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In San Christóbal de las Casa, Mexico, 

woont een groep inheemse vrouwen die 

noodgedwongen hun plattelandse 

gemeenschappen hebben verlaten om 

zich te vestigen in de stad. Ze hoopten 

op een betere toekomst , vooral voor 

hun kinderen. De stad laat zich echter 

van een lelijke kant zien. De vrouwen 

en kinderen krijgen te maken met 

uitsluiting en rechteloosheid. De 

vrouwen besluiten om hun verhalen 

voor hun kinderen op te schrijven in 

een boek met de titel “So that you 

know”. Ze  vertellen over hun roots en 

hun dromen. De subtitel is even 

ontroerend als veelzeggend: “I hope 

that you will understand some day 

when you are older”.  

 

De verhalen van deze Mexicaanse vrouwen raken mij. Misschien wel omdat ik vanuit 

mijn eigen geschiedenis de impact van het niet-vertelde verhaal ken.  

Mijn familiegeschiedenis speelt zich af in Rotterdam. Het trauma van de oorlog en 

de verwoeste stad nemen een grote plek in. Na de oorlog worden de mouwen 

opgestroopt. Het leven hervat zich. De impact van de oorlog blijft onuitgesproken en 

onbegrepen maar des te meer voelbaar.    

Verhalen zijn belangrijk. Want als je mijn verhaal kent dan kun je mij ook beter 

begrijpen. Verhalen geven uitdrukking aan wat er diep in ons speelt. Ze zijn de 

dragers van onze essentie, van onze waarden, ze verbinden ons met onze 

geschiedenis. Verhalen vertellen is een manier om iets te duiden wat anders moeilijk 

gezegd kan worden.    

“I will proof you wrong”  
In de jaren 80 startte ik mijn loopbaan in de financiële sector. Ik was jong en 



ambitieus. Echter van meet af aan werd mij één ding duidelijk gemaakt. Vrouwen en 

leidinggeven; dat ging niet samen. Ik weet nog dat ik dacht: “I will proof you wrong”. 

Zo leerde ik mij aanpassen aan de geldende masculiene norm. Ik leverde een stukje 

van mijzelf in… maar dat begreep ik pas veel later.   

Vanuit mijn werk in het bedrijfsleven spreek ik veel met vrouwelijke leiders over hun 

plek, hun motivatie en persoonlijke kracht. En over hun struggles met de heersende 

masculiene norm. Wij spreken over alert zijn, je aanpassen of juist niet. Over de 

gevolgen. Immers, met het toedekken van je eigenheid als vrouw gaat iets wezenlijks 

verloren. Zo’n ‘gevoel’ laat zich niet zomaar uitleggen aan de ander die deze struggle 

zelf niet kent.  

Belonging 

Vrouwen hebben nu steeds vaker een plek aan tafel. Toch zijn quota niet genoeg als 

je ervaart dat je stem niet werkelijk wordt gehoord. Als je ervaart dat de dominante 

norm nog steeds mannelijk, wit en hetero is. Als je voelt dat je je moet aanpassen 

aan die norm. Hoe leg je dat gevoel uit? Juist nu, juist in deze tijd waar feminiene 

waarden en leiderschap zo belangrijk zijn om de balans in de wereld te helpen 

herstellen.  

Om je volledige potentieel in te kunnen zetten is het voorwaardelijk dat ook vrouwen 

zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen. Je thuis voelen- belonging- betekent dat je 

kunt zijn wie je in essentie bent ongeacht de plek die jij inneemt of rol die jij vervuld. 

Dat jij je eigen norm bent en dat dat goed is. 
 

So that you know  
Hoe zorgen wij voor het doorbreken van de patronen? De Canadese schrijfster Toko-

pa Turner schreef hierover een interessant boek “Belonging…. bringing ourselves 

home”.  Geen hulp of goedbedoelde adviezen van anderen maar je eigen verhaal 

leren kennen. Jouw verhaal niet toedekken of onbesproken laten maar opstaan en 

het naar buiten brengen… stem geven aan wat jij belangrijk vindt. Samen met andere 

vrouwen… So that you know! 

In oktober 2021 hield ik als initiatiefneemster deze speech tijdens de opening van de 

expositie “Eleven women, and more” in de kunsthal van ABN AMRO in Amsterdam. 

De expositie toont elf door vrouwen geselecteerde kunstwerken  uit de 

bedrijfskunstcollectie van de bank. De kunstwerken  inspireerden ons vrouwen om 

ons verhaal te vertellen over inclusiviteit en belonging in de financiële sector. De 

expositie is prachtig. Nog indrukwekkender zijn de verhalen van de vrouwen over hun 

zoektocht naar hun plek en de hobbelige weg om daar te komen.  

De matriarch leidt  
Onze leergang “De matriach leidt” heeft een vergelijkbare intentie. Jou als 

vrouwelijke leider inspireren jouw eigen verhaal te kennen en te (leren) omarmen. 

Leren van andere vrouwen is hierbij essentieel. Tijdens de training besteden we veel 

aandacht aan het leren luisteren naar jouw eigen behoeften en daar stem aan te 

geven. Naast het verkrijgen van theoretisch inzicht is er ook veel gelegenheid voor 



ervaren en oefenen. Al onze interventies zijn er op gericht dat jij jezelf beter leert 

begrijpen en kennen in de rol van leider. Welke waarden neem jij mee uit je 

familiegeschiedenis? Wat drijft jou echt? Wat is jouw persoonlijke verhaal? Wat kom 

je brengen als leider en wat heb je los te laten omdat het je niet meer dient? Waar wil 

je stem aan geven?  

In het dierenrijk leidt de matriarch haar olifantenkudde naar de bron. Zij weer intuïtief, 

vanuit vorige generaties doorgegeven, waar water is en spoort de kudde aan om 

verder te gaan. Een prachtig en eigentijds beeld van misschien wel de essentie van 

vrouwelijk leiderschap: de kudde naar de bron brengen.  

“De matriach leidt” is een ontdekkingstocht van 9 maanden naar jouw verhaal als 

vrouwelijk  leider, naar jouw feminiene wijsheid, waarden en normen.    

Jouw unieke verhaal over hoe jij in deze wereld als vrouwelijk leider verschil maakt.  

Wees welkom!  

 

Meld je aan voor de leergang de matriarch leidt, zie voor actueel overzicht de agenda 

pagina.  Wil je meer informatie, neem dan contact op via info@wijzijenik.nl of bel met 

één van de trainers, Shielta Ramautarsing 06 21713139  of Karin van Barneveld 06 

51301743 
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