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evenwichtsbalk. Als ze zich te dominant opstelt wordt ze afgewezen 
omdat ze niet aardig genoeg is. Gedraagt ze zich weer te aardig dan wordt 
ze niet serieus genomen. De eisen die aan vrouwen gesteld worden zijn 
heel anders dan de eisen die aan mannen gesteld worden. Een vrouw die 
aan zelfpromotie doet wordt erom afgewezen, terwijl een man die precies 
hetzelfde doet een ‘lekkere competente vent’ is. Hoe zit dit precies? Waar-
om worden er eigenlijk andere dingen van vrouwen verwacht? En hoe ga 
je hier slim mee om? Dit boek laat je zien wat het geheim is van sterk 
geprofi leerde vrouwen. Het geeft je de middelen in handen om strategisch 
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Op 8 juli 2009 wordt in een twee uur durende dienst afscheid genomen van zanger 
Michael Jackson. De ene na de andere superster brengt een laatste groet aan de 
overleden zanger. Aan het einde van de ceremonie staat de familie bij elkaar op het 
podium. De spanning stijgt: wie gaat de allerlaatste woorden spreken? De microfoon 
wordt omstandig naar beneden geschoven en Paris, de elfjarige dochter van Michael 
Jackson, maakt aanstalten om door haar tranen heen iets tegen de duizenden fans te 
zeggen. En dan blijkt het Hollywoodcliché helemaal waar te zijn: je vader is dood, je 
bent overmand door verdriet, het kan allemaal niet schelen: the show must go on. 
Tante Janet dirigeert het verdrietige meisje met zachte doch ferme hand richting 
microfoon en fl uistert: ‘Speak up sweetheart, speak up!’
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i n l e i d i n g

Inleiding

Het is nog maar drie jaar geleden sinds we het ons voor het eerst 
afvroegen: ‘Wat is dat toch met vrouwen en spreken?’ In drie jaar 
kan er veel veranderen, blijkt nu. Allereerst zijn wij zelf veran-

derd. Aanvankelijk hadden we weinig affi niteit met de discussie rond vrou-
wen en profi leren. Als je wat wilt zeggen, zeg het dan. Als je wilt werken, 
werk dan. Als je meer invloed wilt, pak het dan. Maar ga alsjeblieft niet 
lopen piepen dat het allemaal zo ingewikkeld is. Zo dachten we er ongeveer 
over. Als we het nu zo opschrijven voelt het nog steeds vertrouwd, zo kort 
geleden is het. Inmiddels denken we totaal anders over vrouwen, profi leren 
en invloed. Hoe dat kan? We werden rechts en links ingehaald door de rea-
liteit. We coachten hoogopgeleide vrouwen van het type ‘niet-lullen-maar-
poetsen’ die vastliepen als ze ergens wilden spreken. We vonden geen vrou-
welijke meestersprekers voor ons boek Meestersprekers (2010). En we zagen 
in onze praktijk intelligente en competente vrouwen die zich als meisjes 
presenteerden. Of we het nu wilden of niet: de vraag lag levensgroot voor 
ons op tafel. Wat is dat toch met vrouwen en spreken? 

We besloten op onderzoek uit te gaan. We zochten een manier waarop 
vrouwen anders zouden kunnen leren spreken. In onze coachingsruimte in 
Arnhem ontdekten we hoe onze vrouwelijke klanten best heel stevig 
konden spreken zonder een halve man te worden. En we vonden manieren 
waarop dominante topvrouwen zich toch toegankelijk konden presente-
ren. Deze ontdekkingen kregen een formele status toen we de ‘Speak up 
dear!’ training ontwikkelden en introduceerden. Pas toen we hiermee naar 
buiten gingen realiseerden we ons dat we een gevoelige snaar hadden 
geraakt. Uit alle hoeken kregen we reacties op ons verhaal over vrouwen en 
status. De respons was groot, niet alleen van deelnemers maar ook van de 
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media. We ontvingen een kleine stoet journalisten op ons kantoor. En alle-
maal schreven ze over het project. Maar ook uit wetenschappelijke hoek 
kwamen reacties: we kregen spontaan artikelen toegestuurd van onderzoe-
kers die zich met precies hetzelfde onderwerp bezig bleken te houden. Een 
goed idee komt zelden alleen.

We weten nu dat dit nog maar het begin was van onze zoektocht, want 
wat leerden we veel van de vrouwen die we trainden. We verbaasden ons 
over de verhalen die ze ons vertelden. We vergaapten ons aan de inzichten 
die zij ons verschaften. En we lazen ons natuurlijk helemaal suf. Nu, drie 
jaar later, weten we hoe het zit met vrouwen, profi leren en spreken. We 
weten het zeker en we weten het echt. Een betere aanleiding voor een boek 
is bijna niet denkbaar.

We delen onze inzichten graag. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn 
dat het anders kan. Er zijn volstrekt logische verklaringen voor de moeite 
die het de gemiddelde vrouw kost om te spreken. Als je eenmaal weet hoe 
het zit, dan weet je ook wat je moet oplossen. Speak up dear! is een heel prak-
tisch boek. Het is het resultaat van de zoektocht die wij de afgelopen drie 
jaar hebben meegemaakt. We laten je allereerst zien wat de verklaringen 
zijn voor het gebrek aan vrouwelijke sprekers (hoofdstuk 1). Daarna leggen 
we je uit waarom het als vrouw veel moeilijker is om je sprekend te profi -
leren dan als man (hoofdstuk 2). Als je weet hoe het zit met vrouwen en 
spreken, dan is het tijd voor de oplossing. We leren je hoe je je gedrag kunt 
afstemmen (hoofdstuk 3), hoe je je verhaal in elkaar kunt zetten en geven 
je tips over hoe je je moet kleden (hoofdstuk 4). Als alle ins en outs van het 
vrouwelijk spreken de revue gepasseerd zijn, is het tijd voor inspiratie. We 
analyseren zes bekende sprekende vrouwen en laten je zien wat je van hen 
kunt leren (hoofdstuk 5). We sluiten het boek af met een aantal opdrachten 
die je op weg helpen om het geleerde toe te passen (hoofdstuk 6).

Bijzonder aan dit boek is de www-content die erbij hoort. Als je in de 
tekst het -icoontje tegenkomt, dan is er een fi lmpje beschikbaar op 
www.speakupdear.nl over dat onderwerp. Wanneer je deze link volgt dan 
wijst de rest zich vanzelf. We raden je aan om deze fi lmpjes ook echt te 
bekijken, ze maken het voorbeeld tot een bijzondere belevenis.

www
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i n l e i d i n g

Dit boek neemt je mee door alle stappen die je moet zetten om fantastisch 
te kunnen spreken: van idee tot uitvoering. We hopen dat het je niet alleen 
zal motiveren, maar ook zal inspireren om meer en beter te spreken.

Arnhem, augustus 2012
Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras
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1 :  w a a r  b l i j v e n  d e  v r o u w e n ?

1 Waar blijven de vrouwen?

Tegen het einde van 2009 waren we op zoek naar vrouwelijke mees-
tersprekers voor het boek dat we op dat moment aan het schrijven 
waren. De ene na de andere prominente mannelijke spreker had ons 

allervriendelijkst ontvangen. Wiegel, Rinnooy Kan, Spong, het kon niet op. 
Maar nadat we met pijn en moeite een paar prominente vrouwen uit de 
beduimelde Opzij Top 100 hadden gedestilleerd (‘Die nummer 3, is dat iets?’ 
‘Wie?’ ‘Nou, die nummer 3, dat is een hele belangrijke mevrouw, hoor!’ 
‘Echt? Nóóit van gehoord!’) begon onze kansloze exercitie langs het handje-
vol bekende vrouwelijke sprekers. Het merendeel wilde niet. Of had geen 
tijd. Of had geen zin. Of vond zichzelf zéker geen meesterspreker. Het was 
toen pas dat we merkten dat we te maken hadden met een heus fenomeen. 
Een fenomeen waar velen voor ons zich al over hadden verbaasd: vrouwe-
lijke meestersprekers zijn haast onvindbaar. Waar zijn de vrouwen die met 
gemak de schijnwerpers opzoeken en bereid zijn hun zegje te doen?

We legden het voor aan de mannelijke meestersprekers en bespraken het 
met onze eigen klanten. Het resultaat? De mannelijke meestersprekers 
beklaagden zich over vrouwen die als puntje bij paaltje kwam niet durfden. 
En de vrouwen die bij ons langskwamen voor presentatiecoaching reageer-
den alsof we een open zenuw raakten. Deze competente en hoogopgeleide 
vrouwen liepen tijdens de coachingssessies leeg over de obstakels die ze 
tegenkwamen bij het spreken. Ze vertelden over de worsteling die ze 
hadden om serieus te worden genomen. Ze beklaagden zich erover dat ze 
kritiek kregen op hun meisjesachtige uitstraling. Of ze beklaagden zich 
erover dat ze juist kritiek kregen omdat ze te hard overkwamen. Kortom, 
onze ogenschijnlijk simpele vraag leverde ons nog meer vragen op. De 
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vraag waar die vrouwen achter de microfoon nu eigenlijk zijn, bleek te 
raken aan een veel bredere vraag: waar zijn die vrouwen überhaupt? Nou, 
heel simpel:

Ze zijn er niet

Redacties van talkshows klagen erover, werkgevers die zelfopgelegde quota 
proberen te halen klagen erover, recruitmentbureaus klagen erover, ieder-
een klaagt erover: er zijn domweg geen vrouwen te vinden. Voordat we hier 
allerlei psychologische processen bij gaan halen, is het goed om eerst eens 
sec naar de feiten te kijken. Feit is dat er in Nederland zo’n 7,4 miljoen 
mensen werken: 4,1 miljoen mannen en 3,3 miljoen vrouwen. Waar die 
andere 0,8 miljoen vrouwen dan zijn? Thuis. Ze zorgen bijvoorbeeld full-
time voor de kinderen. Van die 3,3 miljoen werkende vrouwen werken er 
ongeveer 1 miljoen voltijds. Even ter vergelijking, van de mannen werken 
er 3,4 miljoen voltijds. Er bestaat dus een gigantisch verschil in aanwezig-
heid op de werkvloer tussen mannen en vrouwen. En de effecten van die 
kortere aanwezigheid van vrouwen op de werkvloer zijn behoorlijk groot. 
In de uren dat je niet op de werkvloer bent kun je niet netwerken, kun je 
jezelf niet profi leren en kun je ook geen interessante presentaties geven. 
Allemaal dingen die meestal wel noodzakelijk zijn om carrière te maken. 
Dat zie je ook terug in de volgende cijfers: 42 procent van de hogere en 
wetenschappelijke beroepen wordt uitgeoefend door vrouwen. Niet precies 
evenveel als het aandeel mannen, maar toch een aanzienlijk deel. Slechts 
 27 procent van alle leidinggevenden in Nederland is echter vrouw en als 
we de piramide verder naar boven volgen wordt het steeds treuriger: 
Nederland heeft maar acht procent vrouwen in de top van het bedrijfsle-
ven. Als het je maar niet lukt om voor je congres een leuke vrouwelijke 
spreker te vinden, dan kan dat dus kloppen. Er zijn namelijk veel minder 
vrouwen aanwezig op de arbeidsmarkt, er zijn minder vrouwelijke leiding-
gevenden, er zijn minder vrouwen die carrière maken. Maar waaróm 
werken vrouwen zo weinig en zitten ze zo weinig op de invloedrijke plek-
ken? Nu wordt het interessant. Dit zijn de meest genoemde oorzaken:
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1 :  w a a r  b l i j v e n  d e  v r o u w e n ?

Ze durven niet

Dat is echt zo. In onze praktijk zien we iedere keer weer dat onze gemid-
delde mannelijke klant groter durft te denken dan de gemiddelde vrouwe-
lijke klant. En dan moeten we erbij vermelden dat het segment vrouwen 
dat we bedienen nog wel bestaat uit hoogopgeleide, competente, ambiti-
euze vrouwen. Carolien Bijen beschrijft het in haar boek (S)TOP Vrouw! als 
volgt: ‘Vrouwen scoren op de meeste leiderschapsdimensies hoger dan 
mannen. Slechts op één dimensie scoren vrouwen lager: envisioning. En 
laat dit nu net een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leiderschap’. 
Envisioning dus. Oftewel: durf groot te denken en zie niet meteen alleen de 
hobbels.

Diezelfde constatering, namelijk dat vrouwen te weinig durven en te 
klein denken, zette Marianne Zwagerman aan tot het schrijven van het 
boek Een webshop is geen carrière, ontsnap uit het mutsenparadijs. Zwagerman 
probeert vrouwen door haar eigen ervaringen aan de top van de media-
wereld op humoristische wijze aan te sporen ambitieuzer te zijn. In een 
interview zei ze hierover: 

 ‘Toen ik de titel koos, wist ik natuurlijk wel dat het iets los zou maken. Vooral in 
het begin kreeg ik te horen dat ik arrogant ben en dat ik mezelf boven andere vrou-
wen plaats. Alleen vrouwen die ontevreden zijn over wat ze bereikt hebben, worden 
boos. Eigenlijk op zichzelf, want ze weten best dat ze er meer uit hadden kunnen 
halen. Het probleem is dat veel vrouwen geen keuzes durven te maken, want ze 
willen iedereen tevreden houden: hun man, hun kinderen, hun vriendinnen. Met 
als gevolg dat ze op alle vlakken onderpresteren.’

De strekking van Zwagermans verhaal is duidelijk: vrouwen durven niet en 
vertonen mutsengedrag. De oplossing die ze aandraagt lijkt een open deur: 
als je niet durft ... moet je gewoon durven. Ja, tegen zoveel logica kunnen 
we niet op. Als je te dik bent, moet je minder eten. Als je alcoholist bent 
moet je stoppen met drinken. Maar degene die kan vertellen hóe dat pre-
cies moet verdient waarschijnlijk een hoop geld. Dit brengt ons bij de vol-
gende vraag: waaróm durven al die vrouwen dan eigenlijk niet?
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       Vrouwen  
    durven niet 
      en vertonen 
mutsengedrag
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1 :  w a a r  b l i j v e n  d e  v r o u w e n ?

Ze kunnen het niet

Dit is het meest gehoorde argument dat in talloze varianten wordt gehan-
teerd: het feit dat vrouwen niet durven, is genetisch bepaald. Al vanaf de 
baarmoeder hebben ze, zo zegt men, een tekort aan testosteron en daar-
door ontberen ze ook het benodigde machismo. De hersenen van vrouwen 
werken heel anders dan de hersenen van mannen. Of zoals iemand in de 
mediawereld in een gesprek eens lekker ongenuanceerd verzuchtte: ‘Al die 
vrouwen moeten ook zo nodig regisseren, terwijl ze er gewoon de ballen 
niet voor hebben.’

Naast dat ze minder hormonaal bepaald machismo hebben, hebben ze 
volgens velen ook heel andere interesses dan mannen. Ze voelen zich van 
nature minder aangetrokken tot machtsspelletjes en competitie en ervaren 
minder prestatiedrang. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting zodra een vrouw 
zichzelf moet promoten. Wij laten deelnemers in trainingen vaak oefenen 
met zelfpromotie. Als je presenteert is het voor je publiek namelijk van 
groot belang dat het vertrouwen krijgt in je deskundigheid. Daarom moet 
je aan het begin van een presentatie iets aan zelfpromotie doen. Om de 
weerstand te verlagen leggen we altijd, heel politiek correct van ons, uit dat 
je dit natuurlijk niet doet voor je eigen ego, maar in de eerste plaats om je 
publiek te faciliteren om goed naar je te kunnen luisteren. Toch zijn het 
steevast de vrouwen die bij deze oefening dan roepen: ‘O, bah, zo ben ik 
helemaal niet! Dit past helemaal niet bij me. Ik hou hier gewoon niet van.’ 
En dan trekken ze er ook nog een gezicht bij alsof ze bedorven melk 
hebben geroken.

De stelling dat vrouwen heel anders in elkaar steken dan mannen lijkt in de 
praktijk alom te worden bevestigd. Vrouwen houden niet van opscheppen, 
maar houden wel heel veel van samen iets bereiken, je inleven in de ander, 
die ander ondersteunen en naar hem of haar luisteren. Dit biologische ver-
schil krijgt in de discussie nog een andere belangrijke draai. Aanhangers 
van het idee dat vrouwen van nature heel anders in elkaar steken dan 
mannen, gebruiken het namelijk op hun beurt ook weer als argumentatie 
om voor meer vrouwen in het publieke domein te pleiten. Omdát vrouwen 
minder haantjesgedrag vertonen dan mannen zou het juist heel handig zijn 
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om vrouwen op leidinggevende posities te zetten. Die hele fi nanciële crisis 
is door mannen veroorzaakt, als er meer vrouwen in de top hadden gezeten, 
had het allemaal heel anders uitgepakt. In die trant doorgeredeneerd is het 
feit dat vrouwen biologisch anders zijn dan mannen een zegen voor de 
wereld! Daarom zouden deze vrouwen meer kans moeten krijgen om hun 
heilzame ding te kunnen doen. Vrouwen zouden zich helemaal niet meer 
moeten aanpassen aan de masculiene maatschappij, maar de maatschappij 
zou meer feminien moeten worden ingericht. Salem Samhoud, oprichter 
van &samhoud zegt daarover in het voorwoord van (S)TOP Vrouw!:

 ‘Machtsdenken, een typisch mannelijk kenmerk, is uit de tijd. Ook andere vrouwe-
lijke eigenschappen zoals inspiratie en spiritualiteit worden steeds belangrijker in 
organisaties. Als ondernemer stel ik vast dat vrouwelijke eigenschappen de duur-
zaamheid van organisaties vergroten. Het is dus commercieel aantrekkelijk om 
meer vrouwelijke eigenschappen in je bedrijf te hebben. En die eigenschappen 
vinden we toch voornamelijk bij vrouwen.’

Ter onderbouwing van de stelling ‘met vrouwen gaat alles beter’ worden er 
onder andere cijfers van een aantal onderzoeken gebruikt die aangeven dat 
divers samengestelde teams beter functioneren dan teams met alleen 
mannen of vrouwen, en dat bedrijven die worden geleid door gemengde 
teams beter presteren. Zo zijn daar het onderzoek van McKinsey en een 
onderzoek van het Amerikaanse bureau Catalyst die laten zien dat bedrij-
ven met vrouwen in de top meer winst maken dan bedrijven zonder vrou-
wen in de top. Deze conclusies zijn echter niet geheel onomstreden, het zou 
namelijk ook nog zo kunnen zijn dat vrouwen liever werken bij bedrijven 
die meer winst maken. Maar hoe dan ook, de onderliggende stelling is dat 
vrouwen van nature heel anders in elkaar zouden steken dan mannen. Heel 
interessant is wat Cordelia Fine, onderzoekster aan de Melbourne univer-
siteit, hierover zegt. Zij maakt aan de hand van keiharde onderzoeksresul-
taten juist gehakt van de stelling dat vrouwen zo anders zijn dan mannen. 
Ze stelt dat vrouwen zich weliswaar anders gedragen dan mannen maar 
toont aan dat ze dat niet doen omdat ze biologisch zo anders zijn: hun 
gedrag is het gevolg van wat zijzelf en hun omgeving van hen verwachten. 
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1 :  w a a r  b l i j v e n  d e  v r o u w e n ?

Vrouwen die een enorme weerstand tegen zelfpromotie hebben missen dus 
niet zozeer testosteron – en ze zijn ook zeker niet nobeler van aard dan een 
willekeurige man – maar ze hebben zich gewoon goed aangepast. En dat 
vinden wij dan wel weer een bevrijdende gedachte. Stel dat het zo is, en dat 
je weerstand om jezelf te profi leren niet zozeer een kwestie van aanleg is, 
maar meer van aangeleerd gedrag? Dat is minder defi nitief en geeft je meer 
ruimte om te manoeuvreren. Als je dat zou willen natuurlijk. Want dat is 
een volgende veel gehoorde stelling over vrouwelijke sprekers:

Ze willen niet

De Nederlandse vrouw wordt er de laatste jaren voortdurend mee om haar 
oren geslagen: of het nou komt omdat vrouwen biologisch anders in elkaar 
zitten dan mannen, of omdat vrouwen nu eenmaal kinderen kunnen krij-
gen en daarom meer behoefte hebben om te zorgen, feit blijft dat vrouwen 
niet zo’n zin hebben in veeleisende carrières of spannende presentaties, ze 
willen het gewoon niet. Ze hebben vaak andere ambities dan mannen. Ze 
willen hun werk goed kunnen combineren met hun gezin en kiezen 
daarom heel vaak voor parttimebanen. En zelfs als ze geen gezin hebben, 
kiezen ze vaak nog voor een parttimebaan omdat ze bijvoorbeeld tijd voor 
zichzelf willen hebben. Sommige columnisten bijvoorbeeld, ergeren zich 
groen en geel aan het overweldigende gebrek aan ambitie. Ze maken vrou-
wen uit voor verwende prinsesjes en wijzen erop dat ze bij een echtschei-
ding fi nancieel niet op eigen benen zullen kunnen staan. En dat is ook zo. 
Als je het op sociaaleconomisch niveau bekijkt, is het best dom wat vrou-
wen doen. Op individueel niveau zijn wij geneigd te zeggen: bemoei je met 
je eigen zaken. Mogen vrouwen even lekker zelf weten wat ze belangrijk 
vinden en hoe ze hun tijd besteden? Je kunt je zelfs afvragen of vrouwen 
het niet heel goed bekeken hebben. Wie kent niet de stichtelijke verma-
ning: ‘Niemand klaagt op z’n sterfbed over het feit dat ie te weinig gewerkt 
heeft in z’n leven. Maar mensen klagen wel dat ze spijt hebben van de tijd 
die ze niet aan hun geliefden hebben besteed.’ Dat is dan voor de gemid-
delde Nederlandse vrouw in ieder geval een zorg minder.
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De weerstand 
van vrouwen 
om zichzelf te 
profi leren is 

niet zozeer een 
kwestie van 

aanleg, maar 
van aangeleerd 

gedrag
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over 
vrouwen, 
profi leren 
en spreken

Speak up         
           dear!

Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras

Farah Nobbe en Natalie Holwerda-
Mieras zijn eigenaren van een 
toonaangevend trainings bureau 
op het gebied van presenteren. 

Zij schreven eerder het boek 
Meestersprekers, over de kunst 
van het spreken. 

‘Natalie en Farah geven nuchtere, geestige en 
intelligente adviezen waar je als spreker écht 
wat aan hebt.’
_Cécile Narinx, hoofdredacteur ELLE

‘Het beste boek voor je carrière als spreker, 
op het podium of aan de vergadertafel’
_Simone Brummelhuis, founder en CEO The Next Women

Spreken is een fantastisch middel om je professionele zichtbaarheid te 
vergroten. Maar een vrouw die spreekt moet balanceren op een smalle 
evenwichtsbalk. Als ze zich te dominant opstelt wordt ze afgewezen 
omdat ze niet aardig genoeg is. Gedraagt ze zich weer te aardig dan wordt 
ze niet serieus genomen. De eisen die aan vrouwen gesteld worden zijn 
heel anders dan de eisen die aan mannen gesteld worden. Een vrouw die 
aan zelfpromotie doet wordt erom afgewezen, terwijl een man die precies 
hetzelfde doet een ‘lekkere competente vent’ is. Hoe zit dit precies? Waar-
om worden er eigenlijk andere dingen van vrouwen verwacht? En hoe ga 
je hier slim mee om? Dit boek laat je zien wat het geheim is van sterk 
geprofi leerde vrouwen. Het geeft je de middelen in handen om strategisch 
om te gaan met de uitdagingen rond het spreken. Van de inhoudelijke 
voorbereiding tot aan je kledingkeuze: het passeert allemaal de revue. 
Zodat je vanaf nu elk podium met succes kunt beklimmen. Speak up dear! 

Farah N
obbe en N

atalie H
olw

erda-M
ieras

Speak Up dear!
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