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Juist in deze tijd, waarin de gedachte 

heerst dat de samenleving maakbaar en 

beheersbaar is, is onzekerheid een lastig 

onderwerp. Want wat als het jouw carri-

ère belemmert of je geluk in de weg 

staat? Hoe ga je er dan mee om? Wat 

kunnen werkgevers doen? En wat zou de 

rol van HR kunnen zijn? De zeven 

gesprekspartners blijken ieder hun eigen 

kijk op het onderwerp te hebben. De één 

koestert z’n onzekerheid, de ander 

gebruikt het om te verbinden. We kun-

nen in ieder geval vaststellen dat het een 

onderwerp is dat pittige discussies ople-

Onzekerheid:  
koesteren of wegwerken? 
F*ck die onzekerheid heeft heel wat stof doen opwaaien. De landelijke 

en regionale media stortten zich massaal op het onderwerp van het 

boek. De Volkskrant wijdde zelfs de cover van het zaterdagse magazine 

aan het impostor syndrome, dat Vreneli Stadelmaier aansnijdt in haar 

boek. Omdat bijna iedereen dagelijks te maken heeft met onzekerheid 

en omdat het zo oncomfortabel is, besloot Personeelbeleid er een  

rondetafeldiscussie aan te wijden.

Simone Lensink

Marloes Levie

vert!

Auke: “Vreneli, waarom heb je dit boek 

geschreven?”

Vreneli: “Bij SheConsult coachen we 

jaarlijks honderden vrouwen. Hun onze-

kerheid is een terugkerend thema. En als 

je kijkt naar het aantal vrouwen in de top, 

zijn we in dertig jaar tijd niks opgescho-

ten. Vrouwen zijn massaal gaan werken, 
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“ Vrouwen moeten 
leren om situaties 
en patronen te 
doorgronden”

zijn net zo goed opgeleid als mannen, 

maar je ziet ze niet terug in de 

boardroom. De oorzaak daarvan ligt bij 

de vrouwen zelf. Hun onzekerheid maakt 

dat ze zich niet durven profileren, of dat 

ze zichzelf doodvechten. Mijn drijfveer 
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heid, dan gaat het vóór je werken, in 

plaats van tegen!”

Joost: “Gelukkig ben ik opgegroeid met 

twee zusjes en voel ik me comfortabel 

tussen zoveel vrouwen. Ik vraag me wel 

af waarom vrouwen het alleenrecht op 

onzekerheid claimen. Ik denk dat ook 

mannen aan de top onzeker zijn, ze laten 

het alleen niet blijken. Misschien heeft 

om dit boek te schrijven, is dat ik vind dat er meer vrou-

wen in die boardroom moeten. En daar ga ik niet op zit-

ten wachten. Vooral omdat ik zie dat veel vrouwen er 

ongelukkig van worden. Daar wil ik wat aan doen.”

Auke: “Wat hebben jullie zelf met onzekerheid?”

Isabelle: “Ik ben coach en daarmee is ook voor mij 

onzekerheid écht mijn onderwerp. Ik weet hoe het is, 

maar ik weet ook hoe je het achter je kunt laten. Als je 

vriendschap sluit met je onzekerheid, kun je het in de 

ogen  

kijken. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om ermee 

om te gaan.” 

Babette: “Ik coach vooral hoogopgeleide vrouwen en 

ben gespecialiseerd in stress en burnout. Onzekerheid 

vormt vaak een belangrijk thema bij vrouwen. Ze willen 

verder, maar hoe? De drempel is hoog. Als zij zich 

bewust worden van hun onzekerheid, kunnen ze er iets 

mee doen. En dan kom je die drempel vaak wel over…”

Louise: “Ik doe onder andere onderzoek naar de balans 

tussen werk en privé in het bedrijfsleven. Daar zie ik dat 

de spelregels van organisaties voor mannen bekender 

zijn dan voor vrouwen. De huidige economie vraagt om 

een andere manier van organiseren. Het uitbannen van 

onzekerheid in de boardrooms is een vorm van overle-

ven. Uiteindelijk wordt de waarde daarvan ingezien. 

Vrouwen worden onzeker in bepaalde situaties. Het 

helpt als ze die situaties en patronen doorgronden.” 

Eva: “Onzekerheid heeft mij gepusht om voor mezelf te 

beginnen. Onzekerheid is een containerbegrip, het is 

voor iedereen anders. Voor mezelf geldt dat ik er 

vriendschap mee heb gesloten. Praat met je onzeker-
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“ Ik ga ervan uit dat mijn 
onzekerheid mij ook iets 
te vertellen heeft”

dat ook te maken met het systeem 

waarin we leven. De man is in veel geval-

len nog altijd het hoofd van de belang-

rijkste eenheid die er bestaat, het gezin. 

Zo lang dat zo is, blijft dat tussen de oren 

zitten.”

Petra: “Meer dan vijftig procent van onze 

studenten is vrouw en zij studeren 

gemiddeld sneller en beter af dan de 

mannen. Daar staat tegenover dat 18 

procent van onze hoogleraren vrouw is. 

En daar hebben we de afgelopen jaren 

hard voor gewerkt! Ik heb zelf die erva-

ring ook. Ik werkte voor het College van 

Bestuur, waarin veel wetenschappers zit-
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ten. Mooie mensen om mee te werken, 

maar in een gesprek voelt het regelmatig 

alsof je opnieuw eindexamen moet doen. 

Het is lastig om tegen hen in te gaan. 

Toen ik toch een keer m’n intuïtie volgde 

en vertelde dat ik het niet met hen eens 

was, had dat een enorme impact. Het 

bleek een kwestie van gewoon doen!”

Auke: “Hoe erg is onzekerheid? Of kan het 

ook een kracht zijn?”

Vreneli: “Het imposter syndrome staat – 

kort gezegd – voor weten dat je iets 

kunt, maar het gevoel hebben dat je door 

de mand valt. Vijftig procent van de 

mannen herkent dat gevoel, 75 procent 

van de vrouwen. Vrouwen laten zich er 

meer door belemmeren, 65 procent, 

tegenover 35 procent van de mannen.”

Louise: “Organisaties zijn mannendingen. 

Ze zijn ontstaan toen vrouwen zich min-

der roerden op de arbeidsmarkt. De 

manier waarop we in organisaties met 

elkaar omgaan, is dus bekend terrein 

voor mannen.” 

Vreneli: “Ik vind dat je daarmee organi-

saties tekort doet. Er zijn er veel die het 

heel goed doen. En je hebt dat manne-

lijke ook nodig, met alleen vrouwen 

wordt het een rommeltje. We moeten het 

veel meer samen doen, op alle niveaus.”

Eva: “Ik ga ervan uit dat mijn onzeker-

heid mij ook iets te vertellen heeft. Daar 

zit de kracht.” 

Louise: “Dat klopt. De gestalttherapie 

zegt ook: je diepste neurose is je groot-

ste gift.” 

Isabelle: “Onzekerheid komt voort uit 

angst. We willen allemaal een plek heb-

ben waar we onze kwaliteiten kunnen 

laten zien. We willen ertoe doen, ook 

voor andere mensen. Als je onzekerheid 

je in de weg staat om je met hen te ver-

binden, gaat het mis. Waar pijn zit, zit 

een verlangen. Duw dat niet weg!” 

Auke: “Wat levert het mij op als ik m’n 

onzekerheid koester?”

Joost: “Onzekerheid kan zorgen voor 

een meer weloverwogen beslissing.” 

Louise: “Besluiten zijn rijker als alles er 

mag zijn en iedereen mag zeggen wat hij denkt. Onze-

kerheid zou er niet toe moeten leiden dat je je mond 

houdt. Want daar zit juist de wijsheid. Doe moeite om te 

luisteren en wals niet over de ander heen…” 

Vreneli: “De hersenen van mannen zijn anders dan die 

van vrouwen. Wij kunnen beter de context en het grote 

geheel overzien. Daar staat tegenover dat mannen 

beter kunnen focussen. Daardoor is het nemen van 

beslissingen voor vrouwen complexer, maar nemen we 

een besluit wel beter overwogen. Dat kan heel goed 

werken in een boardroom, maar soms ook helemaal 

niet. Dan is het juiste moment alweer voorbij…”

“Kijk nou eens anders!”

Auke: “En wat kan HR hiermee? Een organisatie runnen is 

complex en dynamisch. Heeft onzekerheid dan meer toe-

gevoegde waarde dan we denken?”

Petra: “Door kritisch te kijken naar de manier waarop je 

selecteert, heb je invloed op de verhouding tussen man-

nen en vrouwen in een organisatie. Alleen vrouwen in 

een team werkt ook niet. En we weten dat veel mana-

gers een versie van zichzelf zoeken… Dat doen de deca-

nen bij ons ook. Kijk nou eens anders!” 

Louise: “Er ontstaat steeds meer belangstelling voor 

andere manieren van besluitvorming. Socratisch den-

ken, Deep democracy… Er moet echt een omslag komen 

in de bedrijfscultuur. Dat is complex, maar er liggen 

kansen. In een andere organisatievorm ontstaan vanzelf 

ook andere omgangsvormen.”

Auke: “Wat kunnen we doen?”

Joost: “Ik ben ervan overtuigd dat een board beter 

functioneert als er een goede verhouding tussen man-

nen en vrouwen is. Maar ik geloof principieel niet in 

quota. De arbeidswetgeving in Nederland werkt al zo 

verstikkend. Je kunt bedrijven veel beter overtuigen van 

het nut. Misschien verschilt het ook wel per branche hoe 

je het moet aanpakken. Neem mijn eigen vak: de beste 

juristen die afstuderen zijn vrouwen. Zij vormen momen-

teel ook het grootste deel van de instroom. Maar veel 

van mijn cliënten zien liever een man als het hard tegen 

hard wordt. Dat moeten we dus eerst oplossen.”

Vreneli: “Ik ben wel een voorstander van quota, als je 

daarbij maar goed kijkt hoe je het doet. Het grootste 

probleem is volgens mij de uitstroom van vrouwen tus-

sen de dertig en veertig. Als zij klaar zijn met hun oplei-

ding, hebben ze evenveel ambitie als mannen. Alleen 
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vlakt die in de loop der tijd af, terwijl die 

bij mannen juist toeneemt. En hoe komt 

dat? Door het Imposter syndrome! Als je 

geen succes hebt, dat uit de weg gaat 

omdat je bang bent door de mand te val-

len, vlakt je ambitie af. Daar komt bij dat 

vrouwen in veel organisaties masculiene 

waardering krijgen. Tel dat bij elkaar op 

en je hebt je verklaring…” 

Louise: “Het is nog altijd zo dat wanneer 

er kinderen komen, meer vrouwen dan 

mannen een stapje terug doen. Inmiddels 

zien we wel dat vrouwen rond hun vijftig-

ste juist heel ambitieus worden en de 

arbeidsmarkt weer op willen. Maar die 

herstart is niet altijd gemakkelijk. Die 

ontwikkeling vraag om een hele andere 

kijk op loopbanen.”

Eva: “Ik heb het gevoel dat we allemaal 

naar hetzelfde eindstation willen, maar 

we niet weten hoe we dat met elkaar 

kunnen bereiken. Als je macht wilt heb-

ben, begint dat met een visie. Wat voor 

samenleving willen we dan? Bedrijven 

zijn nu gericht op zekerheid, op geld ver-

dienen en op meten hoe efficiënt dat 

wordt verdiend. Moet onzekerheid een 

plek krijgen in de visie van organisaties?” 

“ De complexiteit 
van de samen
leving vraagt  
om een andere 
benadering”

Vreneli: “Ik ben ook ondernemer. Ik heb 

winst en groei nodig om een gezonde 

organisatie te kunnen runnen. Dat hoort 

er wel degelijk bij.” 

Petra: “Het zou heel mooi zijn als onze-

kerheid hoger op de agenda komt, het 

zal namelijk alleen maar toenemen. Kijk 

naar de bankencrisis, alle oorlogshaarden 

in de wereld… Het is niet gek dat mensen 

onder die omstandigheden in hun valkui-

len trappen. Hopelijk hebben we met een laatste stuip-

trekking te maken. Het is voor mij in ieder geval reden 

om m’n onzekerheid te blijven koesteren.”

Louise: “Misschien schetsen we hier wel de contouren 

voor een nieuwe feministische beweging: koester je 

onzekerheid. De complexiteit van de hedendaagse 

samenleving vraagt om een andere benadering, een 

andere manier van organiseren. Ik zie al heel leuke pro-

gramma’s voor me, die deze waarden inbrengen in het 

systeem. En waarbij vrouwen het gaan doen!” 

Babette: “Door bewustwording kunnen we al meer 

ruimte geven aan die onzekerheid. En dan zul je zien dat 

ook mannen daarin zullen meegaan en meer met hun 

onzekerheid gaan doen.”

Joost: “Ik zou zo graag in oplossingen willen denken! 

Daarom denk ik dat we dit probleem op de kaart moe-

ten krijgen bij HR. Ik geloof in directe maatregelen, tools 

die HR kan inzetten om dit soort kwesties in organisa-

ties op te lossen. Denk aan intensieve coachings- en 

mentortrajecten. En de kinderopvang moet beter wor-

den geregeld zodat vrouwen meer ruimte krijgen voor 

hun carrière. Ik zou eigenlijk ook willen zien dat de NVP 

hierin een voortrekkersrol neemt. Hiermee kan de 

beroepsvereniging zich onderscheiden!”

Vreneli: “We kunnen vrouwen helpen hun eigen onze-

kerheid te verminderen en meer te vertrouwen op hun 

competenties. Dat is de ene kant. Aan de andere kant 

moet er meer ruimte voor onzekerheid komen in de 

boardrooms. Als vrouwen in alle geledingen van de 

samenleving kunnen meedoen, creëren we met elkaar 

een betere wereld.”

Auke: “Wat een mooie discussie! Het is duidelijk dat dit 

onderwerp veel los maakt. Ik heb veel geleerd over de 

rijkdom van onzekerheid. In het besef dat de wereld 

steeds complexer wordt, denk ik dat het belangrijk is dat 

we hierover met elkaar blijven hebben.” 

Onzekerheid stuit  
opmars vrouwen
Niet de bedrijfscultuur of het old-boys network zijn de reden waarom 

vrouwen niet doorstromen naar de top; het komt vooral door de onzeker-

heid van die talentvolle, hoogopgeleide vrouwen zelf. Dat stelt Vreneli 

Stadelmaier in haar boek ‘F*ck die onzekerheid’. Deze onzekerheid wordt 

ook wel het Impostor syndrome genoemd. Uit onderzoek onder meer dan 

600 hoogopgeleide mannen en vrouwen blijkt dat 60% van de Nederlandse 

vrouwen (en 35% van de mannen) hier last van heeft. In haar boek beschrijft 

Vreneli de oorzaken en gevolgen van die onzekerheid en geeft ze een  

stappenplan en praktische tips om van er vanaf te komen. Niet alleen werk-

nemers, ook werkgevers kunnen ermee aan de slag. ‘F*ck die onzekerheid’ 

wordt uitgegeven door Prometheus/Bert Bakker.
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