
Door Renol Vestergaard

Drie dochters namen op jonge leeftijd het 
Nederlandse bedrijf van hun vader over en 

werden er de baas. Dat viel niet altijd mee in 
mannenbolwerken als de techniek, de metaal 
en de chemie. ‘Ik maak dagelijks situaties mee 
waarvan ik denk: hoe bestaat het in deze tijd?’

Leeftijd en geslacht. Het zijn — in combinatie 
met de bedrijfscultuur — soms ingrediënten 
voor een fikse portie vooroordelen. Een jonge 
vrouw aan het hoofd van een familiebedrijf in de 
techniek stuit dan ook soms op verbaasde blik-
ken als de gesprekspartner erachter komt wie 
hij werkelijk tegenover zich heeft. De directeu-
ren die er met Werk & Geld over wilden praten, 
kunnen er achteraf wel om lachen. Dat is teke-
nend voor hun houding in hun bedrijf, dat soms 
al meer dan een eeuw in handen van de fami-
lie is. Om serieus te worden genomen zijn, voor-
al in het begin, nuchterheid en oprechtheid be-
langrijk. 
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‘ Als het je niet aanstaat, 
dan ga je toch weg? 
Je bent vrij om ergens 
anders te gaan werken’

Z
e zit te werken achter een bu-
reau bij de receptie van haar be-
drijf. ‘Ik heb een directiekamer, 
maar daar zit ik eigenlijk nooit, 

want dan mis ik de helft van wat er ge-
beurt.’ Op Kristel Groenenbooms bureau 
staat een driehoekige constructie met le-
gosteentjes die containers moeten voor-
stellen. Want containers, daar draait het 
om bij Container Service Groenenboom.

Groenenboom (31) begon al op haar 
23ste als directeur van het gelijknamige 
bedrijf en kreeg meteen dertig werkne-
mers onder zich. Het bedrijf maakt, re-
pareert en renoveert containers en silo’s. 
Klanten zijn onder meer Defensie, afval-
verwerker Van Gansewinkel, bouwpro-
ductenmaker Beamix en bedrijven in de 
offshore.

Toen haar vader zeventig werd, advi-
seerde hij haar hem op dat moment op te 
volgen. Want dat jaar zou het beste mo-
ment zijn. Groenenboom, geboren uit 
het tweede huwelijk van haar vader, had 
toen net haar universitaire opleiding 
voor handelsingenieur in Antwerpen af-
gerond en als tijdelijke kracht al ervaring 
opgedaan in de branche. ‘Als kind krijg je 
veel mee van het werk van je ouders. Mijn 
vader liet me denk ik bewust bij concur-
renten werken zodat ik toen al kon zien 
hoe het eraan toe gaat in de sector.’

Groenenboom ziet het ook bij de 9-ja-
rige dochter uit het eerste huwelijk van 
haar man. Haar echtgenoot, eigenaar 
van een hoveniersbedrijf, heeft om de 
week het co-ouderschap en zijn doch-
ter komt dan naar Groenenbooms huis, 
in een dorp bij Antwerpen. ‘Laatst ging 
ze met mij mee naar een zakelijke bij-
eenkomst en ze kreeg er toen zo’n naam-
badge. Dat vond ze fantastisch, dat zal ze 
niet snel vergeten.’

Ondanks de studie, die haar zowel 
een stevige technische, als een financi-
ele basis gaf, bleek de overgang van stu-
dent naar directeur zwaar. Kristel Groe-
nenboom blikt in het vergaderzaaltje van 

Kristel Groenenboom (31)
Container Service Groenenboom 

haar Oosterhoutse bedrijf terug op die 
tijd. Jonge leidinggevenden als ik moe-
ten zich extra bewijzen, concludeert ze 
achteraf. Op de vraag of ze haar als een 
baas beschouwen — een term die ze als 
hondenliefhebber overigens eerder as-
socieert met een hondenbezitter — ant-
woordt ze bevestigend. ‘Ik kan streng 
zijn. Ik heb moeten leren om het meteen 
te zeggen als iets me ergert.’

En het gebeurt nogal eens dat de on-
dernemer zich stoort aan haar werkom-
geving, bijvoorbeeld als ze van een agent 
van zakelijk dienstverlener Aon de voor-
zichtige vraag krijgt of ze wel geschikt is 
om een zaal van achthonderd mensen 
toe te spreken. Of als haar accountant 
vraagt of ze haar recentelijk verschenen 
boek wel zelf heeft geschreven, of er geen 
ghostwriter achter zit.

Een andere bron van ergernis is het 
wantrouwen dat bij sommige medewer-
kers rijst als het wat rustiger is met op-
drachten. ‘Dan denken ze meteen dat we 
failliet gaan en spreken ze mij erop aan. 
Terwijl er niets aan de hand is; er is dan 
juist wat ruimte voor andere zaken, zoals 
onderhoud.’

Of toen ze als jonge leidinggevende 
werd geïntimideerd door oudere werk-
nemers. ‘De zwaarste hindernis’, vindt 
ze achteraf. ‘Heel vaak zeiden men-
sen: “Dat deden wij al zo toen jij nog in 

‘Ik heb een directie- 
kamer, maar daar zit ik 
eigenlijk nooit, want 
dan mis ik de helft van 
wat er gebeurt’

Lees verder op pagina 14 §
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Marlies van Wijhe (52)   
Koninklijke Van Wijhe Verf BV 

je pamper liep.”’ In haar boek schrijft 
Groenenboom dat haar critici dan hun 
gedrag als een boemerang terugkregen: 
‘Ik heb het bedrijf overgenomen en ik 
moet er flink rente en aflossing voor be-
talen. Als het je niet aanstaat, dan ga je 
toch weg? Je bent vrij om ergens anders 
te gaan werken.’

Niet alleen haar leeftijd, ook het feit 
dat de directeur een vrouw blijkt, veroor-
zaakt soms problemen voor Groenen-
boom. Bijvoorbeeld als vertegenwoordi-
gers haar negeren en direct doorlopen 
naar een van de mannelijke werkne-
mers. ‘In zo’n geval roep ik de man terug 
en zeg ik duidelijk dat zijn service wel 
slecht moet zijn als hij zo omgaat met 
zijn vrouwelijke klanten. Maakt dit van 
mij dan een bitch of is hij gewoon onbe-
schoft?’ vraagt Groenenboom retorisch.

Een deel van haar deze maand ver-
schenen boek Mag ik meneer Kristel even 
spreken? is naar eigen zeggen ‘uit boos-
heid’ geschreven. Boosheid over het ant-
woord van premier Mark Rutte op haar 
vraag tijdens een recent congres wat hij 
gaat doen om meer vrouwen in het be-
drijfsleven te krijgen. Hij antwoordde 
tot ergernis van Groenenboom dat hij 
daar als minister-president niets aan 
kan doen en dat de oplossing bij bedrij-
ven zelf ligt.

Intussen kan het nog steeds voorko-
men dat directeur-eigenaar Kristel Groe-
nenboom door klanten voor de kof-
fiejuffrouw wordt aangezien. ‘We zijn 
bekrompen’, concludeert Groenen-
boom in haar boek. ‘Ik maak dagelijks 
situaties mee waarvan ik denk: hoe be-
staat het in deze tijd? Verzekeringsin-
specteurs, leveranciers, bankiers – ze 
kunnen het niet laten misplaatste op-
merkingen te maken over het feit dat ik 
als eigenaar twintig jaar jonger ben dan 
onze bedrijfsleider.’

Z
e is algemeen directeur en — 
met haar zus en vader — aan-
deelhouder van het familiebe-
drijf, de Zwolse verffabrikant 

Van Wijhe Verf. Dat voert onder meer de 
merken Wijzonol en Ralston. Op haar 
35ste volgde ze haar vader op als direc-
teur. Marlies van Wijhe (52) zegt het 
vrouw-zijn in de technische en chemi-
sche branche niet als hindernis te erva-
ren. ‘Binnen de brancheorganisatie voor 
de Nederlandse verf- en drukinktindus-
trie VVVF was ik de eerste vrouw in het be-
stuur en ook de eerste vrouwelijke voorzit-
ter. En volgens mij vonden de meesten dat 
prima. Of iedereen er zo over dacht, weet 
ik natuurlijk niet, maar ik heb het niet als 
een probleem ervaren. Tijdens mijn ex-
porttijd, ik was exportmanager bij ons be-
drijf, was ik zelfs wat verrast dat ik zo goed 
geaccepteerd werd, zeker ook in Zuid-Eu-
ropa. Ik vroeg dat eens aan mijn Griekse 
agent en die zei dat dat kwam doordat ik 
een “mensenmens” was. Dat vond ik een 
groot compliment.’

Toch heeft Van Wijhe wel wat vooroor-
delen moeten overwinnen, zoals dat van 
‘een gespreid bedje’ waarin ze terecht zou 
zijn gekomen toen ze als dochter van de 
directeur diens baan overnam. Ten on-
rechte, vindt ze. ‘Je krijgt inderdaad een 
fantastische kans geboden die niet ieder-

een heeft, maar daarna moet je het wel 
waarmaken.’

‘En natuurlijk word je meer gevolgd, 
doordat iedereen toch wel benieuwd is 
hoe je het doet; dat lijkt me wel logisch. 
Belangrijk is dat je gewoon aan de gang 
gaat, je eigen stempel gaat drukken en er 
iets moois van probeert te maken. Men-
sen hebben toch altijd wel een mening.’

Van Wijhe heeft soms wel het gevoel ge-
had zich extra te moeten bewijzen. ‘Maar 
bij tegenwind en tegenwerking krijg ik 
juist alleen maar meer energie om te rea-
liseren wat ik wil. Ik was 35 toen ik de rol 
van mijn vader overnam. Achteraf vind ik 
dat inderdaad wel jong en men zal datzelf-
de wel gedacht hebben, ja.’

Sommige vrouwelijke directeuren, zo-
als Kristel Groenenboom van Container 

‘Je krijgt een fantasti-
sche kans geboden, die 
niet iedereen krijgt, 
maar daarna moet je 
het waarmaken’

‘ Belangrijk 
is dat je 
gewoon 
aan de 
gang gaat, 
mensen 
hebben 
toch altijd 
wel een 
mening’
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Service Groenenboom, worden soms aan-
gezien voor koffiejuffrouw of receptionis-
te. Ook Van Wijhe heeft dit soort gênante 
situaties meegemaakt. ‘Ja hoor, dat vond 
ik altijd wel komisch. Maar de mannen 
schrokken denk ik eerder, zodra ze erach-
ter waren gekomen dat ze een fout had-
den gemaakt.’

In de politiek en in veel bedrijven staat 
diversiteit hoog op de agenda. Van Wijhe 
zegt echter eerst ‘voor kwaliteit te gaan’. 
Maar dat er de laatste jaren meer aan-
dacht voor is, vindt ze ‘heel goed’. ‘Ik denk 
zeker dat een mix van capabele mannen 
en vrouwen een extra dimensie toevoegt.’ 
Maar Van Wijhe is tegelijkertijd ‘heel erg 
tegen quota’. ‘Het is een lang proces, want 
we komen in Nederland van ver, dus geef 
het de tijd. In het familiebedrijf gaat het 
overigens prima met de vrouwen aan het 
roer, blijkt uit onderzoek onder de leden 
van het netwerk FamilieBedrijven Neder-
land.’

Zelf houdt Van Wijhe bij de werving van 
personeel rekening met diversiteit in de 
onderneming, al komt kwaliteit op num-
mer één. ‘Ik ben superblij dat ik recente-
lijk eindelijk een vrouw heb mogen toe-
voegen aan het managementteam.’ En 
andersom: ‘Als op een afdeling wel erg 
veel vrouwen werken, is een beetje man-
nelijk tegenwicht gewenst.’

A
ls puber van vijftien had ze 
al een bijbaantje in het be-
drijf van haar vader. Na vele 
functies besloot ze haar va-

der als algemeen directeur op te volgen. 
Vorig jaar, op 26 maart, was het zover. Op 
29-jarige leeftijd nam Claudia van den 
Pol het stokje over van haar vader Jack 
en kocht ze de aandelen. Zij is de tweede 
topvrouw in het 170-jarige bestaan van 
Apollo Group, een bedrijf uit Coevorden 
voor mechanische verwerking en trans-
portsystemen voor de bulk- en verpak-
kingsindustrie.

In 2011 waren de eerste gesprekken 
over een eventuele overname van de aan-
delen door de kinderen. Het jaar daar-
op begon ze samen met haar broer San-
der een tweejarig traject met een coach. 
Die wilde weten waar ze gelukkig van 
werden. Uit de gesprekken bleek al snel 
dat Sander liever voor de onderneming 
werkt dan dat hij de onderneming leidt.

Het was aan Claudia om het bedrijf — 
dat gezien werd als ‘het vierde kind in het 
gezin’ — in de familie te houden. Maar 
vader Jack wilde eerst dat Claudia zou be-
wijzen dat ze dat ook kon. Haar ouders 
hebben als levensmotto ‘happiness is 
the key to success’, een spreuk die ook op 
een schilderij staat dat aan de muur in 
het kantoor hangt. ‘Mijn vader en moe-
der vonden het erg belangrijk dat ik het 
ook leuk zou vinden.’

Haar jonge leeftijd was geen hinder-
nis bij de stap naar de hoogste posi-
tie. De moeilijke tijden had ze al achter 
de rug vanaf het moment dat ze in 2011 
werd opgeleid voor de functie van direc-
teur. ‘Ik heb toen heel veel mensen voor 
me moeten winnen. Het was niet zo dat 
er geen respect was, maar ik werd wel 
nauwlettend gevolg als kind van ... Veel 
van wat ik zei, werd zwaar gewogen.’

Had dat misschien te maken met het 
feit dat ze een vrouw is? ‘Ik denk dat ie-
dereen op de proef wordt gesteld in zo’n 
situatie, niet alleen vrouwen’, antwoordt 

‘ Ik werd als de 
echtgenote van 
mijn vader gezien’
Claudia van den Pol (31)
Apollo Group

Van den Pol. ‘Maar daar was ik voor ge-
traind en gedrild. Het feit dat ik snel in 
actie kom bij een conflict heeft denk 
ik niet zo veel te maken met dat ik een 
vrouw ben. Dat is nu eenmaal mijn ka-
rakter.

Ik heb wel gekke dingen meegemaakt. 
Als directeur was ik bijvoorbeeld op za-
kenreis met mijn vader en toen werd ik 
voor zijn echtgenote aangezien.

Het is een gegeven dat ik een jonge 
vrouw ben in een mannenwereld. Om 
dat te kunnen volhouden, hanteer ik drie 
principes: ik sta voor wat ik wil, ik blijf 
authentiek en ik bluf niet als ik iets niet 
weet.

In het begin was ik “gewoon directeur” 
en geen aandeelhouder. Op het moment 
dat ik de aandelen overkocht, ontstond 
de vraag in hoeverre ik nog moest over-
leggen om iets gedaan te krijgen.

Ik ben altijd serieus genomen. Maar 
het is natuurlijk wel zo dat technische 
bedrijven in Europa vaak in handen zijn 
van mannen van rond de 50 en niet van 
vrouwen van 30. Wel zie ik steeds meer 
jongere vrouwen op hoge posities in de 
techniek.’
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