
 

DE NAAM GAIA IS ONTLEEND AAN DE NAAM VAN DE GRIEKSE GODIN VAN DE AARDE. GAIA ONTWIKKELDE ZICH UIT DE WOESTE EN LEDIGE RUIMTE, 

CHAOS, ALS EEN RONDE SCHIJF DIE URANUS (DE HEMEL) VAN TANTAROS (DE ONDERWERELD) SCHEIDDE. UIT HAAR HUWELIJK MET URANUS 

ONTSTONDEN ALLE ANDERE GODEN EN MYTHOLOGISCHE WEZENS. HET LOGO VAN GAIA IS BUSTE VAN DE GRIEKSE GODIN. 

NETWERK VOOR VROUWEN  
UIT DE AARDWETENSCHAPPEN 

GAIA en Deltares nodigen u uit voor een workshop  

“Stratego voor vrouwen” 
Donderdag 25 maart 2010, 13.00-17.30 u 

Deltares, Daltonlaan 400, Utrecht 
 
Stratego op het Werk 
 “Als er een mooie positie vacant komt, stap-
pen mannen er zelf op af. Krijgen ze nul op het 
rekest dan proberen ze het een paar dagen 
later gewoon nog een keer. De meeste vrouwen 
zijn vooral inhoudelijk met hun werk bezig en 
denken dat ze dan vanzelf beloond worden met 
een promotie.” 
Uit: Het Financieele Dagblad d.d. 19 oktober 2007, “Slim 
spel in de wandelgang” 
 
“Jongetjes spelen nu eenmaal van jongsaf 
spelletjes om te winnen. Vrouwen vinden het 
vaak lastig om hun positie in het spel te schei-
den van hun eigen relaties en gevoelens” 
Uit: De Standaard (België) d.d. 30 oktober 2007, “Vrou-
wen moeten het mannenspel leren”.  
 
“Veel vrouwen deinzen ervoor terug mee te 
doen aan alle politieke spelletjes die er binnen 
hun bedrijven gespeeld worden en zoeken een 
andere baan” 
Uit: Intermediair d.d. 3 juni 2004 “Wat houdt vrouwen 
tegen? Ook jong, ambitieus en zonder kinderen blijven ze 
steken” 
 
In bovengenoemde artikelen wordt aandacht 
besteed aan de “spelregels” binnen organisa-
ties. De regels en de manier waarop gespeeld 
wordt, is bepaald door mannen. Als vrouwen 
ook de hogere posities in organisaties willen 
bekleden, is het van belang te weten wat de 
verschillen zijn in het gedrag en de aanpak van 
vrouwen en mannen. Niet om jezelf te veran-
deren, maar wél om het spel strategisch mee te 
kunnen spelen. Het GAIA Ambassadeursnet-
werk organiseert daarom deze workshop voor 
technische/aardwetenschappelijke vrouwen 
werkzaam bij de GAN organisaties en leden 
van GAIA en NIMF. 
 
 

Inhoud workshop 
De deelnemers krijgen inzicht in de verschil-
lende oriëntaties van mannen en vrouwen en 
de uitwerking daarvan in de manier waarop we 
in organisaties met elkaar samen werken. We 
gaan in op ‘de ongeschreven regels’ van het 
spel en de deelnemers bespreken de onge-
schreven regels die binnen hun organisatie 
vooral van belang zijn. Daarnaast bespreken 
we de niveaus van persoonlijke macht. Welke 
invloed oefenen de deelnemers uit en welke 
niveaus van macht kunnen zij inzetten?  
De workshop is gebaseerd op de inhoud van 
het boek ‘Stratego® voor vrouwen’ van Monic 
Bührs en Elisa de Groot van In Touch, dat 
werd genomineerd voor managementboek van 
het jaar 2008.  
 
Programma/Deelname 
13:00 Ontvangst/Inleiding 
14:00 Workshop door Monic Bührs 
17:00 Borrel aangeboden door Deltares 
18:00 Netwerkdiner (eigen kosten) 
Aan de workshop zijn geen kosten verbonden, 
wel is er een maximum van 40 deelnemers. 
Aanmelden voor 10 maart via: 
gaianetwerk@live.nl, laat meteen weten als je 
interesse hebt in het diner. 
 
GAIA & GAIA Ambassadeursnetwerk (GAN) 
GAIA is het netwerk voor vrouwen uit de aardweten-
schappen. Het GAN heeft als doel de positie van bèta-
vrouwen binnen de deelnemende organisaties te verbete-
ren. Het GAN bestaat uit de directeuren van de volgende 
tien organisaties die werkgever zijn voor vrouwelijke 
aardwetenschappers: KNMI, TNO, Deltares, Shell, VU, 
UU, TUDelft, Fugro, Grontmij, en RWS-Waterdienst. De 
activiteiten van het GAN worden georganiseerd door M. 
Haasnoot, E. Hafkenscheid, M. van Kan, E. Brinksma en 
F. Brouwer.  
Meer informatie op http://www.vrouwen.net/gaia/ en 
https://public.deltares.nl/display/GAIA

 


