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"Als ie werk ie hobby is, dan geef ie
weinig op. Je moet wel keuzes maken,
Dus een keer geen privéfeestje omdat

,':

ie zaketiike afspraken hebt. Directeuren
kunnen ook uit eten met hun gezin en

$

in het weekend kitesurfen."
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Vrouwen ziin te emotioneel om
goed leiding te ge\ten - ONEENS

t

gelukkig emoties, alleen tonen mannen
die wat minder. Maar ik vind dat het
laten zien van gevoelens iemand iuist
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"Zowel mannen als vrouwen hebben

l'

Doe ook mee aan onze
poll op www.vrouM/.nl

een krachtlg leider maakt."

Vrouwen moeten harder werken
om dezelÍde waardering als
manneu te ltriigen - ONEENS

KATTEIV
VROUWTJES
(27)
'laam: Roos
laasje: Nynke de Klerk (36)
lijzonder orndat: "Roos misschien wel de
rudste kat van Nederland is, maar dat is
riet te merken. Ze speelt nog steedsl"
leste eigenschap'. "2e kroelt veel, elke
rvond ligt ze op mijn mans buik tot hij in
;laap valt."

Itechtste eigenschap: "Roos kan hard bij'.en.Ze is een Pers en moet dus geborsteld
worden. Maar ze geeftzelf aan wanneer
ret genoeg is. Ik wil haar niet laten winren, maar haar tandjes zijn erg scherp ! "
ïotrby's: "Op het balkon in het zonnetje
iggen en spelen met propjes papier."
,ust graag: "Tonijn. Normaal krijgen onze
ratten alleen brokjes, maar we voeren
loos 's avonds bij, anders wordt ze te dun.
ln als oude dame verdientzewat lekkers."
(attenkwaad: 'Als ze krols is kan ik haar
vel achter het behang plakken, daarom is
:e aan de poezenpil. Op deze leeftijd kan
p niet meer gesteriliseerd worden."
(unstje: "Zehoudt orde in de groep van
:es katten. Als er onrust is, gaat ze in het
nidden zitÍen en houdt ze de onruststoker
n de gaten. En als het nodig is, mept ze er
:entje in de hoek."
]rootste avontuur "Ze ontsnapte ooit uit
le kattenren in de tuin. Sluipend gingze
lp zoek naar allerlei nieuwe geurtjes."
)uurste dierenartsrekening ooit: "23 Fluro
/oor een inenting. Ondanks haar oude dag
s ze kerngezond."

"Vrouwen ziin wel meeÍ op zoek naar

Hoe is het om als vrouw aan de top te staan? We legden zeven
stellingen voor aan Mirjam de Blécourt (46), partner bij advocaten'
kantoor Baker & McKenzie. Ze is getrouwd, heeft twee zoons
(15 en 13) en werkt circa 60 uur per week.

erkenning. Vrouwen moeten hun hok
uit, de gang op naar cliënten, naar
borrels. Zii moeten zich laten zien."

Vrouwen geven beter leiding
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dan mannen- ONEENS

Het glazen plaÍond bestaat
niet_ONEENS

vrouwen in de top van het bedrijfs-

"Uit onderzoek bliikt dat mensen

wet is inmiddels aangenomen."

beter leiding dan mannen. Over het

kloongedrag vertonen. Mannen benoe-

Werkende moeders ziin slechtere

algemeen is het wel zo dat mannen

men daarom eerder mannen naast

moeders

leven

-

"Vrouwen geven niet per definitie

te verankeren in de wet. Deze

-

haantjesgedrag vertonen en vrouwen

vrouwen afstuderen dan mannen, zal

ONEENS
"Dan zouden vriiwel alle moeders
in lndia en Afrika slechte moeders

Nederlandse wouwen ziin te

het hierdoor nog lang duren voordat

ziin. Gelukkige moeders ziin de beste

weinig ambitieus - EENS

vrouwen aan de top komen. Samen

moeders, ofze nou werken of niet."

"Daar is een oorzaak voor. Zolang zii

Als ie kiest voor een direetieÍunctie moet ie veel opgeven in

het idee hebben dat ze toch de top niet

o

met Heleen Mees en Mike Jansen
heb ik een voorstel geschreven om
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streefcijfers

ie privéleven- ONEENS

stoppen makkeliik gevonden."
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zich aan de top. Hoewel er nu meer

-

minimaal dertig procent

meer inlevend vermogen laten zien."

kunnen bereiken, is het excuus om te

Achter de
schermen
Stagiaire Niki: "Dit VROUWfeeípakket was weer in een
dag uiWerkocht. Was u te laat?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief (wwwvrouw.nl) dan weet
u als eerste van onze acties."
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Kerstarrangemmt

Miilw inte ranangeme nt et

Van ilonile*lag 23 ilec.

Van ma 27 ilec. tot wo 29

tot maanilag 27 ilec. 2070

ilee.2070 ofuo 29 ilec. tot
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Lanilgoeilhotel
Vennenilal
Vmnmpad 5 -Nunspeet
Tel.0341-267075
lnter net : wuJu.aenne ndal -nl
E-mail : info @omn entlal.

oanaf € i55,00 p.p.

. tk oaemachting
o 4t luxe ontbiitbtfÍet

.

.

2x 3-Sanger diner

Van

aijilag

37 ilec. 2070

tot zonilag2

jafl.2077

31 ilec. 2070

aanaf

€

oanaf € 799,00 p.p.

109,00 p.p.

.2xooemachting

. 2t

.2xhxe ontbiitbuïÍet
. 2x 3-gangen diner

.2xluxe ontbiitbuffet

le keÍstilag

í-gangmilino

nl

Sybesteranangement

.
.

ooernachting

7x S-gangen

ilíner

1x ouileiaarsbaffet met
spetterentle Banil

mazikaal omlijst

.

2e

kostilag iliner ilansant

met ile Banil

'Swingin'Sweet'
Van vr 24 dec. tot ma 27 dec.
oanaf € i35,00 p.p.

Vo o r

alle arrangeme nten
geldt gratis gebruik oan

tro pis ch bínne nzw e mb a il,
sauna en solarta

Verlengingsnachl HP

nogelijk vanaf € 49,50 p.p.

