
M/V Power en de mammoetjacht. 

 

Hoe komt het dat mannen makkelijker lijken door te stromen naar de top dan vrouwen? Aan 

intelligentie ligt het niet, dat is zeker. Er wordt momenteel veel over dit onderwerp gesproken en 

geschreven. En het vuur laaide sterker op toen er een nieuwe regering werd gevormd waarin maar 

weinig vrouwen een plek vonden. 

 

Heel recent sprak ik op een feestje met een leuke Powervrouw. Ze is al jaren directeur van een 

middelgroot bedrijf, heeft veel personeel en ondertekent soms miljoenencontracten. Haar 

Powervrouw is overduidelijk frank en vrij aan het werk. Ik bewonder haar zonder meer. 

 

We kregen een leuk gesprek over de kracht van de vrouw en het instromen in topfuncties. 

Zij constateerde op een dag dat de vrouwen in haar onderneming maar niet doorstroomden naar de 

topfuncties. Tot haar verbazing overigens want ze zag genoeg vrouwen met kwaliteiten en 

kwalificaties voor dergelijke functies. Na dit een tijd aangezien te hebben is ze, kordaat als ze is, een 

opleiding gestart voor vrouwen met potentie om hen te helpen die doorbraak naar de top wel te 

kunnen maken. De eerste  5 vrouwen zijn heel recentelijk op de plaats van bestemming gearriveerd; 

de top in haar bedrijf.  

 

In het bedrijfsleven wordt dikwijls opgemerkt dat mannen zich met meer bravoure een functie in 

bluffen dan vrouwen. Ook mijn gespreksgenoot had dit dikwijls gezien en meegemaakt in het 

ondernemen. Mannen zijn er als de kippen bij als er een promotie is te maken. Ze steken hun vinger 

meteen op en roepen als het ware: zie mij, hier ben ik, ik kan het, ik doe het, ik wil het! Vrouwen 

daarentegen wachten af, twijfelen te lang of ze het wel perfect beheersen en zijn dan te laat. 

Mannen hebben nog niet eens bedacht of ze het wel kunnen. Ze beginnen gewoon, doen het 

gewoon, en schaven onderweg wel bij. En alle kwaliteiten die er van jongs af aan, in de opvoeding, al 

zijn ingebracht, bluf, stoerheid, vallen en weer opstaan, werpen hier hun vruchten af. 

 

Toen ik deze toponderneemster vroeg wat nou maakte dat zij zo’n stoere en succesvolle 

onderneemster is geworden luidde haar antwoord geheel overeenkomstig mijn verwachting: “Ik 

deed het gewoon, en ik doe het gewoon.”  

Waarom verbaast mij dat niet? Dat is namelijk precies wat mannen makkelijker doen, Doen! 

Ik herken het zelf ook. Hoewel er geen miljoenencontracten door mijn handen gaan, ik de zorg niet 

heb van zoveel personeel, heb ik ervaren dat ook voor mijn groei en bloei geldt: gewoon doen! 

In plaats van nog langer te blijven luisteren naar mijn innerlijke criticus en mijn perfectionist die mij 

maar klein willen houden en mij geen risico willen laten lopen ben ik gestopt met daar nog langer 

naar te luisteren. Ik ben gaan doen en het werkt. 

 

Stel nu dat onze oerouders de kleine meisjes ook op mammoeten hadden laten jagen terwijl hun 

broertjes thuis voor de kleinste kinderen moesten zorgen en wat kruiden en fruit bij elkaar moesten 

scharrelen voor de kookpot. Hadden we nu dan meer mannen in de verpleging gezien en meer 

vrouwen in mammoetfuncties?  

Wat zou er gebeuren als alle ouders vanaf vandaag besluiten hun dochters en zonen precies 

hetzelfde op te voeden? Een snufje zorgzaamheid naast een toefje stoerheid. Een tikje risico naast 

een tandje voorzichtigheid.  Zullen we dan over twintig jaar meer vrouwen zien die eerder  “doen”, 



ook al is het met wat bluf? Zullen we dan meer mannen in de zorgende beroepen tegenkomen? Ik 

zou het haast denken.  

Ondertussen zitten we nog mooi opgescheept met het effect van een dualistische opvoeding en 

moeten we roeien met de riemen die we hebben. Ik zou dus zeggen: kijk de kunst af! Wij kunnen 

leren van die kant van mannen die hen sneller doet toeslaan, doet doen… Mannen kunnen ook veel 

van ons leren maar daarover wellicht een andere keer. 

 

Het is nooit te laat, Powervrouwen. Mijn jongste dochter zong het al toen ze nog heel klein was: 

“Mama, meisjes geven nooit op!” Ze zegt het nog weleens tegen me.  

Een echte Powervrouw gaat dat wat ze wil “gewoon doen”. Dus kom op, pak je speer of je zakmes en 

ga op mammoetjacht….. Als hij het kan, kan jij het ook! Why not? 


