
Langzame doorstroming
Het aantal vrouwen op topposities stijgt maar langzaam, blijkt

uit het jaarrapport van de Commissie Monitoring Talent naar de
Top. Inmiddels hebben 106 bedrijven het handvest Talent naar de
Top ondertekend, waarmee ze beloven mee te werken aan de
doorstroming van vrouwen naar de top. Zij zagen het aandeel
vrouwen aan de top in 2009 toenemen naar 18,4%; 1,7% meer dan
in 2008. Achmea, het ministerie van Defensie, de politie en KPMG
behoren tot de instellingen die het meeste resultaat boekten.
Verder blijken AEX-bedrijven in hun jaarverslagen meer aandacht
te besteden aan vrouwen in topposities. Uit onderzoek van com-
municatieadviesbureau Citigate blijkt dat 72% van deze bedrijven
een duidelijk beleid hebben omtrent vrouwen en diversiteit.

Bondiger taalgebruik vereist voor ambitieuze
vrouwen

drukken. Over het algemeen
geldt: wees bondiger en stelli-
ger. Waarom zou je niet eerlijk
zeggen welk salaris je redelijk
acht voor een bepaalde func-
tie? Of dat een behaald succes
jouw verdienste is en niet die
van een heel team? Je zit daar
immers voor jezelf, niet na-
mens je collega’s.”

De Vos benadrukt dat het
niet haar bedoeling is dat vrou-
wen zich mannelijk gaan ge-
dragen. „Ik ben voorstander
van diversiteit aan de top.
Maar vrouwen die echt iets
willen bereiken, moeten niet
onder stoelen of banken ste-
ken dat ze ambitieus zijn.
Laatst hoorde ik een vrouw
zeggen: ’Ik snap niet dat ik die
functie niet heb gekregen, ik
regel hier alles!’ Dat is juist de
oorzaak van het probleem:
haar collega’s zien haar als re-
geltante. Wie een topfunctie
heeft, moet delegeren.”

Een concrete verklaring
voor de communicatiever-
schillen tussen de seksen heeft
ze niet, maar volgens De Vos
liggen er meerdere oorzaken
aan ten grondslag. „Een groep
mannen in een café praat nu
eenmaal anders met elkaar
dan een groep vrouwen. Man-
nen bluffen meer, vrouwen
zijn van nature kritischer op
zichzelf. Misschien zit die
vrouwelijke bescheidenheid
nog ingebakken in onze calvi-
nistische volksaard. Een man
zal na een door hem gegeven
presentatie nooit zeggen: ’dit
ging niet helemaal goed’.
Vrouwen haasten zich te zeg-
gen dat bepaalde dingen beter
hadden gekund.” 

Vrouwen die topfuncties
ambiëren, zouden zich bewust
moeten zijn van de neiging
zichzelf te bagatelliseren. De
Vos: „Vervolgens moeten ze
leren die neiging te onder-

sprekspartner.”
De vrouwelijke neiging

zichzelf weg te cijferen uit zich
volgens De Vos ook in kleine
dingen, zoals het maken van
een afspraak. „Vrouwen mai-
len: ’zullen we maandag of
eventueel woensdag afspre-
ken? Als dat niet uitkomt, kan
ik proberen of ik vrijdag kan’.
Mannen mailen: ’Ik kan maan-
dag, jij ook?’

’waarom hebben jullie die ves-
tiging gesloten?’ Terwijl een
man eerder zijn mening geeft:
’ik las dat jullie die vestiging
hebben gesloten; dat lijkt me
een strategische keuze’. Een
actieve houding straalt leergie-
righeid uit, maar voor een top-
functie zoeken mannen toch
vaak een kopie van zichzelf.
Dus gebruik die stoel en leun
eens achterover, net als je ge-

Minder is
meer: een vuist-
regel die vrou-
wen volgens De
Vos meer zou-

den moeten hanteren. Dat
geldt voor woordgebruik:
’mijn baan moet uitdagend
zijn’ in plaats van ’het zou leuk
zijn als mijn baan uitdagend
is’, maar ook voor gespreks-
techniek: laat stiltes vallen. De
Vos: „Vrouwen praten stiltes
vol om te voorkomen dat een
gesprek ongemakkelijk wordt.
Dat is nergens voor nodig; je
hoeft het de ander niet naar de
zin te maken. Door stiltes te la-
ten vallen, straal je zelfverze-
kerdheid uit. Hetzelfde geldt
voor lichaamshouding: vrou-
wen zitten op het puntje van
hun stoel, liefst met notitie-
blok in de hand. Ze hebben
vaak vragen voorbereid:

De Vos, van huis
uit taalkundige,
merkt tijdens haar
bemiddeling van
kandidaten voor
posities op senior manage-
ment- en directieniveau dat
mannen en vrouwen nogal van
elkaar verschillen wat betreft
taalgebruik, woordkeuze en
gesprekstechniek. „Sinds ik
daar op ben gaan letten, vallen
me steeds meer dingen op. Zo
hebben vrouwen de neiging
om voortdurend van alles uit
te leggen. Bijvoorbeeld als ze
te laat zijn voor een gesprek.
Vrouwen beginnen zich dan
onmiddellijk te excuseren en
zoeken de fout bij zichzelf; ze
hadden eerder van huis moe-
ten vertrekken. Mannen die te
laat zijn zeggen niets, of desge-
vraagd dat het aan de navigatie
lag.” 

DUOBANEN: TWEE
STEL HERSENS VOOR

DE PRIJS VAN ÉÉN

Het teamwork tussen Frei-
jer en Van ’t Hull was meteen
een succes. „Dat komt omdat

we heel gelijkwaar-
dig zijn. We delen
echt alles en ver-
trouwen elkaar vol-
ledig. Dat is erg be-
langrijk. Als je het
idee krijgt dat je
duo-partner bij-
voorbeeld expres
een rotklus voor jou
laat liggen, wekt dat

wrevel en voel je je niet seri-
eus genomen. Daarnaast over-
leggen we veel en hebben wij
elkaar elke dag wel even aan
de lijn. Ook al lopen we bij wij-
ze van spreken in de Efteling,
dan nog zijn we altijd bereik-
baar. Die flexibiliteit moet je
gewoon hebben.”

Dat beaamt ook Angeli Spie-
renburg van Redwoods Execu-
tive Support. Zij geeft trainin-
gen ’Werken in duobaan’ aan
werknemers die overwegen
hun job met een collega te de-
len. „Alles staat of valt met een
uitstekende communicatie on-

Aanvankelijk waren Freijer
en Van ’t Hull gewoon leuke
fulltime collega’s, die allebei
als intercedente het uitzend-
vak inrolden. Later werkten
ze in dienst van Manpower
voor Xerox, waar ze alles re-
gelden rondom de inhuur van
flexwerkers. „Daar zijn we
voor het eerst gaan duoba-
nen”, herinnert Myrthe Frei-
jer zich. „We hadden inmid-
dels kinderen gekregen en wil-
den minder uren draaien, zon-
der onze leuke banen op te
geven voor een minder veelei-
sende job.”

Drie jaar geleden
kwam het duo terug
op het hoofdkan-
toor van Manpower
in Diemen, waar ze
samen directiese-
cretaresse werden.
„We waren alle
twee toe aan een
nieuwe uitdaging”,
zegt Monique van ’t
Hull. „We hadden dusdanig
lang op die vorige functie geze-
ten, dat het begon te kriebelen.
Gelukkig tegelijk bij ons bei-
den, want als de een niet mee
wil, is het natuurlijk einde
duobaan.” 

derling en een consequente en
systematische overdracht.
Niet alleen moet je een gelijk-
gestemde partner vinden met
wie er de spreekwoordelijke
klik is, maar je moet ook echt
je afspraken on-
dubbelzinnig na-
komen. Om een
duobaan tot een
succes te maken
moet je hoe dan
ook extra tijd en
moeite investe-
ren en echt iets
voor elkaar over
hebben.”

Doe dit nooit
met je beste
vriendin, waarschuwt Spie-
renburg. „Hoe leuk het mis-
schien ook lijkt, ik heb goede
vriendschappen zien sneuve-
len door het duobanen. Dom-
weg omdat ondanks hoe goed
je elkaar ook denkt te kennen
en alles tegen elkaar kunt zeg-
gen, er soms toch bepaalde ir-
ritaties insluipen. Een beken-
de valkuil is alles met de man-
tel der liefde bedekken totdat

de bom barst.” 
Maar als het duobanen een-

maal op rolletjes loopt, valt er
voor alle partijen veel te win-
nen, benadrukt Spierenburg.
„De toegevoegde waarde van

kennis en inzet
van twee goede
krachten is groot.
Bij een geslaagd
koppel is 1 plus 1
echt 3. Daar plukt
de baas de vruch-
ten van. Ook al
omdat een du-
ofunctie de pro-
ductiviteit echt
kan verhogen. Een
duobaner is welis-

waar minder uren aanwezig
dan een fulltimer, maar hij of
zij moet wel effectiever wer-
ken om het productiepeil te re-
aliseren.”

Uit onderzoek blijkt dat
mensen die een baan delen in-
derdaad productiever zijn en
minder vaak ziek. Waarschijn-
lijk omdat de werkdruk (en
dus het stressniveau) op deze
manier lager is. Freijer en Van

’t Hull knikken. „Onze erva-
ring is dat door te duobanen je
energieniveau tijdens het wer-
ken heel hoog blijft. Sinds wij
samenwerken, denk ik nooit
meer: ’Hè bah, ik moet weer
aan de slag’. Omdat wij op deze
manier werk en privé goed in
balans kunnen houden, erva-
ren wij minder stress en ste-
ken we goed in ons vel.”

Freijer werkt twee dagen
per week. „Natuurlijk is het
moeilijk om in twee dagen per
week op directieniveau alles
bij te houden. Dat ik daarin
toch slaag, komt echt door
mijn intensieve samenwer-
king met Monique. Zij zorgt
voor diepgang in mijn werk,
door mij van alles op de hoogte
te houden. En omgekeerd doe
ik dat natuurlijk ook voor
haar. Zo kunnen wij beiden
betrokken werknemers blij-
ven. Dat onze baas ons deze
kans geeft, maakt van ons loya-
le medewerkers. Wij jobhop-
pen niet, wij kijken niet om
ons heen. Je gaat pas weg als je
het niet meer naar je zin hebt.”

• Myrthe Freijer (l.)
en Monique van ’t

Hull, in duobaan
directiesecretares-

se bij Manpower:
„Onze ervaring is

dat door te duoba-
nen je energieni-

veau tijdens 
het werken heel

hoog blijft.”
FOTO: 

ANKO STOFFELS

DIEMEN – Myrthe Freijer en Monique
van ’t Hull zijn al bijna tien jaar een suc-
cesvol duo. Samen zijn ze de secretaresse
van twee directeuren van uitzendorgani-
satie Manpower. „Duobanen zijn dé idea-
le oplossing als je een uitdagende functie
wilt behouden en toch parttime wilt wer-
ken”, zeggen ze. En hoewel veel werkge-
vers terughoudend tegenover het concept
staan, is die scepsis volgens de twee dames
nergens voor nodig. „De baas krijgt twee
stel hersens voor de prijs van één.”

door PAOLA VAN DE VELDE

’Doe dit
nooit met
je beste
vriendin’

’We delen
alles en
vertrouwen
elkaar
volledig’

’We hebben elkaar elke dag
aan de lijn’
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Vroeger was ik een Brede
Man. Ik zat in een nationaal
sport team, zelfs korte tijd
in de olympische selectie, en
had het fysieke voorkomen
van een kracht- en duur-
sporter. Ik zag er,
kortom, geweldig
uit. 

Toen kwam de
carrière, het gezin,
de kinderen en het
ergste: het ouder
worden. In vetera-
nenverband heb ik
het fysieke verval
nog lang kunnen
beperken, maar in
de zomer van 2007
kreeg ik een longontsteking
en ben ik definitief gestopt.
Mijn lichaam veranderde
griezelig snel in het onder
mannen van middelbare (en
oudere) leeftijd vrij gangba-
re ’peermodel’.

In december zag ik mijn
silhouet in een winkelruit.
Ik deed er zeker een seconde
over om te beseffen dat dat
uitgezakte lichaam van mij
was. De limiet was bereikt.
Ik ben subiet naar de sport-
school gegaan, met de ambi-
tie om terug te keren bij de
Brede Mannen Club. Na
vier maanden afzien span-
nen de overhemden niet al-
leen meer rond het middel,
maar ook weer enigszins
rond mijn schouders. Het
wonderbaarlijke is dat ik
mij ondanks de bovenmati-
ge inspanning beter voel
dan de laatste drie jaar het
geval was. Ik weet stress
beter te hanteren. 

Zo blijkt maar weer dat
’Mens sana in corpore sano’
(een gezonde geest in een ge-
zond lichaam) een zeer ware
stelling is. Daar komt bij
dat de corpore sano vaak

een betere eerste indruk
maakt dan het ’corpore
peermodel’. En als recruiter
spreek ik dan uit ervaring. 

Dat zit hem niet eens zo-
zeer in het aspect uiterlijk.

Het zit hem in de in-
druk van dynamiek
en energie die de
corpore sano uit-
straalt. Of het nou
om een acquisitiege-
sprek, een sollicita-
tiegesprek of het
voorzitten van een
vergadering gaat;
lekker in je vel zit-
ten helpt je carrière.
Niet voor niets zijn

zowel politici als topbe-
stuurders van grote bedrij-
ven strakker en fitter dan
ooit. Naast de personal
coach doet ook de personal
trainer zijn intrede bij top-
bestuurders. Genieten mag,
maar let op, Bourgondisch
degenereren naar het corpo-
re peermodel hééft conse-
quenties voor je persoonlij-
ke marketing en je carrière.
Ik ga niet zo ver om hier aan
carrièretijgers het dringen-
de advies te geven om aan
hun lichaam te gaan wer-
ken. Dat moet ieder voor
zich uitmaken. Maar voor
mij staat vast dat de kandi-
daat van het corpore sano-
model op de arbeidsmarkt
net even een stapje voor
heeft op het type corpore
peer. 

Voor mijzelf ben ik eruit.
Die Brede Man uit mijn
olympische selectieperiode
zal ik nooit meer worden,
maar dat uitgezakte li-
chaam dat mij in december
vanuit de winkelruit aan-
keek ook niet. Zo, nu snel
naar de sportschool; de Bre-
de Mannen Club wacht!

De Brede Mannen Club

• Hein Pieter Okker, manager Robert Half International
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■ Doorwerken
Oudere werknemers vin-

den zinvol werk waarbij ze
hun kennis en vaardigheden
benutten, belangrijker dan
jongere werknemers. Salaris
en promotie vindt de oudere
werknemer minder belang-
rijk dan zijn jongere colle-
ga’s. Dat blijkt uit onderzoek
waarop econoom Dorien
Kooij promoveerde aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Zij onderzocht hoe organisa-
ties oudere werknemers kun-
nen motiveren en behouden.
De studie laat zien dat ge-
zondheid en toekomstper-
spectief invloed hebben op
de motivatie. Een werknemer
die het gevoel heeft nog een
lange toekomst voor zich te
hebben, is meer gemotiveerd
om langer door te werken.

■ Nicotine
Een grote werkdruk kan

een positieve invloed hebben
op de nicotinebehoefte van
werknemers. Dat conclude-
ren onderzoekers van de uni-
versiteit van Keulen. Hun on-
derzoek staat haaks op de
heersende opvatting dat
meer werkdruk juist leidt tot
meer roken. De onderzoekers
vermoeden dat dit onder
meer te maken heeft met het
strenge rookbeleid dat be-
drijven hanteren. Wie druk
aan het werk is, heeft geen
tijd om de gang naar het
rooklokaal te maken voor
een nicotineshot, en kan ei-
genlijk alleen in zijn vrije tijd
roken.

■ Over de grens
Het aantal werknemers dat

buiten het thuisland aan de
slag gaat, zal de komende
tien jaar wereldwijd met de
helft toenemen. Dat stelt ac-
countants- en adviesbureau
PricewaterhouseCoopers.
Het afgelopen decennium
steeg het aantal werknemers
dat buiten hun thuisland
gaat werken al met een
kwart. Doordat zaken als
handel, technologie en regel-
geving steeds meer met het
buitenland verbonden zijn,
zullen werknemers in toene-
mende mate over de grens
moeten trekken. De toename
hangt ook samen met de op-
komende markten.

In tegenstelling tot het beeld dat
de altijd lachende mensen op de ge-
zellige rode lopers oproept, kunnen
de meeste acteurs niet rondkomen
van alleen hun inkomen als rollen-
vertolker. 

Dat blijkt uit een deze week ver-
schenen onderzoek van Norma (de
organisatie die de inkomsten van bij-
voorbeeld het uitlenen van een film
in de bibliotheek int en verdeelt
over acteurs en musici) en verschil-

lende belangenverenigingen van
acteurs. 

Norma schat in dat er in Neder-
land circa 3700 mensen zijn die
hun brood (willen) verdienen als
acteur. Uit het onderzoek blijkt
dat 41% van de samenwonende ac-
teurs inkomsten van beide part-
ners nodig heeft om rond te ko-
men. Van de alleenstaande ac-
teurs kan bijna de helft het redden
met alleen de inkomsten uit ac-

Wat verdient een… ACTEUR
Netto jaarinkomen*

BRON: Brancheonderzoek Norma e.a.

Deeltijdacteur (gemiddeld) € 12.000,-
Theateracteur/rollenspelacteur

(gemiddeld) € 24.000,-
Televisieacteur

(gemiddeld) € 36.000,-
* het betreft een ruwe indicatie 

op basis van een internetenquête
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Bas Stoetzer (42) en Ro-
bert Verwoerd (36) zijn be-
gonnen bij Holland Corpo-
rate Finance als managing
partners van de nieuwe
praktijk HCF Debt Adviso-
ry. Zij staan bedrijven, ma-
nagementteams, aandeel-
houders, financial sponsors

en banken bij
met onafhan-
kelijk advies
op het gebied
van financie-
ringsvraagstuk-
ken. Stoetzer
en Verwoerd
hebben beiden
uitgebreide
kennis van en
ervaring met
het arrangeren
en structure-

ren van vreemd vermogen,
onder andere vanuit de pe-
riodes dat zij bij Fortis,
Bank of Scotland en Lands-
banki hebben gewerkt.

***
Zuivelcoöperatie Fries-

landCampina heeft vanaf 1
juni een nieuwe directeur
corporate
communica-
tion: Frank
van Ooijen
(52). Van
Ooijen is nu
nog werk-
zaam bij De
Lage Lan-
den, de lea-
singdivisie
van Rabo-
bank Groep.
Eerder
werkte hij bij Nutreco, Lau-
rus, Unilever en het minis-
terie van Buitenlandse Za-
ken. Van Ooijen volgt Eric
Heres op, die Friesland-
Campina dit jaar verliet.

***
Michiel Delfos (39) gaat

per 15 mei aan de slag als di-
recteur inkomen en ver-

zuimbedrijf bij
Delta Lloyd
Schadeverze-
kering, waar al-
le producten
van Delta
Lloyd Verzeke-
ringen, Ohra
en ABN Amro
op dit gebied
centraal wor-
den aange-
stuurd. Hij
volgt Nathalie

de Geus op, die een sabbati-
cal neemt. Zij keert op 1 ok-
tober dit jaar weer terug.
Delfos heeft sinds 1997 di-
verse rollen in marketing,
operations en finance ver-
vuld binnen Delta Lloyd
Groep. 

***
Total Specific Solutions

(TSS) heeft Robin van Poel-
je (37) aange-
steld als ceo.
Van Poelje
neemt deze
rol over van
Gerrit Oos-
terhof, die
lid wordt
van de raad
van commis-
sarissen. De
nieuwe top-
man wordt
verantwoor-
delijk voor de verdere groei

van het Apeldoornse it-be-
drijf, dat met circa 1550 me-
dewerkers een omzet van
E 165 miljoen haalt. Om
zich voor te bereiden op
zijn nieuwe functie trad
Van Poelje al op 1 januari
toe tot de raad van bestuur
van TSS.

***
Carla Koen (46) is be-

noemd tot hoogleraar Tech-
nology Management and
Entrepreneurship aan Tias-
Nimbas
Business
School.
Koen be-
haalde haar
master in in-
ternationale
politiek en
economie
en promo-
veerde bin-
nen dit on-
derwerp aan
de Universi-
teit van Warwick. Ze is ge-
specialiseerd in innovatie-
management, internationa-
le organisaties en manage-
mentstructuren, en
adviseerde eerder het Ja-
panse ministerie van Ge-
zondheid en BASF.

***
Bij netwerkspecialist

Axians is Bjorn Olde Kalter
(39) aangesteld als business-
consultant security. In deze
functie is hij verantwoorde-
lijk voor de portfolio securi-
ty van het
it-bedrijf en
zal zich gaan
richten op
het integraal
aanbieden
van fire-
walls, toe-
gangsbevei-
liging en an-
tivirus.
Hiervoor
was Olde
Kalter in
dienst van
TrustAlert en Cisco Sys-
tems.

• Robin van
Poelje

• Michiel
Delfos

• Bas
Stoetzer

• Bjorn Olde
Kalter

• Frank van
Ooijen

• Carla Koen

Benno Mensing (47) is
de nieuwe commercieel di-
recteur van Technicolor Ne-
derland. Mensing komt van
KPN-dochter Getronics, waar
hij ook mediabedrijven on-
der zijn hoede had. Techni-
color verzorgt onder meer
het uitzendproces van de
Nederlandse Publieke Om-
roep en heeft ook commer-
ciële omroepen als klant.
Mensing: „Mijn eerste opga-
ve is om er een meer klant-
en sevicegericht bedrijf van
te maken. In eerste instantie
richt ik me op het bestendi-
gen van de contacten met de
huidige klanten. Maar ver-
volgens wil ik ook naar nieu-
we klanten toe. Daarbij denk
ik onder meer aan zieken-
huizen. ”

DEN HAAG – Waar mannen tijdens een sollicitatieprocedure
de nadruk leggen op behaalde successen, zijn vrouwen geneigd
hun eigen vaardigheden af te zwakken: in plaats van ’ik’ spre-
ken ze over ’wij als team’, salarisambitie is ’niet het belang-
rijkst’ en ze maken veelvuldig gebruik van verkleinwoordjes:
iets is ’een mooi succesje’ of ’een beetje lastig’. Volgens Moni-
que de Vos (48), oprichtster van Chasse Executive Search, zou
taalgebruik wel eens een belangrijke oorzaak kunnen zijn van
de beperkte doorstroming van vrouwen naar de top. „Vrouwen
moeten leren het hun gesprekspartner wat minder naar de zin
te maken.”

door ISABEL MICHELOTTI

• Headhunter Monique de Vos: „Vrouwen hebben van nature de nei-
ging zichzelf weg te cijferen.” FOTO: RENE OUDSHOORN

teerwerk. Het modale netto jaarin-
komen ligt op E 24.000. Bijna een
derde heeft echter een inkomen
dat dichter bij de E 12.000 ligt. 


