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Strenge straffen voor
vastgoedfraude
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De stad wordt
steeds warmer

17 Economle
Netwerken om sámen het glazen plafond aan diggelen te slaan

Een vrouwennetwerk, dat is toch een theekransje? Jarenlang was dit het imago van clubs voor topvrouwen. Maar inmiddels is het
fenomeen bezig aan een oBmars, en zoeken tofvrouwen el[aar op om hun lëachten te bundelerj.
Door Etsbeth Stoker en Carliine vos

We doen het voor on ze dochters'

+

- 

e noemen zichzelf Leading
I lad'y's. Flunch íFemale

. t Lun'chiofsalomé-'declub
t voor sisaa. rokende busi-

L nesswíuwen. Ze ontmoe-
ten elkaar in het Hilton, Le carage
pf Hotel de I'Europe. Ze ldeden
zichzelf in een onberispeliik, maar
wouweliik zakenkostuurÀ. Om
hun hals dragen ze imposante,
modieuze sieraden. En mannen?
Die nodigen de meeste clubs voor-
àlsnog zelden uit voor Ëun beslo-

rn bijeenl(omsten.
', Welkom in de wereld van de
vrouwennetwerken. le lrunt je er
zelf niet voor aanmelden maar
moet eryoor worden uitgenodigd.
Eenmaal binnen, kun je deelne
men aan gespreld<en over zaken
als corporate governance, leider-
schap en ambitie.
. Aanvankelijk werden ze afge-
daan als onzinnige theekansies of
babbelclubs, maar inmiddels heb-
ben honderden wouwen op hoge
posities de meeruaarde ontdekt
van deze formele en infomele net-
werken. En: ze laten steeds val(er
van zich horen. ln publiel(e discus-
sies over - het gebrek aan - top-
wouwen en de meemaarde van
diversiteit voor bedriiven.

Het borrelt van ongeduld bij
veel wouwen. Ondanks talriike ini
tiatieven om de doorsftoom naar
de top te bevorderen, is €r van een
echte doorbraak noggeen sprake.
Al jaren schommelt het percenta-
ge topvrouwen in Nederland rond
de Tprocent. zonde van het talent,
oordeelt de steeds zelfbemstere
tarièrevrouw, Helemaal nu de
loedietcrisis - die mede hetgevolg
zou zijn van 'typisch manneliik' ri
Sicogedrag- de reflex om voor be-
noemingen te putten uit het old
boys nerwork, nièt heeft doorbro-
ken.'Sterkernog', zegt Hélène Vlet-
ter-van Dort (onder andere toe-
pichthouder bij Fortis en hoogle-
taar bank- en effectenrecht). 'Vrou-
Wen ziin het slachtoffervan de cri-
sis. Men valt terug op wat men
kènt de old boys.'
. Het is een dinsdagavond in het
Amsterdamse stadsdeel oud-Zuid,
èn Vletter-van Dort heeft zojuist in
het restaurant Le Garage een le-
Èinggehouden overhet nieuwe f€-
homeen'de overheidscommissa,
ris'. Aan de ovale tafel wordt in-
stemmend gereageerd op haar
constatering, 'll( voorspêl dat over
een jaar nóg minder wouwen in
de top zitten', zegtze.

Het verbrijzelen van het glazen
plafond gaat niet vanzelí yinden
de meesten.'fe moet op de door-
stroom van vrouwen blijven ha-
meren', zegt Els de Wind, parmer
van Van DoorneAdvocaten, lid van
de Ronde Tafel en mede-opricht-
stervan het informele Flunch; een
club van vijftigwouwen die in Am-
sterdam w€rken en elkaar maan-
delijk ontmoeten. Onderhet mot-
to 'Vrouwen moeten wouwen hel-
pen'weten zè elkaarte vinden.

Met resultaat.
Zo lobbyden Heleen Mees (co-

lumnistê en oprichtster van Wo-
men onTop)en Mirjamde Blécourt
(pannervan advocatenkantoorBa-
ker en Mcl(enzie en mede-oprich-
ter van de Ronde Tafel) voor de in-
voering van streefciifers in de top
van het bedrijfsleven. Vorigè week
nam de Tweede Kamer dit mede
door hen geschreven plan aan.

ïlveehonderd andere Èouwen
toonden op een andere wijze hun
ongeduld: trokken ze er vorfgjaar
nog een vies gezicht bij, onlangs
onderschreven ze een pleidooi
voor de invoeringvan quota in ra-
den van toezicht en commissaris-
sen-

Maar de wouwen netwerken
nietalleen om overhun werken de
wouwenzaak te praten. 'Hoe ho-
ger ie komt, hoe eenzamer het
wordt aan de top', z€gtÁnnetAris.
Ze is deze dinsdag te gast bij de
Ronde Tafel. Als toezichthouder bij
onder meer de Opta, Sanoma en
Beeld en Geluid heeft ze.een ver-
haal gehouden overhoejeeen goe-
de commissaris wordt.

'Lange tijd dacht ik nee, ik wil
niet bij zo'n dameslaansie. Wat
moet ik daar? Uiteindeliik ben ik
toch een keer gegaan, en wat
bleek het was een feest van her-

kenning.
ook,'

'iki''Bovendien',

avend nogwerken ofrnorgen weer
woeg aan de slag- ontmoet ze op
een avond als deze getijkgestern-
den.'ln je professionele leven
word ievooral ómringd doorman-
nen. Deze wouwen zitten op de-
zelfde golflengte, ze hebben het
net zo druk als ik en denken na
over dezelfde thema's.'

Want'watdoe ie bijvoorbeeld als
je tijdens een bijeenlomst met
nieuwe cliënten weer eens de op-

ke bankdirecteurAda van der
veer (commissaris bij onder meer
de Nêderlandse Publieke omroep
en Fortis Nedêrland).
De hobbelige weg naar de top.is
voordeze vrouwen êen gepas-
seerd station. Ze zíjn er al. De vijf-
ten leden komen vier keèr per
jaar bii elkaaren bespreken dan
maatschappelijke thema's waar-
op ze hun invloed kuníen uitoêfe-
nen. 'Wij willên écht het verscliil
maken', zegt van der Vêer
Fêmale leadership in dê praktirk

merking 'jij gaat zeker notuleren'
kriigt?'Hoe ga ie bijvoorbeeld om
met'schoolpleinterreur', ofiryel:
andere ouders die iou het gevogl
geven datje er te weinig bent voor
je ldnd en je niet inspant voor de
school. En wat te denken van ter-
reur op het werk? 'lk heb zo vaak
tijdens een zakelijk diner te horen
gekregen dathet toch wel heel zie-
lig is voor mijn ldnderen dat ik zo
weinig thuis ben', zegt Miriam de
Blécourt. 'Bij mii krijgen zulke
mensen een standaard antwoord:
Laten we over tien jaar nog eens
kijken hoe onze kinderen zijn te-
rechtgekomen.'

fe geeft elkaar tips, helpt elkaar
en relativeert de dingen die mislo-
pen, voegt Els de Wind toe. 'Verge-
ten om je kindvan de crèche te ha-
len? Dat l(an een keer gebeuren.
Daar moet je niet te dramatisch
overdoen', zegt ze lachend.

.,n;9f.16a.,
Odette van Thijn-Taminiau, véronique Pauwels-van Doorne en Ada van der vêer-veÍgeer tildens 'Kerst-Fluhch'. Foto cuus Dubbelman / de volkskrant

en nog lèuk.

Hoewel de geschiedenis van de
wouwennetwerken ver teruggaat
- tot de vereniging van platte-
landswouwen aan toe - ziet me-
nigeen een kentering . 'ln Neder-
land werd er lange tijd laagdun-
kend over gedaan', zegt Carolien
Kattenpoel Oude Heerinkvan OSR

Juridische Opleidingen. Maar
sinds enkele jaren ziet ze een ople-
ving. Sommige netwerken richten
zich meer op een doorbraak in de
wouwenzaak, andere uouwen
zoeken elkaar op om van ell€ar te
leren en om te netwerken.

OsR is verantwoordelijkvoor de
organisatie van diverse wouwen-
netwerken in de iuriilische wereld
en woeg De Blécourt en Marry de
Gaay Fortman (partner bij advoca-
tenkantoor Houthoff Buruma en
nummer 126 in de Volkskronf top
2oo van invloeddike Nederlan-
ders) vijf jaar geleden om deze
Ronde Tafel voor topadvocates op
te richten. 'ln de VS ziin wouwen-
netwerken al jaren gewoon en
heel effectiefl, zegt ze.'Vrouwen
denken vaak: als ik maar hard ge-
noeg werk, dan kom ik er wel. Uit
zichzelf zullen ze vaak niet nerwer-
ken. Mannen doen dat sneller. Bo-
vendien ziin manneliike bestuur-
ders djdens een netlverkbijeen-
komst eerder geneigd een ionge
mannelijke collega mee te nemen.
Niet expres. Maar ze herkennen
zichzelf in hem of zijn bang dat
mensen er wat van denken als hii
een ionge vrouw bij zich heeft.'

iioewel er voigens i(attenpoei
Oude Heerink inmiddels een
sneeuwbaleffect optreedt in de
vrouwennetwerken, zoekeo de
wóuwen niet de publiciteit Laat
staan datze alleen op de foto in de
krantwillen.

'We zijn niet zo van de barrica-
den', verklaart Monika Milz, direc-
teur communicatie bii de Rabo-
bank. 'Dat l0nnen we ons vanwe-
ge onze zware functies,ook niet
veroorloven.' Enkele jaren geleden
richtte ze de Commissie Rosen-
blatt oi. Deze club-waar mannen
wél welkom zijn - r4ras een reactie
op de inmiddels legendarische uit-
spraak van Unilevertopman Mor-
ris Tabalcblat dat hii gaag wou-
wen in de top van hetbedrijfsleven
zou willen hebben, maar dat ze er
niet ziin. Met behulp van elfande-
re 'Rozenbladeren' - onder wie An-
gelien Kemna (directielid bij APG,
belegger van pensioenfonds ÁBP),
Alexandra Cook-Schaapveld (tot

voorkort in dienst bij debankRBS)
en Jacqueline Riisdiik (verzekeraar
AsR) - wilde ze laten zien dat het
wouwelijktalent erwel degelijk is.
Hun methode: elk half jaar dine-
ren mét de manneliike elite. Het
gesprek aan tafel: 'wat kunnen wij
eraan biidragen om de impasse te
doorbreken?'

Achter de ichermen roercn de
wouwen zich dus wel degeliik.
'Maar als wouw moet je oppassen
als je je hoofd boven het maaiveld
uitsteekt', zegt Milz. Door zich te
verzamelen in netwerken, worden

'Vrouw moet oppassen
als ze haar hoofd boven
het maaiveld uitsteeK'

talenwolle wouwen als groep wel
zichtbaar, maar worden ze er als
individu niet op afgetekend. Die
bescherming is nodig.'Binndn een
bedrijf kunnen weemde afsto-
tingsverschijnselen ontstaan. Het
gaat heel sluipenderuijs. Allerlei
loachten bundelen zich tegen je:
ineens wordt alles wat je doet, kri-
tisch tegen het licht gehouden. En
voor je het weet gaan er allerlei
nare verhalen overje rond.'

ook mannen die zichzelf zicht-
baar maken, hebben hier last van,
zegt Milz. Maar bii wouwen is het
anders. Erger. Vrouwen ziin extra
kwetsbaar omdat ze vrouw zii,n. Je

kdigt niet alleen verhalen over
professionele fouten, maar ook
roddels over dat ie jezelf omhoos
zou hebben geslaperi.. Dat ie dé

slaaf van de baas bent. Dat ie die
functie hebt, omdat ie man thuis
zit ofomdat je een slechte moeder
bent.'Wat ie ook doet, het is nooit
goed, wil ze maar zeggen. 'Wij als
Rozenbladeren hebben het door-
staan en hebben de top bereilc
Maar hetmoetwel veranderen. We
doen dit vooronze dochters.'

Het is niet altijd makkeliik, dat
beamen ook de dames van Flunch
eqn paar dagen Iater tijdens een
lunch in het Amsterdamse café
Oud-Zuid. Maarhet is zekernietal-
leen kommer en kwel, zegt ca-
brielle Reirnen van RBS. 'Het is ge-
woon erg leuk met elkaar.'

Al genietend van een viigen tarte
tartin met blauwschimmelkaas en
een glaasje witte wiin is een zestal
bijeengekomen om detoumalistes
te veftellen over hun netwerk. 'Na
een Flunch-afspraak ben ik alriid
helemaal opgeladen', zegtFiona de
Vilder, managervan deaan hetAm-
stel Hotel veÍbonden Amstel Club.
Flunch bestaat uit inspirerende
wouwen, vinden ze. Doorzetters.
'Sommigen van ons zijn als een
boksbal', zegt De Wind.'Wé lcijgen
een ldap en hupwe koment€rug.'

Bang voor het ontstaan van een
Old Girls-clirb, die nieuwkomers
net als de old boys uitsluit, zijn ze
niet. 'We helpen elkaar, ja dat wel',
ze$ De Wind.'Als ik iets hoor over
een mooie baan, denk ik aan mijn
netwerk Maar nee, wii worden
geen oldgirls.We ziin nogvan een
generatie die weet hoe hgt- i€ S{r-l-

als nieuwkomer te worden buiten
gesloten. ons streven is det straks
niemand deanderop basis vange-
slacht de bal roespeelt.'

x
x
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Gemeente Amsterdam

Vergunning/onthefíng en de spelregels vooi

Koninginnedag 2O1O in Amsteirdam
Amsterdam viert Koninginnedag op vrijdag 30 april en de vooravond
op donderdag 29 april.

U heeÍt onder meer een vergunning en/oÍ onthefÍing nodig voor:
r het houden van een evenement en/of hêt maken vàn (versterkte) muziek;
t het plaatsen van een buitentap inet maximaal 2 kÍanen

(uitsluitend toegestaan aan de Amsterdamse horeca in het bezit van
een geldige drankvergunning);

r straatvêrkoop op een aantal punten.

lngevulde aanvraagformulieren kunt u tot sluitingstïd bij (de balie van)
de aÍdeling Vergunningen van het betÍeffende stadsdeel indienen:
r bij stadsdeel Centrum tot en met 15 ianuari 2O1O, vóór 12 uur;
r bij de overige stadsdelen tot en met 15 februari 2O1O

(openingstijden wisselen per stadsdeel).

Spelregels Koninginnedag
Ook dit jaar zijn er weer spelregels waar iedereen zich aan moet houden.
De spelregels voor Koninginnedag 20'10 gelden op 29 april vanaf.
1 5.00 uur tot en met 30 êpril 2010. De regels voor het geluid op hèt
water zijn van kracht tot 1 mei 04.00 uur U kunt de spelregels inzien bij
de publieksbalies van de stadsdeelkantoren.

Kijk voor spelregels, adressen en openingstijden van de stadsdêelkantoren
en meer (nieuwê) inÍormatie over te vemachten bepêrkingen oí maat-
regelen (looproutes, waar geen vrijmarkt) regelmatig op w.amsterdam.nll
koninginnedag of bel Aatwoord het iníormatienummer van de gemêente
Amsterdam op telefoonnummer 14 020.

'Voor de échte top is de hobbelige weg ernaartoe een gepasseerd station'
Hoe het glazen plafond te doorbe-
ken? Dat is geen onderuerp van
gesprêk voorTOP Athena, dejong-
ste loot aan de stam van vrouwên-
netwerken, en naarêigên zeggen
de exclusiefste van allêmaal, Aan
deze Tafêl voor Ondernemers en
PolÍtici onder dê bescherming van
Athena -godin van wÍsheid en
strijdvaardigheid - schuiven top-
vrouwen aan als ministercerdá
Verburg, Angelien Kemna, euro.
parlementariêr corien wortmann-*' 
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dus. Uit inteÍnationaal onderzoek
blijkt immers dat bedrijven met
eên divers manatement bêtere
resultaten boeken dan bedrijven
waarvooral mannèn de dienst uitl
maken.
De ambities ziin volgens Ada van
dêr Veer waarte maken omdat de
vrouwen aan de tafel invloed heb-
ben op het hoogste niveau in poli-
tieken bedrijfslevên.
'Wij zien in de politiêk te weinig
inbrengterug van het bedijfs-
levên en vice versa. Dat is niet

goed voor de BV Nederland.'
Het falende toezicht op definan.
ciële markt is een voorbeeld,
kortetermiinpolitiek een ander.
Aan hun tafel besprèken de da-
mes politici en ondernemers hoe
ze hun invloed kunnen aanwen-
den om het roer om te gooien,
OP de inbrengvan.mannen zitten
ze niêt zozeerte wachten. Van de
Veer: 'Wê leven ln a man's world.
Dan is het wêl interessant om
eens alleên vrouwen ovêrdeze
thema's te hoÍên-'
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SPEL EN DE KNIKKERS FRANK KALSHOVEN

p die NRC toch leld<er zelf
e economieveert komend jearop,
aldus hetCentraal Planbureau deze
weeh Pensioenfondsen hebben te

'maat. Grote oDdeMerpen genoegom ge-
wichtige aftikelen over te schriiven. Ik zeg
het maar eerliik: ik heb ergeen zin in. Om
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Redactie,
lezers en
een bank
moeten een
verbond
sluiten

ven in het deze weekgepubliceerde boek
De Geldpers van voormal ig Volkkra nt-re-
dacteurloost Ramaer, werd een meerder-
heidsbelang in uitgeverij PCM in 2oo4 ge-
kocht en in 2007 al weerverkocht door de
Britse durfl(apitalistApax. Het doorApil
met schulden vol gehangen bedrijfwerd
eerst terugverkocht aan de minderheids-
aandeelhouder De Belgische Persgroep
kocht ditiaarop ziin beurt een meerder-
heidsbelang.

Om de schulden te veminderen en een
logisch bedrijíover.te houden, mik De
Persgroep op een bedrijfmet op hoofdlij-
nen twee (kranten, divisies: regionale
(Het Parool en AD\ en landel iike íïlorw en

omgeslagen in onzekerheid, nu bliik dat
er nog maar twee gegadigden voor de
overname van de krantziin, De ene:weer
zoh durfkapitalist (Egerie) met een stel
ondernemende qpes op de koop toe, Derk
Sauer en Ruud Hendriks namelijk. De an-
dere: het toch een tikie ordinaire Veronica
in combinatie met dat andere Belgische
mediabedrijf, Corelio. Van de regen in de
drup? Een aantal voormalige leden van de
hoofdredactie van NRC schreef deze week
een open brief om de zorgen te uiten; de
redactiêvan NRC moet morgen (zondag)
iets vinden van de verkoop.

Vooreen buitenstaander is lastigte be-
ofribên h^ê NPa het ?^vor hó-+ l,,h-^-

mentteam en een goed uitgeeblan mag
hetgeen probleem ziin om de helft(in èlk
geval didelijk) bii de bank telenen, en
moeten redactie en lezers dus 3O milioen
bijeen schanelen.

Redenerend in steeds ldeiner wordende
cirkels van betrokkenheia, telt NRC Han-
delsbÍcd vele honderdduizenden lezers,
zo'n tweehonderdduizend àbonnees en
tienduizenden fans. Even om een gevoel
voorverhoudingen te krijgen: als dertig-
duizend fans voort.ooo euro een achter-
gestelde lening kopen (rente: nul procent)
ofeen certificaat van aandelen (veruacht

{::jjjT::."i'lpIg."lt) is del(rus ar se-.

dat ereen gezelschapvan tien mensen is
te vinden dat hetwÊl chicvindt om zich
voor I milioen per kop honorair mede€i
genaar van NRC te noemen.

NRC-columnist Joris Luyendijk, die be
gin december een soortgelijk idee opper-
de (en het geheel ten onrechte zelfals gek-
kigheid typeerde), onMng al honderdén
mails op nrcisvanons@gmail.nl.

De kern yan de zaak hierbii is zeggen-
schap. Het grote probleem is discipline-
ring. De NRc-redactieweest de invloed
van de nieuwe eigenaien op de (uit-
geef)richting van de lcant en, uiteraard,
bezuinigingen op de redactie.Voorde goe-

bliivend gezonde exploitatie?- wordt eer,
der groter dan kleiner Redacties hebben,
als het op de exploitatie aankomt, stevig
weerwerk nodig. Er is daarom veel voor te
zeggen om zo'n verbond van redactie en
lezers blijvend meteen flink aandeel
ueemd vemogen te financieren. Om de
rentebetalingen veilig te stellen speelt de
bank dan de (overigens onthechte) rol van
economische boeman. Hierdoor kunnen
de lezers met een gerust geld obligaties of
certificaten kopen.

Hetis moeiliikte begrijpen waarom
NRC deze vezelfstandigingsoptie niet al-
lang uitvoert, Maar waarom zou het te laat
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waagstul&en zijn grootgenoeg om
Voor zichzelf te zorgen.
i Dit geldt nietvoor NRC Handelsbla
áltham, er is bij die andere lwaliteit


