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Inleiding

Sinds de eerste editie van Nice girls don’t get the corner oﬃce is
er veel veranderd: de Verenigde Staten kozen hun eerste zwarte president, sociale media veroverden de wereld, na de Arabische Lente moesten in bijna twintig landen leiders het veld
ruimen en babyboomers gingen massaal met pensioen. Er is
onmiskenbaar het nodige veranderd, soms heel ingrijpend,
maar het gaat erg langzaam en vrouwen boeken weinig vooruitgang. De statistieken, die grotendeels hetzelfde zijn gebleven, stemmen somber. Op het moment van schrijven geldt
het volgende:
• Van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven wordt
slechts 3,8 procent door een vrouw geleid.
• Wereldwijd heeft 8 procent van de bedrijven een vrouw
aan de top.
• Vrouwen vormen wereldwijd 20,3 procent van de gekozen
volksvertegenwoordigers (pluim voor de Noordse landen
met 40 procent vrouwen!). 23,7 procent van de leden van
het Amerikaanse Congres is vrouw. In Nederland bedroeg
het aantal vrouwen in de Tweede Kamer in 2017 36 procent.
• Twintig landen hebben een vrouw als staatshoofd.
• Wereldwijd zijn er grote verschillen in salaris, met Japan en
Zuid-Korea als negatieve uitschieters. Hier verdienen
vrouwen respectievelijk 28 procent en 39 procent minder
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dan mannen. Hongarije scoort het best met een verschil
van slechts 4 procent.
• In de Verenigde Staten verdienen witte vrouwen gemiddeld 77 procent van wat mannen voor hetzelfde werk krijgen. De verschillen zijn nog groter voor zwarte vrouwen
(69 procent) en latina’s (58 procent).
• Nog geen jaar na hun afstuderen verdienen vrouwen 8 procent minder dan de mannen uit dezelfde lichting. Halverwege hun carrière is dat percentage al opgelopen tot 20
procent.
Eerlijk gezegd wilde ik helemaal geen actuele en herziene versie van dit boek schrijven. Niet omdat ik het zonde van mijn
tijd vind, maar omdat een nieuwe versie niet nodig zou moeten zijn. In ruim tien jaar hebben vrouwen inderdaad vooruitgang geboekt op het gebied van werk, politiek en hun situatie thuis en zijn veel vrouwen door het glazen plafond heen
gebroken, maar er is nog altijd een glazen boomhut waarin de
hoogste managers en directeuren van bedrijven zetelen. Er
zijn uitzonderingen (denk aan Marissa Mayer van Yahoo!,
Christine Lagarde van het imf, Sheryl Sandberg van Facebook, Indra Nooyi van PepsiCo en Meg Whitman van
Hewlett-Packard), maar het grootste deel van de vrouwen
staat nog altijd langs de zijlijn. En dat terwijl uit onderzoek
van onderzoeksbureau Catalyst en organisatieadviesbureau
McKinsey & Company blijkt dat bedrijven meer omzet
draaien als vrouwen hoge functies bekleden.
Misschien maken deze cijfers weinig indruk en denk je dat
er inmiddels voldoende gelijkheid tussen man en vrouw is.
Laat ik je uit de droom helpen met een paar anekdotes van
vrouwen van over de hele wereld, vrouwen zoals jij. Zij namen na het lezen van de eerste versie van dit boek contact
met me op of kwamen naar me toe na een van de lezingen die
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ik naar aanleiding van Nice girls don’t get the corner oﬃce heb
gegeven.
• Janice uit Colorado vertelde dat ze haar dochtertje van vier
heeft geleerd dat jongens en meisjes gelijk zijn en haar op
gympen en in tuinbroek naar de kleuterschool stuurde, zodat ze lekker kon ravotten. Totdat haar dochtertje op een
dag thuiskwam met de mededeling dat de juf vond dat ze
niet er meisjesachtig genoeg uitzag.
• Ingrid uit Kopenhagen was verbaasd dat haar baas haar, en
niet een van haar mannelijke collega’s met eenzelfde staat
van dienst, een promotie wilde geven. Het kon binnen een
maand geregeld zijn. In de tussentijd ontdekte Ingrid dat
ze in verwachting was en deelde ze dit aan haar baas mee.
Toen hij geen haast leek te maken met de promotie en ze
hem vroeg was er aan de hand was, reageerde hij alsof hun
eerdere gesprek nooit had plaatsgevonden. Ze had hem
vast verkeerd begrepen.
• Rosa is een advocaat uit Miami en werkt voor een kantoor
dat veel immigratiezaken doet. Haar baas kraakt voortdurend het uiterlijk van de vrouwen in zijn bedrijf af. ‘Ben je
je kam kwijt?’ vraagt hij als een kapsel hem niet aanstaat.
En als een vrouw volgens hem een te kort rokje draagt:
‘Had je oma soms te weinig garen toen ze dat voor je breide?’
• Fiona uit Sydney besloot tijdens haar studie van hoofdvak
te veranderen en koos voor civiele techniek. De reactie van
haar moeder? ‘Fijn hoor, nu vind je nooit een man.’
• Allison woont in een klein stadje in West Virginia en
stuurde me een ouderwetse brief per post omdat haar man,
die haar emotioneel mishandelt, al haar e-mails leest. Nu
haar kinderen groot zijn, wil ze graag weer aan het werk
om ﬁnancieel onafhankelijk te worden. Haar voornaamste
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bron van emotionele steun, haar moeder, reageerde echter
met: ‘Je kunt je beter gedeisd houden. Wees blij zijn dat je
een man hebt met een goede baan, die voor je kan zorgen.’
• Farah is een Iraans-Joodse arts die elke vrijdag met lood in
haar schoenen naar haar ouders gaat voor het wekelijkse
diner. Het enige wat haar ouders willen weten, is wanneer
ze korte metten maakt met die rare ideeën over een carrière
en een man zoekt om kindertjes mee te krijgen.
Er is nog een andere reden voor een herziene versie: in de afgelopen tien jaar is er op de werkvloer ongelooﬂijk veel veranderd. De concurrentie is mede door de kredietcrisis en de ergste recessie sinds de jaren dertig moordend geworden, sociale
media stonden tien jaar geleden nog in de kinderschoenen en
zijn nu een must, de balans tussen werk en privé is een nog
grotere uitdaging nu vrouwen meer zijn gaan werken, en
vrouwen met een hoge opleiding betreden in grotere aantallen dan ooit de arbeidsmarkt. Genoeg redenen dus om dit
boek uit te breiden met nog meer coachingtips die je vertellen
hoe je de gewenste baan kunt krijgen én houden.
Al die statistieken, sociale veranderingen en verhalen van
vrouwen zelf maakten me duidelijk dat mijn taak er nog lang
niet op zit. In de afgelopen tien jaar heb ik overal ter wereld
over vrouwenkwesties gesproken. Ik ontdekte dat inheemse
vrouwen in kleine dorpjes in Alaska voor dezelfde uitdagingen staan als vrouwen in Zuid-Afrika. We vertellen onze
dochters (en zonen) thuis weliswaar dat vrouwen kunnen bereiken wat ze maar willen, maar we kunnen onze kinderen
onvoldoende beschermen tegen de boodschappen van een
maatschappij die vrouwen nog altijd minder waard vindt.
Toch heb ik geleerd dat het advies in dit boek de levens van
lezeressen echt heeft veranderd.
De fouten die ik beschrijf komen rechtstreeks uit de prak16

tijk, evenals de voorbeelden (al zijn de namen om privacyredenen veranderd). De coachingtips aan het einde van elke
sectie zijn identiek aan de tips die ik aan vrouwen overal ter
wereld heb gegeven. Veel van deze vrouwen hebben me later
verteld dat de tips hun hebben geholpen om promotie te krijgen, om aangenomen te worden, om loonsverhoging te krijgen, om meer gerespecteerd te worden door hun managers en
collega’s, of om genoeg zelfvertrouwen op te bouwen om hun
eigen bedrijf te beginnen. Ik meet mijn eigen eﬀectiviteit af
aan hun succesverhalen. En ik vind het geweldig wanneer ik
een ongevraagd e-mailtje in mijn inbox vind of er op kantoor
een brief uit een ver oord als Oekraïne wordt bezorgd waarin
staat dat mijn boek een leven heeft veranderd.
Maar dit moet je je wel meteen realiseren – dit boek is niet
voor iedereen geschikt. Veel vrouwen hebben manieren gevonden om de stereotypen waarmee ze zijn opgevoed opzij te
zetten en krachtig op te treden, meestal dan (het is bijna onmogelijk om altijd krachtig te zijn). Misschien doe je dat
door je eigen unieke communicatiestijl uit te buiten, of door
je stereotiep mannelijk te gedragen, en ben je tevreden met de
successen die je hebt geboekt. Als dat voor jou geldt, dan vind
je misschien nog wat extra tips in dit boek om je eigen stijl
verder uit te bouwen, maar waarschijnlijk heb je veel coachingtips al vanzelf opgenomen in je succesvolle repertoire.
In dat geval zeg ik: ‘Ga zo door, meid!’
Andere vrouwen hebben het misschien geprobeerd, maar
werden bekritiseerd door mannen en vrouwen om hun daadkrachtige of mannelijke gedrag. Als je bij deze categorie
hoort, dan druist dit boek in tegen alles wat je tot nu toe hebt
geprobeerd, en het zal daarom moeilijk zijn om er wat in te
zien. Maak je geen zorgen. Er zijn heel veel boeken die speciaal voor jou geschreven zijn.
Hoe weet je nu of dit boek jou kan helpen? Simpel. Lees de
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