
7 gouden tips voor
vrouwen in een
mannenwereld
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Er mòet iets veranderen 
Herken je dit? 

Je hebt al heel wat managementfuncties bij verschillende 
organisaties gehad. Aan elke nieuwe baan begin je enthousiast. 
Maar na een tijdje merk je dat je steeds vaker met tegenzin naar 
je werk gaat. Het is gewoon niet wat je ervan verwacht had. 

Je werd binnengehaald om dingen te veranderen, om als 
vrouwelijke manager het verschil te maken, maar als je iets 
voorstelt, is het nooit goed. Je werkt samen met 50 man; soms 
heb je het gevoel dat je aan 50 dode paarden staat te trekken. 
Spuugzat word je het. Je overweegt zelfs om te vertrekken. 

Diep van binnen weet je dat dat geen oplossing is. Je hebt dat al 
vaker geprobeerd. Uiteindelijk loop je toch weer tegen hetzelfde 
probleem aan. Dus deze keer ga je niet. Niet voordat je hebt 
uitgezocht welke blinde vlek je hier zelf nog hebt. Áls een deel 
van het probleem aan jou ligt, wil je dat nu boven water krijgen. 

Been there, done that 

Ik weet hoe het is. Zelf heb ik bijna mijn hele carrière als 
manager in een ('blauwe') mannenwereld gewerkt. Soms als 
enige vrouwelijke manager in het team. Soms in een overwegend 
mannelijk managementteam. Vaak was ik binnengehaald als de 
'vrouwelijke touch' in het team. Voor mijn andere (vrouwelijke) 
kijk op zaken. Voor mijn andere aanpak. 
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Dat kon ik ook; dat had ik al eerder laten zien. Dus ik wist hoe 
goed ik was in mijn werk, vooral als ik al mijn kwaliteiten kon 
inzetten. Hoeveel goeds dat zou opleveren voor de medewerkers, 
de afdeling en het bedrijf waar ik werkte. Maar het kwam er niet 
uit. Het kreeg niet de ruimte. Waardoor ik helemaal niet tot 
mijn recht kwam. 

Toen ik voor de zoveelste keer vastliep, was ik er klaar mee. Ik 
was vastbesloten om er achter te komen wat er mis ging. En met 
succes. Ik ontdekte hoe ik wel mijn plek kon innemen in die 
mannenwereld. Hoe ik wel het verschil kon maken als vrouw. En 
hoe ik door dicht bij mezelf te blijven voor elkaar kreeg wat ik 
wilde. Uiteindelijk bereikte ik alles wat ik bij de start van mijn 
baan voor ogen had, en meer. 

Het kan dus wèl anders 

Het heeft mij jarenlang worsteling, frustratie en persoonlijke 
ontwikkeling gekost om te ontdekken wat ik 'verkeerd' deed. 
Waarom ik niet tot mijn recht kwam in die mannenwereld. Totdat 
ik het geheim ontdekte dat er voor zorgt dat je als vrouw wel 
impact maakt tussen al die mannen op de apenrots. Uit eigen 
ervaring, door de begeleiding van andere vrouwen, maar ook 
vanuit mijn kennis en ervaring als coach en positief psycholoog. 

Helaas worstelen nog steeds veel vrouwelijke managers die in 
een mannenwereld werken met dit probleem. Daarom deel ik in 
dit e-boek mijn 7 gouden tips met jou. Tips die voor mij de 
ommekeer voor mijn impact als vrouw in de mannenwereld 
hebben betekend. Tips waarmee je dicht bij jezelf blijft en toch je 
doelen bereikt. Zodat je weer met plezier naar je werk gaat. 
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Het ligt niet aan jou 
Ga vooral niet aan jezelf twijfelen 

Het eerst en allerbelangrijkste wat je moet weten is dat het NIET 
aan jou ligt. Ik heb zelf in jouw pumps gestaan. Ik heb in mijn 
carrière als manager heel veel vrouwelijke managers gezien die 
tegen hetzelfde aan liepen. Dat waren allemaal, net zoals jij, 
ontzettend goede managers. Dus het ligt niet aan jou. 

Je hoeft dus niet aan jezelf te gaan twijfelen. Niet aan je 
kwaliteiten als manager. Niet of je het wel aan kunt. Niet of je 
wel past binnen de organisatie. Want daar zit het probleem 
niet. Het probleem is dat jij een buitenbeentje bent in een team 
van (overwegend) mannen. Een buitenbeentje omdat je een 
vrouw bent. Misschien ben je wel de eerste vrouwelijke manager 
in de organisatie. Misschien ben je wel de enige vrouwelijke 
manager. Feit is dat je mannelijke collega's niet weten hoe ze met 
jou als vrouw in het team moeten omgaan. 

Het beste wat je dan kunt doen is jezelf blijven. Niet proberen 
om 'one of the guys' te worden. Om je aan te passen aan wat je 
manager of mannelijke collega's van je verwachten. Maar juist 
jouw uitzonderingspositie als vrouw te benutten. Want dan sta je 
het meest in je kracht en bereik je uiteindelijk het meest. 

Ik geef je mijn zeven gouden tips hoe je dat kunt doen. 
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Gouden tip 1 
Kweek een 'take it or leave it'-houding 

Je weet nu dat het niet aan jou ligt. De volgende stap is om een 
'take it or leave it'-houding aan te nemen. Dat betekent niet dat je 
lak hebt aan alles en iedereen. Het betekent wel dat je loslaat wat 
anderen van je denken en niet meer je best doet om aan alle 
verwachtingen te voldoen. Je hebt niets te verliezen; het kan 
alleen maar beter worden. En met die houding doe je je werk.  

Je probeert het niet meer goed te doen of erbij te horen. Nee, je 
gaat je werk doen op de manier waarvan jij weet dat die het 
beste is. Het beste voor jezelf. Het beste voor jouw medewerkers. 
Het beste voor de organisatie. 

Je zit tenslotte niet voor niets op deze plek. Je hebt je sporen 
ruimschoots verdiend. Je hebt een bak aan ervaring als manager. 
Je weet hoe je met mensen om moet gaan. Niemand hoeft jou te 
vertellen hoe je je werk moet doen. Accepteer dat dan ook niet. 
Geef tegengas als je manager wil dat je in gesprek gaat met je 
medewerker, omdat hij vindt dat zij haar werk niet goed doet. 
Hou je poot stijf als de directeur een deel van jouw plan wil 
schrappen, terwijl jij vindt dat dat juist de essentie ervan is. Hou 
vast aan normale werktijden en vermijd de cultuur van 
overwerken; jij weet dat er meer is in het leven dan werken. 

Als je die 'take it or leave it'-houding hebt gekweekt gaat dat 
vanzelf. Want dan kan het je echt niet schelen wat het effect is 
van wat je doet. Jij bent binnengehaald om als vrouw jouw ding 
te doen en dit is daar de consequentie van. Jammer als de 
heren dat niet leuk vinden. 
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Gouden tip 2 
Ga de confrontatie aan 

"Jullie wilden toch een vrouw in het MT omdat die anders naar de 
dingen kijkt. Waarom nemen jullie mijn input dan niet serieus?" 

Vooral als je als vrouw bent binnengehaald in de organisatie 
vanwege jouw vrouwelijke touch, heb je in mijn ogen de 
perfecte opening om je collega's en manager daar aan te 
blijven herinneren. En om - zoals in het voorbeeld hierboven - te 
benoemen als je merkt dat die positie niet geaccepteerd wordt. 
Het vraagt wel lef om zo de knuppel in het hanenhok te gooien. 
Het zal je niet in dank worden afgenomen. Het zal je mannelijke 
collega's een ongemakkelijk gevoel geven. Maar het is de enige 
manier om het pijnpunt boven tafel te krijgen. En één ding weet 
je zeker: je mannelijke collega's zullen dat niet doen. Die zitten er 
niet op te wachten om aangesproken te worden op hoe ze met 
jou omgaan. Hoe ze op jou reageren. Hoe ze naar jou kijken. 

Geef jouw grenzen duidelijk aan en spreek het ook meteen uit 
als iemand er overheen gaat. Benoem het als jouw voorstel in 
de vergadering al weer van tafel geveegd wordt zonder goede 
argumenten. Spreek je collega aan als hij een flauwe opmerking 
maakt over hoe jij met je medewerkers omgaat. Of ga 
naderhand het gesprek aan als je merkt dat je manager er iets 
van vindt dat je een praatje staat te maken met een collega. 

Ga de confrontatie aan. Maak korte metten met opmerkingen  
of situaties waar je niet van gediend bent. Gewoon door 
feitelijk uit te spreken wat je vindt en ervaart. Dan kunnen al 
die mannen op de apenrots niet meer om je heen. 

6



Gouden tip 3 
Blijf je eigen koers varen 

Als vrouw heb je andere kwaliteiten dan een man. Het is goed 
om te beseffen dat dat maakt waarom jouw ideeën en andere 
aanpak vaak niet met gejuich ontvangen worden. Je mannelijke 
collega's doen de dingen op hun manier. Dat zijn ze gewend. En 
nu zit er (ineens) een vrouw in het team die een andere visie 
heeft. Die met andere ogen naar een probleem kijkt. Logisch dat 
de mannen moeite hebben met jouw aanpak en inbreng. Het is 
een verandering en verandering vindt niemand leuk. 

Realiseer je dat een groot deel van de weerstand die je ervaart, 
simpelweg weerstand tegen verandering is. Je bent misschien wel 
binnengehaald met de opdracht om als vrouw een verandering in 
de organisatie teweeg te brengen. Voor de vrouwelijk noot in het 
team. Maar als die veranderingen concreet worden, als duidelijk 
wordt wat dat van iedereen vraagt, dan komt de weerstand. Ook 
bij de directeur of je manager die stonden te juichen toen je 
binnengehaald werd. 

Het gevaar is dat je hetzelfde gaat doen als je mannelijke 
collega's. Dat je hun gedrag wilt imiteren. Maar dat werkt niet: zij 
willen alleen maar winnen, jij wilt impact maken. Blijf dus vooral je 
eigen koers varen. Kies een aantal onderwerpen of thema's in 
de organisatie die je belangrijk vindt om te veranderen en 
besteed daar je energie aan. Geef het niet op als je ècht denkt 
dat dit het beste voor je team of de organisatie is. Accepteer dat 
er weerstand is en behandel die zoals je normaal gesproken met 
weerstand in een veranderingsproces omgaat. Dan kom je er wel. 
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Gouden tip 4 
Choose your battles 

Waarschijnlijk zie je heel veel dingen in de organisatie die anders 
en beter zouden kunnen. Vooral als je met jouw vrouwelijke blik 
naar de processen, mensen en cultuur kijkt. Je hebt allerlei 
ideeën. Je ziet waar de winst ligt als het gaat om meer uit de 
medewerkers halen. Wat jullie zouden kunnen doen om jouw 
afdeling en de organisatie naar een hoger plan te tillen. Je 
handen jeuken om aan de slag te gaan. 

Maar in je enthousiasme en gedrevenheid vergeet je dat de rest 
van de organisatie - je medewerkers, je collega managers en de 
directie - daar misschien helemaal niet op zit te wachten. Sterker 
nog, dat ze het als kritiek kunnen zien op hun eigen functioneren. 
Want "zo doen we het altijd al". En dan kom jij ook nog eens met 
ideeën die zij nooit bedacht zouden hebben. Die ver buiten hun 
comfortzone liggen. Het perfecte recept voor tegenwerking. 

De kunst is dus om een aantal punten te kiezen waar je je op 
focust. Je kunt nooit alles in een keer aanpakken. Kies 3 tot 5 
punten uit waar je mee begint en laat de rest even los. Daar kun 
je later aan werken. Zo voorkom je dat je continue aan het 
vechten bent om jouw doelen te bereiken. Dat je voortdurend 
alert moet zijn om te voorkomen dat er weer iets besloten wordt 
waar jij het niet mee eens bent. Dat je alles en iedereen in de 
gaten moet houden. Met als gevolg dat je gefrustreerd en 
doodmoe raakt en uiteindelijk helemaal niets bereikt. 
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Gouden tip 5 
Zie het als een spel 

Door hoe de dingen gaan kun je het gevoel krijgen dat je 
manager, de directeur en je mannelijke collega-managers het op 
jou persoonlijk gemunt hebben. Dat ze hun best doen om jou te 
dwarsbomen, om je het leven zuur te maken. Dat ze er alles aan 
doen om te voorkomen dat jij succesvol bent in de organisatie. 
Maar dat is waarschijnlijk helemaal niet het geval. Hoe ze met je 
omgaan en op je ideeën en voorstellen reageren is onderdeel 
van het mannenspel. En als je dat beter begrijpt en het gaat zien 
voor wat het is - een spel - dan wordt je werk een stuk leuker. 

Het mannenspel gaat over winnen. Daarom staan ze zo druk te 
doen op die apenrots. Mannen houden ervan om de ander uit te 
dagen, om het gevecht aan te gaan en de ander te overtuigen 
van hun gelijk. Dat is ook hun manier om het beste in de ander 
naar boven te halen. Soms gaan ze aan de haal met ideeën van 
een ander als de ander er niets mee doet. Dat is niet persoonlijk 
bedoeld. Mannen zijn heel doelgericht en gefocust op het 
resultaat. Dus als ze iets zien wat ze kunnen gebruiken om hun 
doel te bereiken, dan doen ze dat. Zo zitten ze gewoon in elkaar. 

Als je het gevecht op de apenrots, de felle discussies en de 
ongenuanceerde kritiek kunt zien voor wat het is, dan voelt het 
niet langer als een aanval op jou. Het is de mannenmanier van 
dingen doen. Van overleven op de apenrots. Als vrouw in jullie 
(overwegend mannelijke) team helpt het om het te zien voor wat 
het is: het spelletje dat mannen nu eenmaal spelen. Je hoeft het 
niet mee te spelen. Doe er gewoon je voordeel mee. 
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Gouden tip 6 
Zoek steun en medestanders 

Als je een tijdje meedraait in de organisatie waarin je werkt, weet 
je welke voorstellen of ideeën meer tegenstand en bezwaren 
oproepen dan anderen. Het is dan slim om die niet zo maar in 
te brengen tijdens een overleg of vergadering, maar om wat 
voorwerk te doen. Om vooraf steun en medestanders te zoeken. 

Let wel op dat je niet in de valkuil van het pleasen terecht 
komt. Je wilt steun en medestanders vinden, maar wel op een 
gelijkwaardige basis. Vanuit het vertrouwen en de wetenschap 
dat je goed bent en dat jouw ideeën waardevol zijn. Dat is je 
uitgangspunt. Dus ga je niet in allerlei bochten wringen. 

Leg uit waarom jij voorstelt wat je voorstelt. Wat jouw visie en 
beweegreden is. Bespreek dat met collega-managers die er wel 
openstaan voor jouw ideeën, maar die je niet openlijk steunen. 
Zorg dat jouw medewerkers enthousiast worden over een nieuwe 
manier van werken, zodat je manager er niet meer omheen kan. 
Vraag je manager om vooraf uit te spreken bij de directeur dat 
hij je afdelingsplan steunt. Zorg dus dat je medestanders hebt 
voordat een beslissing over jouw voorstel genomen wordt. 

Op die manier doe je je voordeel met het mannenspel. Je maakt 
gebruik van de dynamiek van dat spel, terwijl je tegelijk typisch 
vrouwelijke kwaliteiten inzet: verbinding zoeken en samenwerken. 
Een win-win dus. Want de kans dat je jouw afdelings- of 
projectplan er wel door krijgt wordt groter, terwijl je dicht bij 
jezelf en je vrouwelijke natuur blijft. 
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Gouden tip 7 
Vergeet niet wat allemaal wèl lukt 

Je zou door alles waar je niet blij van wordt bijna vergeten 
wat je wèl allemaal voor elkaar krijgt op je werk. De kleine 
successen die je behaalt. De kleine veranderingen die je op je 
afdeling hebt doorgevoerd. De eerste stappen die je hebt gezet 
om je afdeling beter op de kaart te zetten. Je medewerkers die 
opbloeien onder jouw leiding, omdat je ze meer ruimte en 
verantwoordelijkheid geeft. De verbeterde samenwerking met 
andere afdelingen. 

Als je een lijst zou maken van al die (kleine) dingen die je de 
afgelopen tijd al wel bereikt hebt, dan zou je waarschijnlijk 
verbaasd staan. Je bent zo gefocust op de dingen waar je last 
van hebt, waar je elke dag tegenaan loopt, die je nog wilt 
veranderen, dat je dat gewoon vergeet. In je enthousiasme en 
gedrevenheid om alles wat anders en beter kan te veranderen, 
sta je te weinig stil bij wat je al wel bereikt hebt. 

En natuurlijk wil je meer. Natuurlijk wil je meer impact hebben. 
Maar realiseer je dat Rome en Parijs ook niet op één dag zijn 
gebouwd. Zoiets vraagt tijd. Zoiets vraagt om lange adem. Zoiets 
vraagt om doorgaan als het tegenzit. Want je bent bezig met een 
verandering en dat roept weerstand op. Vooral als je als vrouw 
tegen de heilige huisjes van de mannenwereld gaat schoppen. 

Dus hou vol, blijf je eigen koers varen en vertrouw op jezelf. 
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De 7 gouden tips op 'n rij 
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1. Kweek een 'take it or leave it'-houding. Het 
kan alleen maar beter worden, toch? 

2. Ga de confrontatie aan, benoem duidelijk 
je rol in het team en geef je grenzen aan. 

3. Blijf je eigen koers varen, ondanks alle 
weerstand. Uiteindelijk werkt dat het best. 

4. Choose your battles. Besteed je energie 
aan de dingen die je echt belangrijk vindt. 

5. Zie het mannenspel voor wat het is - een 
spel - en doe er je voordeel mee. 

6. Maak gebruik van je vrouwelijke kwaliteiten 
en zoek vooraf steun en medestanders. 

7. Vergeet niet wat allemaal wèl lukt en vier 
je successen, hoe groot of klein dan ook.



En nu? 
Dat waren ze: mijn 7 gouden tips 

Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Heeft mijn e-boek je nieuwe 
inzichten gegeven? Heb je een andere kijk gekregen op jouw 
situatie?  Herken je waar het probleem zit, maar vind je het lastig 
om het te gaan doen? Of waren het open deuren? Dingen die je 
al wist. Die je alleen nog niet geprobeerd hebt. 

Hoe dan ook: één ding is zeker. Als je er echt naar verlangt om 
meer impact te maken in de mannenwereld waarin je werkt, 
dan zul je iets moeten veranderen. 

Wat is jouw volgende stap? 

Het lezen van dit e-boek is een eerste stap. Maar weten wat je 
moet doen en het dan ook daadwerkelijk gaan doen, zijn twee 
verschillende dingen. Dus mijn vraag aan jou is: Wat is je 
volgende stap? Wat ga je morgen anders doen op je werk? En 
hoe ga je ervoor zorgen dat je dat ook blijft doen? 

Kun je wel een liefdevol zetje gebruiken of wil je weten hoe jij in 
jouw situatie het best met de tips aan de slag kunt? Als lezer van 
dit e-boek kun je gratis een Keer het tij-gesprek van een half uur 
met me plannen. Zodat je eindelijk die impact maakt die je wilt. 

Stralende groet,  

Manita
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