM | "je nroet om te beginnen bij je partner de ruiurte
nemen roor je rverk. Dan moet hij zich dan aanpassen."
MARILOU | '1Me moeten ook niet alles altild tot in de puntjes
willen verzorgen, het mag best eens wat relarter. Als je rverkje
passie is, iaat je dan niet weerhouden. Ik heb geen hnderen,
ben ontzettend veel rveg. Ik spreek op seminars, investeer en
zit in de boards van microlinancc banken in het buitenland.
Miin rnan begrijpt de passie die ik heb voor mijn werk en rvaardeert die ook."
MIRJAM | "Ik ben ook veel weg 's avonds. Ik zit in allerlei besturen en sticlrtingen, heb biina elke avond wel rvat. Het voe$
iets toe, ik vind het belangrijk. Ik heb veel hulp, mijn ouders
en msje u'onen in de straat."
ZAI NA | "In ons bedrijf mag je vier dagen werken. Het gekke is
dat wouwen daar wel gebruik van maken, maar mannen niet,
die vinden het nogsteedsnot dana orn minder te rverken." O

otr
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wEnr Divisiedirecteur BedrijÍsvoering bij De Nederlandsche
Bank. PRlvÉ Partner is psychiater, twee dochters van 7 en 1ó.

@Zai,naAh.med-Karim
WERK Parlner bij Ernst & Young

Accountanls. PRIVÉ Partner is
ptastisch chirurg. Twee kinderen
van ó en 9 jaar, zwanger van de
derde.

@

Marilou uan Golstein

Brounners
wERK Managing director Triodos
lnvestment Management. PRIVÉ
Geen kinderen. Haar partner is de

directievoorzitter van Triodos
Bank.

@M'írjamde BIécrnrL
wERK Partner bij advocatenkan-

toor Baker & McKenzie. PRIVÉ
Twee zonen van 12 en 15 jaar.
Haar partner is plastisch chirurg.

@AnnemnrieuanGanl
WERK Selfmade zakenvrouw,

succesvol auteur van boeken

VJÈ

over financiën en ondernemen.
Uitgever van AM. PRtvÉ Woont
samen met haar vriend en haar
iienerzoon (15). Haar oudste
zoon (26) is de deur al uit.

@ C aroli,rm, Wleli:ng a
WERK Algemeen directeur

Protiviti Risk & Business
Consulting. PRIVE Partner is CEO
van een internetfacturatiebedrijf .

Drie kinderen van 5, 7 en

@Josepluine D&n
Vossen-Jonker

9

jaar.

d,ey'

WERK Managing partner van

headhuntersbureau Partners at
Work. PRIVÉ Twee dochters van
14 en 16 jaar. Partner is CEO van

de Bilderberg Group.
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CAROLINA | "Je rrroet iuvesteren in hulptroepen er vooral SïELL3Nq
doonrerken. Ik ben rne nu naast mijn u,erk aan het inu'erken

in een comrnissariaat. Jezelf ontwikkeler-r is belangrijk."
JOSEPHINE | "Absoluut, bhifvooral door rverken, anders
verlies je tijd en'"akkennis. Je kunt wel een periode alleen horizontale stappen maken, dan blijfje tenrninste actiefin je vak.
Àls je stopt, kur je later rrooit nreer op rriveau irrstappen, de
achtelstand die ie hebt, haal je nooit meer in."
MIRJAM

CARoLINA

@
|

ANNEMARIE

et" vrouw wordje anders bejegend..

"Dool arrtoverkopers zeker!"
l"Endoorbanken.Ikkreeggeenbankleningtoen

ik panden in de P.C. Mlde kopen. Want ik wist niet rvat ik
deed, dachten ze. Met eigen geld heb ik doorgezet en het rvas
de beste deal van rrrijn leven!"
MIRJAM | "IJet idiote is dat u'e het zelf ook doen. ]e praat ilr

l"Entrekjenietsaanvanu/atiedereenomjelreen hetziekerilnismeteenvrouwelijkeartsenjedenkt,'u'aarblijft

vindt, op het schoolplein bijvoorbeeld."
de cl.rirurg?'."
CAROLINA | "Kies een evenement per jaar om rree te helpen MARLOU | "Als u'e een /zigh potentials pro€ranrma doen, moet
op scliool of ga in het bestuur zitten. \4/e hoeverr niet allernaal ik altijd wouwen bellen onr ze te wagen rnee te doen. Malnen
hrutsel- ofvoorleesmoeder te zijn."
hebben zich dan allang aangemeld."

"

STELLING

gcede
doelen
Word je steeds

maar weer benaderd door goede
doelen? Kies dan
een goed doel dat
bij je past. Kun

je

op al die andere

verzoeken ongeneerd 'nee'zeggen, je bent al

voorzien. Laat je
vervolgens voor
spreekbeurten
niet meer verrassen door bossen

bloemen en flessen wijn, maar
laat ze een bedrag

overmaken op de
bankrekening van

Jouw' organisatie.

d.e

Je

partner

ma.g

je niet in

weg staan vanie carrière.

ZAINA | "Klopt. Daarom moet je vooral zorgen
dat je de jrriste partner kiest."
MIRJAM | "Zo ontmoette ik laatst een vrourv die

door haar scheiding het niet rneer voor elkaar
lceeg orrr vijfdageu te werken. Ik vind dat, als dat
zo is, de man die vijfde dag dan rnaar voor haar'

rnoet betalen. Sor,r'ieso, als je rnan vindt dat je
maar vier dagen moet gaan werken, moet je het
op die manier regelen."
ANNEMARIE | "Precies. Je rnoet dat soort dingen
verrekenen."

zAtNA | "Ja, we zijn veel te aÀvachtend. Ats je
partner wilt w'orden in je organisatie, moet je dat

lnm,gf - Uít.
-- "-,

kenbaarmaken,zeggewoondatjedatMlt!"
JOSEPHINE | "Vrourven moeten zich meer

gaTur[Lr
dtíeborrel.

profflererr in eerr orgauisatie."
MARILOU | "Bn ook erplicieter hun ambitie uit-

Tnthe'rn
nntrnawk
rui,etailnen

indnfhnrdÊ
uerkert
MIIt,'AM
M
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RJAM

'

spreken. Eclrt zeggen rvat je rvilt en u'at je wilt
bereiken. Mannen melden zichzelf aan."
JOSEPHINE l'\Àze zouden best een beetje trotser nrogen zijn. We zijn te besclieideu."

STELLING @ Vrouwen moeten elka,a,r
omhoog helpen.

| Jazeker,

ik doe dat constànt, vrouwen nàar vorerr

MIRJAM | "Ik ben zelf getrouqd, maar ik ben een groot voor-

schuirren."

stander van samelnvorlen zondel contract. Daaldoor moet

MARILOU | "Ook in praktisclie zir.r, ik doe niet nToeilijk over
fexibele rverktijden. Als het s'erk maar gedaan uordt."
MARLOU | "In geval van twijfel kies ik bil twee even goede
kandidaten in principe de wour.r'. BU assessments komen wouwen meestal heel anders binnen. Mannen 'doen het wel even',
wolrwen vragen zich af of ze het rlel hrnnen. Ik geef ze dan in
mÍn hoofd extra punten, rvant ik zie wel dat het er in zit, maar
hun manier van binnenkomen doet daar afbreuk aan."
ANNEMARIE | "Dat vrourvending moeten we echt aferen."

iedereen voor zichzelf zorgen."
ANNEMARIE | "Daarom ga ik nooit neer trouwen."
MARLOU | "Dan kun je de partneraliurentatie ook afschaffen."

MIRJAM | "Ik u'ilde na mijn eerste hnd helemaal niet meer
oay. Geltkhgzagen lrijn man en mijn moeder dat dit een tijdelijke opwelling zou zijn. Mijn rnoeder zei:
'Ga maar beginnen en als je het na drie rveken nog zo ueselijk
vindt, dan stop je.' Mijn nian heeft me een zetje gegeven en na
een week was ik o-zo-blil!"
gaan wer*en, no
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MIRJAM | "Mannen zijn niet alleerr zelÍbeu'uster, rnaàr ze
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make it
easv on
youtseIf
Voor de hardwerkende carriërevrouw
hebben de top-

managers nog wat
praktische tips.

O Regel een goede
huishoudelijke hutp,
die ook wast, strijkt
en kookt. Of regel drie
hulpen, eentje voor de

schoonmaak, eentje
voor de kids en eentje
die kookt.

O Koop kteding bij
vaste adresjes,
bijvoorbeetd op
het vliegveld, in een

hotelwinkel of via
internet.

maken ook nog zonder gêne gebruik van hun
Detwerk. Stel biivoorbeeld dat Zahn ziju baau
zou hebben gekregen via een

rrindje, dan

z-ou

hij

daar niet mee zitten."
MARLOU | 'Vrouu'en

ájn vaak zeer kritisch naar

elkaar toe."

STELLING

@

Je moet

je arouwelíjkheid

gebruíken.

MARLOU | "Sowieso hebben

'Inuesteer

infuulptroepen

snblriií
woraldnorwsrksrt
()AROLINA

wij een roordeel, s'ant rve zijn

prettiger om naar te hjken. En dat bedoel ik dan als vrourv,
we hebben leuke kleren aan, zijn altijd verzorgd. Mannen

ájn

grijz-e vlekken."

"Een relatie op het serk kan leuke en lastige kanten
hebben. Mijn man is directievoorzitter, ik leid een eigen divisie
binnen hetzelfde bedrijl We delen de passie voor het bedrijf,
nraar het is rfet altijd een ideale situatie."
MIRJAM | "Bij ons lr'erken getrourvde stellen, rnaar het is nog
nooít misgegaan."
MARLOU | "\4re l-rebben wel strenge regels voor het omgaan
rnet elkaar, bijvoolbeeld over seksistische grappen, die kunnen
niet meer gemaak u,orden,rvaut dat is toch onderrnijnend."
MARILOU

|

JOSEPHINE | "fe mag best je vrourvelijkheid
benutten."
MIRJAM | "Ik gebruik mijn vlouwelijkheid niet."
JOSEPHINE | "Hoe hrn je dat nou zeggen, je ziet

uit!"

O Kinderkteding
kopen is een leuke

bezigheid voor de
vakantie!

MIRJAM | "Ik pas me zeker niet aan. Ik gaf laatst

O Koop cadeautjes
het hele jaar door,

een lezing, rvaren ze helernaal verbaasd, een advo-

waar je er maar tegen

caat in een jurk? Ik speel niet het woura.tje."

aan loopt. Zo heb je

JOSEPHINE | "je moet je niet in een glijs pak
hijsen, dat hoeft echt niet."

O Gezeltige etentjes

er fantastisch

MARI LOU | "Het voordeel van wourv zijn is ooh dat
je veel eerder in vertrouwen wordt genomen."

MIRJAM | "Vroeger, toen ik nog uiet in de top zat, bedenk
rle nu, paste ik me wel iets meer aan."

ik

ANNEMARIE | 'Als een pak niet bij je hoort, dan voel ie ie daar
niet lekker in en rverk je ook niet ffjn."

"Ik let er rvel op hoe ik me kleed, ik hou wel een
beetje rekening met het zakelilke karaker van mijn werk.
MARLOU |

Ik viud dat kledilg irr elk geval niet rnag afleiden. Ik probeer
een ylofessionele uitstraling te hebben."
JOSEPHINE | "We gaan dus loor zakeli jk en prcfessioneel n-ret

atijd wel iets in huis.
thuis? Schroom niet
om de cateraar te bellen. Laat los dat je
alles zelf moet doen.
O Verwaarloos je je

vriendinnen? Nodig
ze in groepjes uit.
O Moet je een lange

rit maken voor je
werk? Huur een
student in om le rij-

een persoonlijke touch."

den. Kun jij je stukken

MIRJAM | "Alleen als je steengoed bent, zoals Inez M/eski, die
advocale, kun je je alles perrnitteren." i.,

lezen en ontspannen

gotlic

bellen.
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