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'Er is wel een kleine huishoudoorlog
voor nodig'

DIRK FABER

Het glazen plafond, vrouwen aan de top: in de Randstad is het
aantal vrouwen in hoge functies nog niet perfect, maar wordt er
wél volop over gediscussieerd. In het oosten van het land wordt
zelfs het gesprek over dit onderwerp nog nauwelijks gevoerd.
Sanne Terlouw wil daar in Deventer, zodra het weer toegestaan
is, verandering in brengen.
IVAR PENRIS

https://krant.destentor.nl/titles/destentor/7148/publications/21517/articles/1282446/39/2

1/2

20-1-2021

de Stentor

Terlouw (foto), haar dochter Laura Faber en Alissa van den Berg van
Bureau de Werkvloer uit Deventer willen vrouwen het juiste pad te wijzen
door in de Deventer Schouwburg zes sessies te houden om vrouwen te
leren hoe ze hun kans kunnen grijpen.
Een schouwburg vol vrouwen om over dit onderwerp te praten? Dan is de
animo dus best groot?
Sanne Terlouw: ,,Nou, we begonnen eigenlijk in mijn garage met een stuk
of twintig vrouwen. Door corona kon dat niet meer. En de belangstelling
was inderdaad groot. Toen zeiden mensen van de schouwburg dat ze het
zo'n urgent onderwerp vinden, dat we daar verder konden. Er mochten
dertig vrouwen naar binnen en die waren er ook. Maar de volgende sessie
kan door de strengere maatregelen toch weer niet doorgaan. Maar we
pikken het later weer op. Daar is het belangrijk genoeg voor.''
En dan gaat er in al die gezinnen waar de vrouw meer wil werken een
'huishoudoorlog' woeden?
,,Als een jong gezin kinderen krijgt, schieten we nog steeds vaak in de
klassieke rolverdeling: de vrouw gaat minder werken. De carrière van de
man blijft een stijgende lijn, die van de vrouw buigt af. Als je dat voor wilt
blijven, moet je meteen afspreken dat je allebei een dag minder gaat
werken en dat de taken in huis fiftyfifty verdeeld worden. Daar is wel een
kleine huishoudoorlog voor nodig, want het is schrikbarend hoe die taken
nu nog vaak verdeeld zijn. De vrouw doet bijna altijd veel meer in het
huishouden.''
Maar blijkbaar zijn de mensen hier wel gelukkig met deze rolverdeling?
,,Uit de belangstelling voor zulke avonden blijkt dat niet. Het
bedrijfsleven in Deventer heeft ook een boost nodig. Vorig jaar was ik op
een MKB-avond hier in dezelfde schouwburg en dan zie je enkel
mannelijke sprekers en vrouwen die de bloemen uitreiken. Dat moet
anders, een bedrijf presteert gewoon veel beter als teams evenwichtiger
verdeeld zijn. Dat geldt op de werkvloer, in het management én in de top.
Vrouwen hebben andere invalshoeken, gaan anders met klanten om en
gaan anders met hun mannelijke collega's om. Zonder vrouwen in je
bedrijf, laat je 50 procent kwaliteit liggen. Bijna iedereen vindt dat er
meer vrouwen in de top horen, maar bijna niemand handelt er ook naar.
Bedrijven moeten dat veel meer begeleiden en zorgen dat vrouwen beter
kunnen doorstromen. In hun eigen belang.''
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