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Glazen plafond of kleverige vloer
Vrouwelijk leiderschap, glazen plafond,
allemaal thema’s die ons worden voorge-
schoteld in kranten, tijdschriften, op televisie,
en tijdens discussies en debatten op mooie
plekken in Amsterdam, Den Haag of
Utrecht. Het is een bekend verhaal: het is -
nog steeds - droevig gesteld met het aantal
vrouwen in de top in Nederland.

Veel vrouwen ambiëren de top, maar alleen
op hun eigen voorwaarden. Hun baan moet
leuk zijn, het gezin mag er niet onder lijden en
zingeving is belangrijk. De drie G’s - genieten,
gezin en geweten – wegen soms zwaarder
dan de macht en status van de ceo-positie. Dat
werkt bij mannen nu eenmaal anders, daar
speelt macht en status een belangrijkere rol.
Kortom; het moet voor vrouwen richting de top
wel echt de moeite waard zijn.
En daar is niets mis mee. Sterker nog, deze
typisch vrouwelijke argumenten zouden
universeel moeten zijn. Als iedereen zo naar
zijn werk zou kijken, vrouwen en mannen,
dan hoor je ’s morgens de file fluiten…

Toch nog wat kenmerken. Vrouwen zijn
meesteressen in het ‘er niet zijn’. Ze gaan
niet in het licht staan, ze nemen geen ruimte
in. Zullen geen aandacht vragen voor iets

wat nog niet af is. Of dat nog niet zeker is of
nog niet rond is. Ze kiezen ervoor om eerst
100 keer meer zekerheid te hebben, dan
teveel te in de schijnwerpers te gaan staan om
er vervolgens op terug te moeten komen.
Maar doe dat wel, neem het initiatief, en laat
zien dat je er bent en waar je mee bezig bent.

Ook wat de risico’s betreft spelen ze liever op
safe. Pas als ze er echt in geloven beginnen
ze d’r aan. Ook niets mis mee, maar een
risico nemen creëert ook kansen. En kansen
creëren groei, en groei creëert andere functies,
en andere functies creëren weer kansen…

Paulien Assink, auteur van ‘Uit het harnas!’,
heeft hier ook haar visie over en trekt het
breder. Heel terecht wat mij betreft. Zij zegt
het heel scherp: de sleutel om een cultuur te
creëren waar mensen ongeacht sekse, kleur
en afkomst ten volle tot hun recht komen ligt
bij onszelf. Er is een eindeloze potentie in 
vrouwen en mannen die nu nog bijna niet
gebruikt wordt in het huidige leiderschap.
Vrouwen vermannen zich in de top om te
overleven en mannen zitten eveneens in een
harnas. Waar is de bezieling, de kracht 
van liefde voor mensen en het respect? 
We zijn niet meer in verbinding met onszelf
en elkaar…

Het bedrijfsleven schreeuwt om vrouwen in hogere posities. Ze zitten alleen

niet op die posities. Althans, niet vaak genoeg. Weinig vrouwen slagen erin

die top te bereiken. Kunnen ze het dan niet? Zijn ze niet in staat om overeind

te blijven in het mannen bolwerk? Houden ze er niet van om het spel hard te

spelen? Welke obstakels zijn er eigenlijk en hoe zijn deze te overwinnen?

Obstakels onderweg, maar ook als ze zijn gearriveerd op de positie waar ze

zich op hebben gefocust. Want ook dan trekken zij zich terug. Het houdt ook

Caroline Serré bezig, die veel vrouwen van dit kaliber in haar praktijk 

begeleidt, en in deze Winners & Co. laat zij er haar gedachten over gaan.

Wat bezielt vrouwen dan wel?
Wat wij met zijn allen moeten doen, dames én
heren, is stoppen met de discussie over het 
glazen plafond en het beantwoorden van de
vraag hoe het aantal vrouwen in de top kan
toenemen. In essentie moeten we gewoon 
kijken wat ons bezielt. En hoe we onze
potentie en kwaliteiten kunnen gebruiken om
een mooie mix te laten ontstaan. 
Want of je er tegenaan loopt of niet, of het 
cultuurgebonden is, of dat het een stigma is
wat je er zelf hebt opgeplakt… Eén vraag
moet jou helder zijn; wat drijft JOU eigenlijk? 
Op vier niveau’s kun je antwoord vinden op die
vraag. Spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek.
En kijk dan eens waarom je behoefte aan die
plek, wat je daar te bieden hebt, en hoe snel
je dit wilt realiseren. En als dan het antwoord
duidelijk is, doe dan hetzelfde als vele man-
nen… ga stug door met waar je zelf in gelooft,
maar op jouw eigen vrouwelijke manier. 

Ervaringen van cliënten uit 
Caroline’s praktijk
“Het heeft lang geduurd voordat ik erachter
kwam waarom het zo stroef liep met mijn
mannelijke collega’s, ik deed erg hard mijn
best om een van hen te zijn. Dat lukt me dus
niet. En ik baalde dan ook enorm dat ik ook
niet door de mannen in het management
team werd geaccepteerd. Het was een eye-
opener toen ik mijn vrouwelijke kant weer
meer toeliet, het zachte in mij, dat is prima om
te laten zien, dat werd ook gewoon van mij
verwacht. Daarna werd het allemaal een stuk
simpeler. Ik ben nu gewoon weer wie ik ben.” 

“Ik ben erachter gekomen dat ik me niet met
dingen moet bezighouden die ik niet leuk
vind of die niet bij mij passen. En ik ga geen
zaken meer bedenken die goed zouden zijn
voor de zaak. Ik doe de dingen die ik graag
doe, heel simpel. En op deze manier kun je
ook heel goed een team opbouwen van
mensen die dezelfde insteek hebben. Zo vult
iedereen elkaar aan en ontstaat er vitaliteit
in de onderneming.”

“Heel lang ben ik bezig geweest om aan een
dood paard te trekken bij een bedrijf waar
van oudsher al ‘wijze’ mannen de richting
bepaalden. Ik wist zeker dat ik er als frisse
wind wel een mooie rol zou kunnen vervul-
len. Steeds liep ik tegen hetzelfde aan en dat
frustreerde me. Maar weggaan om die
reden was mijn eer te na. Ik moest en zou
doorboksen. Met alle gevolgen van dien,
want bevredigend was het niet. Het advies
om eens te zoeken naar een omgeving die
wel bij mij past en waarbij ik met een team
van gelijkgestemden kon opereren bleek een
uitkomst. Ik krijg weer energie nu ik mijn
aandeel en potentieel kan benutten in een
omgeving die er iets mee kan en waar we
allemaal beter van worden.”

“Het old-boys network was voor mij een muur
waar ik tegen moest knokken. Geen beweging
in te krijgen. Totdat ik besefte dat ik een
eigen netwerk moest creëren met even
zoveel slagkracht. Geduld en netwerken dus.
Maar wel voor de goede zaak. Het bleek
best bij mij te passen.” �

Vrouwen aan de top

Over Caroline Serré
In elke uitgave van Winners&Co. schrijft
Caroline Serré over een onderwerp dat te
maken heeft met persoonlijke groei. Zij deelt
haar visie en ervaringen uit haar coaching-
praktijk, waarin zij ambitieuze mensen en
teams begeleidt die het maximale uit zichzelf
willen halen. Zij heeft speciaal programma’s
opgezet voor vrouwen die met dit thema te
maken hebben en een stap willen zetten.
Haar visie: “De verrassing zit van binnen.”
Meer informatie over Caroline Serré en haar
bedrijf vind je op www.ciccompany.nl

Deze boeken verhelderen
• Uit het harnas! Vier wegen naar 

authentiek en verantwoord leiderschap
Paulien Assink

• Het glazen plafond
Ina Brouwer

• Hestia’s haardvuur.
Negen portretten als inspiratie voor 
organisatie ontwikkeling en leiderschap
Froukje Wirtz & Annelies Idenburg- 
van Iperen

• Mevrouw, mijne heren...
25 vrouwen over de weg naar de top
Marike van Zanten 
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De feiten in Nederland
Vrouwen maken massaal hun studie af op de
universiteit, maar ca. 45% daarvan maakt
deel uit van de arbeidsmarkt. 2% vrouwen
heeft een functie als bestuurder in een top 100
bedrijf en binnen overheid maken 8% van de
vrouwen deel uit van het hoogste echelon.
Overal ter wereld liggen de cijfers gunstiger,
alleen Pakistan scoort nog iets slechter.
Een toenemend aantal bedrijven probeert
dit actief te veranderen, omdat men zich
realiseert dat deze situatie hen op achterstand
zet. Met het oog op de vergrijzing is het
zaak het volledige arbeidspotentieel - mannen
én vrouwen dus - te benutten. Bovendien
representeren mannen en vrouwen verschil-
lende kwaliteiten en competenties die elkaar
kunnen versterken. Dat leidt tot meer creati-
viteit en kwaliteit. Maar ook de financiële
performance blijkt beter te zijn met een
gemengde top. Uit een recent onderzoek van
het Amerikaanse Catalyst onder 350 grote
ondernemingen, blijkt dat de Return on
Equity en de Total Return to Shareholders
van bedrijven met vrouwen in het senior
management circa 35% hoger is. Waar
wachten we nu met z’n allen op?
(bron: Opportunity in Bedrijf)

Jij en jouw groei 
Wij zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen.
Heb jij na het lezen van dit stuk een mening,
idee of aanvulling? Laat het ons weten. Mail
jouw verhaal naar info@winnersenco.nl


