
Volg je hart, spreek je uit en 
word nog succesvoller in de ICT!
Ervaringen en lessons learned van 
ambitieuze vrouwen in de ICT



over ons

Doel
Wij zijn Renate en Mirella. Tijdens onze jarenlange ervaring in het werken in 
overwegend mannenwerelden, zoals de ICT, ontdekten we bij onszelf en anderen 
dat we in onze loopbanen best wat obstakels tegen zijn gekomen. Dit bracht ons 
op het idee om een onderzoek te starten hoe andere vrouwen in de ICT zaken 
ervaren (hebben). 

Met dit e-book worden de resultaten van ons onderzoek gepresenteerd. Met dit 
onderzoek is achterhaald waar vrouwen in hun carrière en privé tegen aan (zijn ge)
lopen. Met behulp van deze input is een passend trainingsprogramma opgesteld 
voor ambitieuze vrouwen, om hen een nog beter fundament voor hun carrière en 
balans werk/privé mee te geven. 

Onze missie:
Impact maken binnen de ICT wereld door vrouwen bewust te laten worden van hun 
eigen talenten en kwaliteiten. Dit zodat ze deze vol overtuiging gaan inzetten om 
plezier in hun werk / leven te krijgen en te behouden.

Wij gaan ambitieuze vrouwen bewegen om dit fundament te versterken. Belangrijk is 
dat vrouwen zaken en situaties, waar ze normaliter tegenaan lopen, gaan herkennen 
en weten dat ze het grotendeels zelf in de hand hebben. Het gaat er uiteindelijk 
om dat een gebalanceerde diversiteit binnen organisaties ervoor zorgt dat we het 
verschil in elkaars kwaliteiten meer gaan respecteren en in gaan zetten. Hierdoor 
kan er effectiever samengewerkt gaan worden waardoor je betere resultaten gaat 
boeken binnen de verschillende teams.

Ons programma gaat vrouwen helpen om meer zichzelf te blijven, bewust te 
worden van hun unieke talenten en duidelijk hun grenzen aan te geven.

Ons trainingsprogramma bestaat uit een 3-daagse basistraining. Deze trainingen 
worden aangeboden op basis van open inschrijving of op maat gemaakte incompany 
trainingen, waarbij optioneel extra modules toegevoegd kunnen worden. 

Voordeel van deze trainingen voor ambitieuze vrouwen is om gelijkgestemde 
vrouwen te ontmoeten. Elkaar inspireren en geïnspireerd worden in een motiverende 
en veilige omgeving betekent waardevolle contacten voor de rest van je leven. 



Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit ambitieuze vrouwen die carrière willen maken in de ICT 
en merken dat ze:

• Disbalans in werk/privé ervaren;

• Te bescheiden zijn en niet genoeg voor zichzelf opkomen, regelmatig gepasseerd 
worden;

• Zaken te persoonlijk aantrekken;

• Geen duidelijk doel voor ogen hebben;

• Hun authenticiteit kwijtraken en daarmee verder van zichzelf afraken;

• In onmogelijkheden denken en (voor)oordelen hebben;

• Aannames doen en niet checken;

• Negatieve denkpatronen hebben;

• Het lastig vinden om hun kwetsbaarheid in te zetten;

• Overcompenseren om hun doel te halen (hoog verantwoordelijkheidsgevoel);

• Profileren nog niet zo gemakkelijk vinden.

“Volg je hart en challenge je eigen ambitie”



Achtergrond

Alle mensen beschikken over mannelijke- 
en vrouwelijke vaardigheden. Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat er in de 
huidige wereld meer behoefte is aan 
vrouwelijkheid (sensitiviteit). Echter, 
de samenleving wordt gedomineerd 
door mannelijkheid (ratio). Waarden 
als prestatie, snelheid, rationaliteit, 
concurrentie, individualiteit en 
competitie worden vooral gewaardeerd. 

De huidige tijd vraagt om een nieuwe 
balans tussen mannelijkheid en 
vrouwelijkheid. Een goede balans is 
nodig om een betere samenwerking 
tussen mannen en vrouwen te creëren. 
Door bewust te worden van vertraging, 
rust, intuïtie, aanwezigheid, gevoel en 
kwetsbaarheid kunnen stappen gezet 
worden. Vrouwen kunnen hierin een 
grotere rol spelen. 

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen veel 
meer nadenken over het groepsgevoel 
en de invloed op het groter geheel. 
Een disbalans tussen de mannelijke 
– en vrouwelijke vaardigheden zorgt 
voor een zakelijke benadering van 
medewerkers (minder empathisch). 
Vrouwen staan doorgaans meer voor 
verbinding en aanpassingsvermogen. In 
een overwegende mannenwereld gaan 
ze zich echter vaak meer masculien 
gedragen. 

In Nederland bestaat de ICT-wereld nog 
steeds voor 81,5% uit mannen. Daardoor 
zijn er nog maar weinig vrouwelijke 
rolmodellen voor de ambitieuze vrouwen 
die verder willen groeien in hun carrière 
binnen de ICT. (bron: Managers Online).

Door het lezen van veel artikelen, boeken 
en het volgen van seminars en trainingen 
vonden wij het hoog tijd worden 
voor een eigen kwalitatief onderzoek, 
specifiek gericht op ‘Vrouwen in de ICT’.

In totaal hebben we meer dan 20 
vrouwen geïnterviewd die werkzaam 
zijn in verschillende functies in de ICT. Ze 
hebben tussen de 3 en 39 jaar ervaring. 
Het zijn dames die een afspiegeling zijn 
van de maatschappij met verschillende 
thuissituaties zoals relaties met kinderen 
of zonder, gescheiden 1 ouder gezin, 
samengestelde gezinnen of single. 

Er is een enorme diversiteit aan 
vooropleidingen, waarbij de meesten 
niet specifiek voor een ICT-gerelateerde 
opleiding hebben gekozen, maar wel de 
ICT branche in gerold zijn. 

Waar we tijdens onze interviews 
toevalligerwijs achter kwamen was dat 
er een groot aantal vrouwen door het 
werken in deze mannenwereld (bijna) 
uitgevallen zijn, vanwege de hoge druk, 
het masculiene karakter en alle ballen 
hoog willen houden. Daardoor kwamen 
ze steeds verder van zichzelf af te staan. 
Sommige konden net op tijd op de stop-
knop drukken en actie ondernemen 
en sommige anderen zijn (langdurig) 
uitgevallen.



“Sta in je  
eigen kracht, 
ben trots en 

doe het” 



Als eerste is opgevallen hoe open & transparant de geïnterviewde 
vrouwen de vragen uit het onderzoek hebben willen beantwoorden. 
Er was veel ‘eagerness’ om mee te willen werken aan dit onderzoek, 
omdat er zoveel (h)erkenning is voor dit onderwerp. Zij hebben 
zich kwetsbaar opgesteld, wat bij ons veel bewondering teweeg 
heeft gebracht. Om als interviewers zoveel vertrouwen te krijgen, 
geeft een enorm dankbaar gevoel. 

Hieronder volgen de ‘rode draden’ die uit dit onderzoek naar voren 
zijn gekomen. Hierbij is ervoor gekozen om uitspraken niet te laten 
herleiden naar een specifiek persoon.

If your dreams don’t scare you they are not big enough”

Uitkomsten



1.
Hoe hou je je s taande in een mannenwereld?

Uit de antwoorden is sterk naar voren gekomen, dat vrouwen binnen de 
ICT zich makkelijk aanpassen en vaker hun ‘mannelijke vaardigheden’ 
inzetten, zoals doel- en resultaatgerichtheid en competitief gedrag. Later 
in hun carrière ontstaat de behoefte om juist meer bij zichzelf te blijven en 
authentiek te zijn. Dus minder ‘one of the guys’ zijn en meer open staan om 
andere vrouwen te helpen en hier de absolute meerwaarde van inzien. Ook 
is het zaak om bepaalde onderwerpen minder persoonlijk aan te trekken en 
te relativeren. Vrouwen mogen bijvoorbeeld zich meer bewust worden van 
hun rol in het ‘spel’ (dat mannen van nature spelen) zodat ze het doelbewust 
mee kunnen gaan spelen.

2.
Vrouweli jke eigenschappen

Overall ervaren deze vrouwen dat ze goede verbinders zijn. Vrouwen 
hebben over het algemeen een goed empathisch vermogen. Ze tonen 
oprechte aandacht voor anderen en hebben het idee zeer duidelijk te zijn 
in hun communicatie. 

Gaandeweg leerden deze vrouwen juist dat ze minder bescheiden en 
nog explicieter in hun communicatie mochten worden. Pas later durfden 
deze vrouwen hun kwetsbaarheid in te zetten, terwijl uit het onderzoek 
geïdentificeerd is dat dit juist één van onze sterke vrouwelijke kwaliteiten is. 
Het wordt door andere vrouwen erg gewaardeerd als met name vrouwelijke 
rolmodellen hun kwetsbaarheid durven te tonen. Dit kan bijvoorbeeld zijn, 
door feedback te vragen, het aangeven dat zij niet alles weten en hulp 
vragen of toegeven dat er een fout is gemaakt en zij hier juist van leren. 

3.
Succes patronen

Vrouwen worden zich pas later in hun loopbaan bewust, dat ze meer tijd 
voor zichzelf moeten claimen. Deze bewustwording helpt hen om de balans 
in werk/privé te herstellen en te handhaven en zo gevaar op (nogmaals) 
uitval of verzuim in de toekomst te voorkomen. Dus zorg voor goede 
support zowel zakelijk als privé en doe geen concessies meer.



4.
Inspirat ie voor vrouwen

Bij de vraag of de vrouwen een vrouwelijk voorbeeld hadden die hen 
inspireert, was meer dan de helft hier niet bewust mee bezig. Door hier naar 
te vragen, werd wel duidelijk dat een vrouwelijke rolmodel een belangrijke 
rol kan spelen. 
We bemerkten dat de vrouwen die meer dan 20 jaar in het vak zitten, vroeger 
vaak geen rolmodel hadden en dit achteraf een gemis hebben gevonden. 
Sommige waren gezegend met de support van mannelijke sponsoren. 
Bij doorvragen over wat hen inspireert bij andere vrouwen, kwamen de 
volgende kenmerken naar voren:

• Kwetsbaarheid durven tonen;
• Zichzelf duidelijke doelen stellen en een plan hiervoor maken;
• Bewuste keuzes maken om deze doelen te behalen;
• Authenticiteit behouden;
• Zich goed staande weten te houden in een mannenwereld en zichzelf 

motiveren;
• Toppositie in combinatie met een gezin is toch echt mogelijk. Het vraagt 

alleen goede organisatie en support;
• Menselijkheid, verbinder en benaderbaar;
• Ervaringen willen delen.

Vrouwen die buiten de ICT werden genoemd zijn: Kamala Harris, Sigrid 
Kaag, Nelie Kroes, Michelle Obama, Angela Merkel, Linda de Mol, vrouwelijke 
topsporters in algemeen, Dr. Lara Ramdin, Karin Bloemen, Dr Edith Eger, 
Brené Brown, Esther Perel, Gerdi Verbeet.

5.
Hoe ben j i j  een inspirat ie voor andere vrouwen?

Door deze vraag werden sommige vrouwen overvallen en realiseerden ze 
zich nu pas dat ze zelf ook een rolmodel zijn. Ze willen andere vrouwen 
inspireren, motiveren en vooruit helpen (als die vrouwen dit zelf willen 
natuurlijk) door actief te coachen of een mentor te zijn. Ze zijn zichzelf 
en durven zich kwetsbaar op te stellen en dit met name bij de wat meer 
ervaren ICT dames. 

Wat interessant was om te merken was, dat de vrouwen die geïnterviewd 
werden soms elkaar als inspiratiebron zagen, zonder dat ze dit van elkaar 
wisten. Hoe bijzonder versterkend zou het zijn als ze dit juist kenbaar zouden 
maken aan elkaar?



6.
Welke boodschap zou je aan andere ambit ieuze 
vrouwen mee wil len geven? 

De belangrijkste boodschappen die werden aangegeven, zijn:

• Zorg dat je een duidelijk doel hebt;
• Heb vertrouwen in jezelf;
• Maak keuzes om je doel te bereiken;
• Zorg voor een goede mannelijke mentor om binnen te komen in het old-

boys netwerk en die je helpt om je goed te positioneren;
• Ga niet overcompenseren en stel je eigen grenzen;
• Blijf authentiek;
• Vraag op tijd hulp en durf je kwetsbaar op te stellen;
• Benoem vaker hoe jij de zaken ervaart;
• Zoek steun bij andere vrouwen en creëer een (vrouwen)netwerk;

Volg je hart, spreek je uit en ga ervoor!!



8.
Niet gestelde vragen en wel belangr i jk om te 
vermelden:

Onderwerpen, die niet in de vragenlijst voorkwamen en toch belangrijk 
bleken te zijn, zijn onder andere:

• Een aantal vrouwen heeft aangegeven dat ze in aanraking zijn gekomen 
met intimidatie en/of seksuele intimidatie. Hierbij gaven ze aan, dat de 
#METOO-beweging ervoor gezorgd heeft dat zaken laagdrempeliger en 
bespreekbaar zijn gemaakt. Ze durven nu veel duidelijkere grenzen aan 
te geven en maken zelf de bewuste keuze om bijvoorbeeld wel of juist 
niet langer in zo’n bedrijfscultuur te blijven werken. 

• In het proces naar een grotere diversiteit en een meer gelijkwaardige 
samenwerking is het belangrijk om mannen mee te nemen in dit proces. 
Een aantal vrouwen vertelden dan ook, dat ze zeker mannen in hun carrière 
zijn tegengekomen, die hen een podium hebben gegeven en enorm 
geholpen hebben. Dit geeft aan dat er nog een nieuwe stap gemaakt 
kan gaan worden met een vervolgonderzoek: Hoe samenwerking tussen 
mannen en vrouwen en bewust elkaars krachten zien en onderkennen 
het beste in iedereen naar boven haalt.

7.
Wat zou vrouwen een boost geven, zodat er meer 
vrouwen hogerop komen in de ICT?

De antwoorden die deze vrouwen hebben aangedragen zijn:

• Diversiteit als organisatie topprioriteit maken en dit uitdragen;
• Zorg dat in de sollicitatiecommissie ook vrouwen zitten;
• Tijdens de sollicitatie aangeven wat vrouwen echt kunnen verwachten 

(cultuur, onderstroom, ongeschreven regels ….);
• ICT veel breder positioneren (Quote: “Verplicht vak op school: 

digitalisering”);
• Positioneer sterke rolmodellen waar vrouwen zich mee kunnen 

identificeren;
• Vrouwen ambitie uit laten spreken zowel zakelijk als privé;
• Ben duidelijk en zeg wat je nodig hebt.



het resul taat

Conclusie
Uit alle interviews kwam sterk naar voren, dat het belangrijk is om meer ‘stil’ te 
staan. 
• Om te ontdekken wat we zélf willen. 
• Wat is ons doel? 
• Wat zijn onze vooroordelen en overtuigingen? 
• Hoe willen we dit doel bereiken? 

Het is belangrijk om het doel/deze ambitie veel meer expliciet uit te spreken - zowel 
zakelijk als privé. Zodat jijzelf niet het risico loopt je doel/ambitie te ‘vergeten’ 
in de waan de dag. En zodat anderen weten van je doel/ambitie en je kunnen 
ondersteunen in je carrière en je kunnen helpen om je doel(en) te behalen. 

Verder is het heel belangrijk dat vrouwen authentiek kunnen blijven binnen de 
rollen die ze hebben (bijvoorbeeld: leidinggevende, medewerker, collega, partner, 
moeder, vriendin, zus etc..) en daarbij duidelijk hun grenzen aangeven en bewaken.
Ook kwam naar voren, dat hoe meer vrouwen elkaar helpen en steunen, des te 
krachtiger ze zich positief kunnen profileren. Met ander woorden een synergetisch 
effect kunnen gaan bewerkstelligen (1+1 = 3, 4, 5..).

Dit heeft ons (nog meer) overtuigd om hiervoor een gerichte training op te zetten 
om vrouwen bewust te laten worden van deze vaardigheden en deze verder te 
kunnen gaan verbeteren.

Kortom: Spreek uit wat je echt wil bereiken, maak een plan,  
blijf jezelf en ga ervoor!



Als eerste natuurlijk heel veel dank voor alle vrouwen die mee hebben 
willen werken aan dit onderzoek. Het was een feestje om met hen 
allemaal in gesprek te zijn en de verdieping met elkaar te zoeken op dit 
serieuze en belangrijke onderwerp. 

We voelen een enorme dankbaarheid voor de openheid, transparantie en 
kwetsbaarheid waarmee deze vrouwen ons te woord hebben gestaan. 
Dit heeft ons echt verrast en gaf ons ook weer zoveel kracht en bewijs, 
dat waar we mee zijn zo ontzettend belangrijk is! Dit gaf ons echt het 
gevoel dat onze passie om vrouwen een beter fundament te bieden 
wordt gedeeld. En wat een power ontstaat er dan! 

Als we dan binnenkort dit fundament gaan versterken met ons 
programma hebben wij echt de overtuiging dat we de wereld een stukje 
beter maken!
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Aan dit onderzoek werkten onder andere mee:

• Annet Treur | Account Director | Ordina 
• Antonia Wildvank  
• Chrisje Kuijlaars | Mede oprichter Ambitieuze Vrouwen Podcast | INTO 

Telecom & IT B.V.  
• Edith Bevers | Vice President ERPM Benelux & Compete Programs Western 

Europe | Oracle
• Ester Woudenberg  | Directeur ICT | Nationale Politie
• Esther Roghair  | Director Business Development | Topic Embedded Systems
• Femke van den Bergh | HR adviseur | INTO Telecom & IT B.V. 
• Gabrielle Janssen | Operations Manager | Capgemini 
• Ingrid Mol – van Hal  | Projectmanager IT 
• Ingrid Ravenhorst  | Business Unitmanager | Ordina Software Development
• Krista Vaesen  | Regional Sales Director Marketing Cloud North ECS | 

Salesforce  
• Lotte de Bruijn  | Algemeen Directeur | NLdigital  
• Malin Petersson  | Vice President Sales | SAP 
• Marie-Louise Bol  | Accountmanager | Koninklijke KPN N.V.
• Mariena de Jager  | Key accountmanager | Diverse softwarebedrijven (w.o. 

Oracle, Software AG en SAP| Business Objects).  
• Monique Schardijn  | IBM Alliance Manager Europe | Broadcom 
• Nina Vermeer  | Country Head of HR, Facilities and Comms | Vesting Finance 
• Wendy Aendekerk | HR Directeur |Ordina   
• Wendy Hustin | Manager HTD | Open Line Consultancy B.V.
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Wie zijn wij

Wij zijn Renate en Mirella en vier jaar geleden hebben wij elkaar leren kennen 
via een gemeenschappelijke zakenrelatie. Hij vond dat wij toch echt eens samen 
moesten sparren omdat hij van ons beide overeenkomstige en gepassioneerde 
ideeën en filosofieën hoorde over hoe mensen in hun kracht te zetten, persoonlijke 
effectiviteit te versterken en hoe een team beter te laten functioneren. Nou dat 
hebben we geweten! Onze eerste afspraak had wat voeten in de aarde maar na 
3 keer (is scheepsrecht) ging onze afspraak toch echt door. We spraken af in een 
typisch Brabants kroegje en daar werden we s ’avonds laat vriendelijk verzocht of 
we wilden afronden, omdat ze graag wilden sluiten ;o).

Tijdens deze ontmoeting merkten we dat we zoveel raakvlakken hadden en veel van 
onze ervaringen overeenkwamen kwamen. We komen beiden uit een technische 
branche die voor het grote merendeel uit mannen bestaat en hierin hebben we ons 
staande weten te houden, toen wij de carrièreladder beklommen.

We bleken veel overeenkomstige ideeën te hebben over persoonlijke effectiviteit 
en met name hoe we ambitieuze vrouwen een boost kunnen geven om hun carrière 
gemakkelijker te laten verlopen terwijl ze tegelijkertijd zichzelf kunnen blijven.

Nadat we eerst onze eigen bedrijven (RenaSense en Doelbewuster) vorm hebben 
gegeven, en een fundament hebben staan, vonden we het nu toch echt tijd om 
de ambitieuze vrouw op de voorgrond te zetten en plek te geven. Iets wat ook 
zo voelbaar en gaande is in de huidige maatschappij. Uit deze samenwerking is 
SHERIOUSLY – Female Empowerment- ontstaan.



Mirella van den Doel

Mirella is enthousiast, positief, sensitief, 
humor, krachtig in kwetsbaarheid

Als manager van verschillende afdelin-
gen in de technische branche heeft zij 
vele jaren (>20) ervaring met teams en 
de individuen in een team. Motiveren en 
stimuleren van mensen is iets wat zij al-
tijd van nature en met haar hart heeft 
gedaan. Gaandeweg heeft zij geleerd, 
door vele opleidingen en haar eigen 
persoonlijke reis, hoe dit nog effectiever 
toe te passen. Hierdoor kwam zij achter 
de kracht van kwetsbaarheid, diversiteit 
en openheid wat als resultaat had dat 
zij zelf beter wist waar zij voor stond 
(kernwaarden). Met dit inzicht werden 
ook haar teams succesvoller.

Haar overtuiging is dat ieder mens alle 
hulpbronnen in zich heeft om verandering 
in gang te zetten. Het samen vinden van 
de verschillende keuzemogelijkheden 
en de tools die zij je daarbij leert, zorgen 
voor die duurzame omslag. En of dit nu 
is, om meer zelfvertrouwen te krijgen, 
meer balans in werk en privé of juist 
de volgende stap in je carrière aan te 
kunnen? “Jij kunt het en je hoeft het niet 
alleen te doen.”

Renate Kruijtzer-Keser

Renate is nuchter, praktisch, verbindend 
en empathisch en geniet ervan om 
andere mensen te helpen ontdekken 
waar hun talenten liggen en hen weer 
in hun kracht te zetten. Meer dan 23 
jaar heeft ze in de ICT in verschillende 
leidinggevende rollen gewerkt.

Door gerichte opleidingen en haar eigen 
persoonlijke ontwikkeling als business 
manager, coach en HR-adviseur heeft 
zij gaandeweg geleerd hoe mens en 
organisatie beter in balans te krijgen. 
Door haar brede ervaring weet zij 
inmiddels wat haar eigen kwaliteiten 
zijn én waar echt haar kracht ligt.

Door de jaren heen heeft zij ervaren 
hoeveel energie zij krijgt om het beste 
in mensen en organisaties naar boven 
te halen en daarin heeft zij zich verder 
geprofessionaliseerd en ontwikkeld. 



Nieuwsgierig geworden 
naar ons programma? 
Voor meer informatie:

www.sheriously.com

info@sheriously.com
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Mirella van der Doel  +316 370 02 726


