
  

Introductie 

“De directeur stapt naast je in de lift en 

vraagt waar je op dit moment 

aan werkt. Wat zeg je dan?” 

“Bij een belangrijke vergadering mag je 

jezelf voorstellen. Hoe profileer je jezelf en 

je werk?”  

 

Deze zinsneden uit de uitnodiging raakten 

duidelijk een gevoelige snaar. Bijna veertig 

vrouwen zaten in de vroege middag van 

28 oktober 2008 namelijk klaar in de Buijs 

Ballotzaal van het KNMI om te gaan 

oefenen met dit thema. Dit in het kader 

van de workshops die het GAIA 

Ambassadeursnetwerk (GAN) organiseert 

voor vrouwen uit de aangesloten 

organisaties (plus leden van GAIA en 

NIMF). Dit keer was gekozen voor 

samenwerking met Diva, het in 2008 

opgerichte vrouwennetwerk van het KNMI. 

De organisatie werd ondersteund in de 

praktische uitvoering door El Batoul 

Zembib en Agaath Beuk van E-Quality. 

Het gaf een geweldige kick dat het 

onderwerp zo'n schot in de roos was. 

 

Zichtbaarheid nodig om vooruit te 

komen 

Om vooruit te komen is het belangrijk om 

voldoende zichtbaar te zijn. Vrouwen 

worstelen hier vaak mee, denken dat het 

onbescheiden is om zichzelf op de 

voorgrond te zetten en dat goed werk 

vanzelf wordt gezien. Ook de omgeving 

helpt niet mee, uit onderzoek naar 

percepties blijkt dat bij gelijke 

omstandigheden vrouwen minder 

ambitieus worden gevonden en dat 

vrouwen minder uitdagende taken 

toegekend krijgen. Vele kleine 

vooroordelen houden deze situatie in 

stand (zie ook de resultaten van het GAIA-

loopbaanonderzoek op internet: 

http://www.vrouwen.net/gaia/). 

 

Oefenen met de eigen communicatie 

Tijdens de workshop werd gewerkt aan de 

eigen communicatie en persoonlijke 

presentatie. Eerst werd een korte oefening 

over contact leggen gedaan. Daarna 

vertelde hoogleraar Nanne Weber van het 

KNMI en de Universiteit Utrecht over haar 

werk in de paleoklimatologie en 

vervolgens over haar ervaringen met 

presenteren en profileren.  

 

Profileren in één minuut 

De rest van de middag werd besteed aan 

oefenen in het bondig presenteren van 

jezelf en je ambitie. De opdracht was om 

dit in anderhalve minuut te doen. Een 

aantal deelnemers was zo moedig om dit 

ook daadwerkelijk voor de zaal te gaan 

doen. De rest van de groep gaf feedback. 

Na afloop overheerste het gevoel "wat 

hebben we in deze groep toch veel talent 

in huis!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Ellen Brinksma 

Meer informatie over GAIA en het GAN: 

http://www.vrouwen.net/gaia/ en 

https://public.deltares.nl/display/GAIA/ 
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