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‘Een 
vrouw 
aan de 
top geldt 
als risico’
Lang voordat diversiteit een bekende term 
werd, maakte Carien van der Laan naam met 
het werven en selecteren van vrouwen voor 
topposities. Er is veel ten goede veranderd 
meent ze: ‘Vrouwen snapten niet hoe 
mannen het spelletje speelden, dus ze konden 
ook niet besluiten of ze mee wilden doen.’ 

Door Maartje  
Laterveer   
Fotografie:  
Anne Timmer

Carien van der Laan 
werd op haar 55ste 
headhunter, daarvoor 
werkte ze bij onder meer 
McKinsey en KPN.

H 
et huis van 
Carien van 
der Laan (70), 
verscholen in 
het groen aan 
de Vinkeveense 

Plassen, hangt vol met kunst. 
Zij en haar man, oud-Bijenkorf-
directeur Jan Mulder, waren 
fervente kunstverzamelaars. Sinds 
zijn overlijden in 2015 doet ze het 
alleen, het beoordelen, kiezen en 
aanschaffen van de veelal figura-
tieve schilderkunst. Onlangs heeft 
ze de Belarussische kunstenaar 
Natalya Zaloznaya ontdekt, van 
wie ze een doek kocht, dat nu 
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diversiteit’, zegt bestuurder Pauline 
van der Meer Mohr. ‘Toen zij begon 
was dat absoluut  nog niet gebrui-
kelijk. Mede dankzij haar is het nu 
salonfähig om met een exclusieve 
lens naar vrouwelijke kandidaten 
te zoeken.’ 

DSI-bestuursvoorzitter en goede 
vriendin Tanja Nagel zag in de 

loop der jaren hoe vrouwen door 
Van der Laan geïnspireerd werden 
zich zichtbaarder te maken. Vele 
honderden kregen via haar kansen 
op topposities, zoals Mariëtte 
Doornekamp, die door Van der 
Laan & Co werd bemiddeld als 
bestuurslid bij pensioenfonds ABP, 
Jabine van der Meijs in de raad van 

commissarissen en als voorzitter 
van de auditcommissie van Ken-
drion, en Marieke Schoningh als 
coo en bestuurslid van SHV Energy. 
Evenzo werden vele raden van 
bestuur en van commissarissen 
door Van der Laan overtuigd van 
wat voor haar een vanzelfsprekend-
heid is: er moeten meer vrouwen in 
de boardroom.

Vraag de grand old lady zelf hoe 
het begon, en ze vertelt graag hoe 
ze op een dag de krant las en daarin 
stuitte op een interview met Gerard 
Kleisterlee, destijds de Nederland-

‘ Ik had een vergelijkbare achtergrond.  
Dus ik dacht: misschien doe ik iets niet goed’

boven het dressoir in de woonka-
mer hangt: een schilderij van een 
man die met gespreide armen van 
een gebouw afspringt, naar de 
beroemde  foto van Yves Klein.

Een van haar favoriete schilde-
rijen hangt in de hal. Het is een 
groot rembrandtesk portret van 
een vrouw en profil met opgesto-
ken haar: de vrouw des huizes zelf, 
geschilderd door de Nederlandse 
schilder Ben Snijders toen ze 37 
was. ‘Ik dacht: it’s down hill from 
here, dus ik kan me maar beter 
even laten vastleggen.’ Maar haar 
uiterlijk is niet de reden waarom 
ze het zo’n mooi schilderij vindt. 
Het is haar blik, enigszins afwezig, 
dromerig en scherp tegelijk. ‘Ben 
vroeg mij steeds of ik de composi-
tie goed vond, en ik zei: dat is jouw 
afdeling, ik wil alleen dat het lijkt. 
En dat doet het. Hij heeft het zo 
geschilderd dat je ziet dat ik als 
het ware naar binnen kijk, alsof 
ik zit na te denken over iets. Daar 
herken ik me in.’

Honderden topposities
Carien van der Laan is een pionier, 
ze maakte naam als headhunter 
die zich toelegde op de werving 
en selectie van vrouwelijk talent 
in Nederland. Lang voordat de 
grote executive-searchbureaus ook 
vrouwelijke kandidaten aandroe-
gen voor topfuncties, had zij al haar 
eigen nichebureau, Van der Laan 
& Co, dat ze heeft opgezet en groot 
gemaakt met haar partners Karen 
Kragt, Nicolette van Helsdingen en 
Nicole Boevé. Inmiddels geldt ze 
als de grand old lady van vrouwelijk 
leiderschap, gewaardeerd en geres-
pecteerd door vrouwen én mannen 
in de hoogste gelederen van het 
bedrijfsleven. 

‘Carien was de eerste die zich ex-
clusief op een professionele manier  
bezighield met de bevordering van 
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we iets doen om ervoor te zorgen 
dat vrouwen in elk geval gezien 
worden en in aanmerking komen 
voor deze topbanen.’

En zo begon ze op haar 55ste aan 
een nieuwe carrière als head-
hunter, en ging het interview met 
Kleisterlee haar geschiedenis in als 
keerpunt. Maar eigenlijk werd de 
kiem al veel eerder geplant. In Ame-
rika, waar ze als meisje opgroeide 
in een welgestelde suburb in de 
jaren vijftig en zestig. 

Het Amerikaanse spat er niet 
direct van af bij Van der Laan. Ze is 
petite, elegant en oogt net zo ingeto-
gen als ze in werkelijkheid is: op alle 
feestjes, diners en netwerkevents 
die ze organiseerde voor vrouwen, 
zoekt ze nooit het middelpunt van 
de belangstelling op. Verlegen, 
noemt vriendin Tanja Nagel haar. 
‘Carien is een stille kracht achter 
de schermen’, zegt Pauline van der 
Meer Mohr. Of zoals een Myers-
Briggs-test eens uitwees: 50 procent 
introvert, 50 procent extravert. ‘Ik 
vind het heerlijk om feestjes te orga-
niseren, maar ik ben ook altijd blij 
als het achter de rug is’, zegt ze zelf. 

‘Het gaat haar om anderen, die 
moeten schitteren, die moeten 
elkaar leren kennen’, zegt Jannet 
Vaessen van vrouwennetwerk 
Women Inc., die vijftien jaar nauw 
met haar samenwerkt. ‘Carien is 
een strateeg die allemaal verbin-
dingen legt tussen organisaties en 
talenten, en dat doet ze geruisloos. 
Ze heeft zo een web van vrouwen 
geweven waarin wij allemaal kun-
nen excelleren.’

Ook thuis in haar woonkamer 
is Van der Laan de verfijning en 

bescheidenheid zelve. Terwijl ze 
droge witte wijn serveert, wordt 
algauw duidelijk dat ze liever vra-
gen stelt dan beantwoordt. Maar 
zodra ze langer aan het woord 
is, hoor je het. Hoewel ze in Den 
Haag geboren is, praat ze met een 
duidelijk, voornaam Amerikaans 
accent. Het maakt dat je meteen 
luistert, of, zoals Vaessen zegt: 
‘Mede doordat ze zo gedistingeerd 
praat, boezemt ze ontzag in.’

Saai kind
Van der Laan was 5 jaar oud toen 
ze met haar ouders en twee broers 
emigreerde naar Amerika. Haar 
vader was biochemicus en reisde 
na de oorlog met Marshallhulp 
naar de Verenigde Staten om te 
kijken naar de Amerikaanse peni-
cillineproductie. Na drie maanden 
kwam hij terug, twee jaar later 
kreeg hij een baan aangeboden 
door Bristol Meyers en vertrok het 
hele gezin naar Syracuse, in up-
state New York. ‘Wij dachten nooit 
terug te komen naar Nederland’, 
vertelt ze. ‘We hebben de Ameri-
kaanse cultuur echt omarmd.’

Het was 1955, de tijd was zwan-
ger van mogelijkheden en ver-
nieuwing en de American dream 
tastbaarder dan ooit. ‘Onder 
Amerikanen heerste een juich-
stemming, want ze hadden de 
oorlog gewonnen en alles kon al-
leen maar beter en mooier worden. 
Het was een fantastische tijd.’ Een 
tijd ook waarin het idee groeide 
dat je alles kon doen en worden 
wat je wilde. ‘En je wilde veel. In 
Amerika ga je ervoor, je wilt altijd 
beter worden, dat zit er diep in. Het 
is er ook heel competitief. Alleen 
de mooiste meisjes worden cheer-
leader en alleen de slimsten gaan 
naar de goede universiteiten.’ Een 
harde maatschappij, maar Van 
der Laan had daar niet zo veel last 

‘ Ik was niet sportief, had geen 
vriendjes. Ik was aan het lezen’

se bestuursvoorzitter van Philips. 
Hij had de eerste vrouw in de top 
200 van Philips benoemd, Barbara 
Kux, een Zwitserse. De journalist 
vroeg: ‘Waarom geen Nederlandse 
vrouw?’ Waarop Kleisterlee zou 
hebben geantwoord (het interview 
is nergens terug te vinden): ‘Er zijn 
geen capabele, ambitieuze Neder-
landse vrouwen.’ Dat raakte haar. 
‘Waarom worden wij niet gezien, 
dacht ik. Maar vooral: hoe komt 
zo’n man aan deze perceptie?’ 

Het raakte haar ook persoonlijk. 
Van der Laan was namelijk precies 

de vrouw van wie Kleisterlee zei 
dat ze er niet waren: capabel, 
ambitieus en Nederlands. Ze was 
op dat moment de enige vrouw in 
Nederland die naar Harvard Busi-
ness School was geweest, ze had 
bij McKinsey gewerkt, ze had als 
manager bij KPN heel Nederland 
aan de ISDN (toenmalige snelle 
digitale verbinding) gekregen, 
ze was salesdirecteur bij Versatel 
geweest. ‘Ik had een vergelijkbare 
achtergrond als Barbara Kux. Dus 
ik dacht: misschien doe ik iets niet 
goed. Maar ook: het wordt tijd dat 

Jannet Vaessen van 
Women Inc.: ‘Mede 
doordat Carien zo 
gedistingeerd praat, 
boezemt ze ontzag in.’
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van. ‘Ik heb dat allemaal niet zo 
bewust meegemaakt, want ik was 
een saai kind. Ik was niet sportief, 
ik had geen vriendjes, ik was geen 
cheerleader. Ik was alleen aan het 
lezen, lezen, lezen. Lezen was mijn 
leven. Nog steeds.’ 

Het maakte wel dat streven naar 
het hoogst haalbare voor haar de 
norm werd, en dat het even schrik-
ken was toen ze op haar 17de 
terugkwam naar Nederland. Haar 
vader werd gevraagd als bestuur-
der door zijn oude werkgever, Gist 
Brocades, de gist- en antibiotica-
fabrikant, die later zou worden 
overgenomen door DSM. En toen 
gingen haar ouders in 1967 toch 
terug naar Den Haag. ‘Ik had in 
Amerika kunnen blijven, ik had 
mijn middelbare school af en was 
klaar om te gaan studeren. Maar ik 
dacht: Europa, wauw. Ik had daar 
een mooi beeld bij.’

Dat beeld werd rap bijgesteld 
toen ze werd geconfronteerd met 
de Hollandse zesjescultuur. ‘Dat 
was een groot verschil: hier bleken 
mensen nogal gauw tevreden met 
zichzelf. Ze hadden wat ik altijd 
een “self-satisfied smoel” noemde: 
dit ben ik, en dat is goed genoeg. 
Er was helemaal geen streven naar 
hoge cijfers, dat vond ik zo bizar.’

Later verbaasde het haar dat 
Nederlandse vrouwen misschien 
wel ambitieus waren, maar toch 
ergens onderweg naar een top-
functie afhaakten. ‘Amerikaanse 
vrouwen die iets in hun mars 
hadden, gingen studeren en stoot-
ten daarna snel door naar hogere 
posities. Want als je merkt dat je 
het goed doet, wil je meer. Je hoeft 
niet per se ceo te worden, maar je 
haalt wel het onderste uit de kan. 
Die drive hadden de vrouwen in 
Nederland minder.’ 

Ze was in 1980 de eerste vrou-
welijke consultant bij McKinsey 

Nederland en bekleedde daarna 
diverse leidinggevende functies bij 
telecombedrijven, waar ze indruk 
maakte met haar resultaatge-
richtheid en haar talent voor het 
creëren van een winningmood bij 
haar teams. 

Er zijn collega’s van 25 jaar 
geleden die nog steeds zeggen dat 
hun tijd samen de beste tijd uit 
hun carrière was. ‘Zo hoogdravend 
is het niet’, relativeert ze zelf. ‘Een 
team maken, iedereen een plaats 
daarin geven, respect hebben en 
focus houden. Doorgaan.’ 

De eerste vrouwen die aan de 
top kwamen, gingen zich een 
beetje mannelijk gedragen, 
merkte ze. In elk geval harder dan 
men van een vrouw verwacht. ‘En 
het nare was: niemand hield van 
die vrouwen. Ze waren niet authen-
tiek, en dat wrong.’ 

Moeder naar universiteit
Wat wellicht scheelde, was dat ze 
geen kinderen had. Ze kon zich 
met al haar aandacht en energie 
aan haar werk wijden. Dat was een 
bewuste keuze, waar haar moeder 
een bepalende rol in speelde. 
‘Mijn moeder was heel slim. Haar 
vader, een huisarts in Utrecht, 
was een vooruitstrevend man. Hij 
geloofde in astrologie en liet voor 
mijn moeder een profiel trekken 
en daaruit kwam naar voren dat ze 
ofwel hoeden moest ontwerpen, of 
rechten moest studeren. Ze koos 
rechten, ging studeren in Utrecht, 
maar toen ging de universiteit 
dicht vanwege de oorlog. Na de 
oorlog heeft ze haar hele leven 
gewijd aan haar gezin. Dat was 
fijn voor ons, ik ben opgevoed met 
enorm veel aandacht en liefde. 
Maar ik voelde de opoffering van 
mijn moeder, en ik dacht: dat ga 
ik nooit doen. Geen kinderen, niet 
thuisblijven.’

‘ In Nederland hadden ze een “self-satisfied 
smoel”: dit ben ik, en dat is goed genoeg’

CV CARIEN VAN 
DER LAAN
1949 Geboren in Den 
Haag

1969-1974 Meester in 
de Rechten, Universi-
teit van Utrecht

1978-1980 MBA Har-
vard Business School

1980-1983 Consul-
tant McKinsey

1983-1988 National 
Sales Manager GE 
Information Services

1988-1991 General 
Manager Sicommerce

1992-1997 Business 
Line Manager bij KPN

1997-2006 Functies in 
o.a. telecom

2006-2011 Oprichter-
partner Woman Capi-
tal, vertrokken na een 
verschil van inzicht

2011-heden Oprichter 
en partner Van der 
Laan & Company

Nevenfuncties: be-
stuurslid John Adams 
Institute, bestuurs-
voorzitter Stichting 
Equileap Foundation
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Het was ook het eerste wat ze zei 
toen ze haar man leerde kennen. 
Dat is trouwens een leuk verhaal, 
waarvoor ze wat rechter gaat zit-
ten. ‘Ik werkte net bij McKinsey 
en kreeg een opdracht voor de 
Bijenkorf. Daar gingen we een 
overhead value analysis doen, er 
was te veel overhead. We zaten met 
een team van de Bijenkorf en het 
team van McKinsey in een hotel op 
de Veluwe en de eerste avond zat 
ik naast een man aan tafel die heel 
leuk en gezellig was. Maar goed, ik 
was best gespannen, want het was 
mijn eerste opdracht. Dus ik ging 
vroeg naar bed. Toen werd ik om 
middernacht wakker gebeld door 
die man, hij stond in de bar met 
zijn vriendjes, en hij vroeg: zullen 
we uitgaan als deze dagen voorbij 
zijn? In mijn halfslaap zei ik ja, en 
achteraf vergoelijkte ik dat door te 
zeggen dat het goed was voor client 
relationships. Maar binnen een 
week woonden we samen en kort 
daarna zijn we getrouwd in Ame-
rika. Hij was twintig jaar ouder 
dan ik, gescheiden. Maar als je je 
liefde tegenkomt, you just know. Ik 
was ook al dertig.’ 

Een leeftijd waarop andere 
vrouwen misschien aan kinderen 
denken, maar zij dus niet. Mulder 
had al twee volwassen kinderen: 
‘Hij hoefde er niet meer.’

Ze heeft geen enkel oordeel over 
vrouwen die wel willen thuisblij-
ven voor de kinderen. Integendeel. 
‘Ik ga altijd op de bres voor vrou-
wen die besluiten om een aantal 
jaar niet te werken vanwege de 
kinderen. Ik begrijp niet waarom 
dat zo wordt afgestraft in het be-
drijfsleven. Die eerste jaren zijn zo 
belangrijk. Als maatschappij wil je 
kinderen hebben waar goed voor is 
gezorgd. Het is mooi om te zien dat 
dat langzaam aan het veranderen 
is en dat mannen ook ontdekken 

hoe mooi het is om kinderen te 
krijgen en te koesteren. Ik vind dat 
dat te weinig gewaardeerd wordt, 
het is een belangrijke taak, de 
volgende generatie opvoeden.’ 

Juist daarom zag ze er zelf van af. 
‘Omdat ik zag wat voor toewijding 
dat vraagt. Zo veel aandacht en 
liefde. Ik wilde die liever aan mijn 
carrière besteden.’ Maar toen las 
ze op een dag dus dat interview 
met Kleisterlee en begreep ze 
ineens dat zij dan wel de top in het 
vizier had, maar de top haar niet. 

Geen vraag naar vrouwen
Nog altijd gaan haar ogen glinste-
ren als ze vertelt over haar begin-
tijd als headhunter. ‘In tegenstel-
ling tot alles wat ik heb geleerd op 
Harvard en bij McKinsey ben ik 
gewoon begonnen. Ik heb geen 
marktonderzoek gedaan, niet met 
potentiële opdrachtgevers gespro-
ken, ik heb niet eens onderzocht 
hoe executive-searchbureaus te 
werk gaan.’ 

Zelf had ze nog maar één keer bij 
een headhunter aan tafel geze-
ten. Toen ze in 1983 wegging bij 
McKinsey had iemand voor haar 
een interview geregeld bij een 
groot, gerenommeerd bureau. ‘De 
partner zei tegen mij: “Er is geen 
vraag naar vrouwen.” Dat was het. 
Ik dacht toen: dat zal wel zo zijn.’ 

In 2006, toen ze voor zichzelf 
ging beginnen, sprak ze met 
slechts twee headhunters. Allebei 
topmannen van grote kantoren. 
‘De ene zei: “Geef mij maar een 
paar cv’s van vrouwen en dan zal 
ik ze onder mijn arm meenemen.” 
Zo van: meisje, ik help je wel. De 
ander zei: “Ze zijn er gewoon niet.” 
Ik weet nog hoe ik bij die tweede de 
kamer uit liep en me omdraaide. 
“I’m on a crusade”, zei ik.’ 

Zij wist dat die vrouwen er 
wel degelijk waren. Ze was er in 
de loop der jaren genoeg tegen-
gekomen. ‘Zij waren ook vaak 
gefrustreerd, net als ik. Niet dat 
ze openlijk werden tegengewerkt, 
maar je kreeg promoties gewoon 
niet. Toen ik bij KPN werkte, zag ik 

Vrouwen werden niet 
tegengewerkt, zegt Van 
der Laan, maar ze liepen 
logische promoties mis. 
Die gingen naar mannen.
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‘ Er is een fine line tussen pushy en assertief, en 
die is dunner voor vrouwen dan voor mannen’

mannen weleens op mooie nieuwe 
plekken komen en dan dacht ik 
bij mezelf: goh, die heb ik toch 
nooit iets bijzonders zien doen. De 
vanzelfsprekende promotie waar-
van je denkt: god, ik heb heel lang 
gewerkt, ik heb heel goed werk 
geleverd, wanneer komt die, die 
kwam niet. Dus er was iets anders, 
kennelijk.’

Dat ‘iets’ heeft ze in de loop 
der jaren grondig bestudeerd. 
‘Een van de redenen is dat men 
vrouwen in een toppositie ziet als 
een risico. Belachelijk natuurlijk, 
want er worden altijd gigantische 
risico’s  genomen in het zakenle-
ven. Van iedere grote fusie of ac-
quisitie weet je dat vijftig procent 
mislukt, dat is algemeen bekend. 
Maar de rewards zijn zo hoog dat 
ze het risico waard zijn. Maar een 
vrouw aannemen, tja, wie gaat je 
daarvoor bedanken?’

Later zal ze bezorgd mailen 
of ze zich niet te negatief heeft 
uitgelaten over mannen, want dat 
wil ze niet. Ze is altijd uiterst ge-
nuanceerd in haar uitspraken en 
wil nergens de indruk wekken dat 
mannen de boeman zijn, want dat 
vindt ze niet. Al is het maar omdat 
vrouwen zelf ook bijdragen aan 
hun positie in het bedrijfsleven. 

Omzet draaien
Vrouwen snapten niet hoe 
mannen het spelletje speelden, 
vertelt ze, dus ze konden ook niet 
besluiten of ze wel of niet wilden 
meedoen. Gelukkig is daar de 
afgelopen twintig jaar veel over 
bekend  geworden, en zijn er nu 
ook cursussen voor vrouwen 
waarin ze bijvoorbeeld leren hun 
ambities uit te spreken. ‘Ik heb ook 
weleens in een speech tegen vrou-
wen van de Erasmus-universiteit 
gezegd: je moet niet alleen maar 
banen accepteren waarin je bin-

nen het bedrijf aan het reorganise-
ren bent. Daar draai je geen omzet 
mee. Als je gevraagd wordt voor 
zo’n klus, zeg je: ik doe het voor je, 
maar daarna wil ik die baan. Een 
baan waarin je zichtbaar bent. 
Nou, dat sloeg in als een bom. 
Want de meeste vrouwen die daar 
zaten waren bezig met dingen die 
voor het bedrijf belangrijk waren, 
maar onzichtbaar voor de rest.’ 

Pragmatisch is ze daarbij wel: ‘Je 
moet duidelijk zijn in wat je wilt, 

maar je niet forceren. Er is een fine 
line tussen pushy en assertief, en 
die is dunner voor vrouwen dan 
voor mannen.’ 

Van der Laan was een van 
de eersten die diversiteit als 
businessmodel hadden en naar 
voren brachten dat vrouwen een 
toegevoegde waarde hebben voor 
een bedrijf. En na vijftien jaar 
headhunting is ze daar nog steeds 
van overtuigd. ‘Absoluut. Vrouwen 
zijn minder hiërarchisch inge-

steld. Dus ze zijn in staat vaker te 
zeggen wat ze vinden. Ze zijn niet 
bang de baas voor het hoofd te 
stoten. Ze worden gedreven door 
de wens waarde toe te voegen met 
hun mening, ongeacht wat ande-
ren mogen denken. En ze hebben 
andere uitgangspunten. Ze kijken 
breder naar consequenties, niet 
alleen voor de winstgevendheid 
van het bedrijf, maar ook voor de 
medewerkers en de klanten en de 
andere stakeholders. Mannen wil-
len actie, die willen snel besluiten, 
bam, dit gaan we doen en door. 
Vrouwen willen er liever eerst nog 
over praten. Vaak komt er dan 
een heel andere beslissing uit en 
zegt men achteraf: ik ben blij dat 
je die vraag hebt gesteld, want het 
besluit is nu beter.’

Diep in de boardroom
Ze boekte overigens niet meteen 
succes met haar businessmodel. 
‘Het duurde even voor ze grote 
opdrachten  binnensleepte’, zegt 
Van der Meer Mohr. ‘Met haar 
aplomb was ze best intimiderend. 
Maar ze had een enorm doorzet-
tingsvermogen. En naarmate ze 
de taal van de mannen meer leerde 
spreken, lukte het haar beter ze 
te overtuigen van het belang om 
vrouwen aan te nemen.’ Diplo-
matie en strategisch inzicht zijn 
daarbij sleutelwoorden gebleken, 
zegt Vaessen. ‘Met haar fijngevoe-
ligheid wist Carien tot diep in de 
boardroom door te dringen. Dat 
vind ik knap: het onderwerp waar 
zij idealistisch gezien in gelooft, 
heeft zij professioneel weten uit 
te werken en daarmee heeft ze 
dingen veranderd.’ 

Bestuurder Boele Staal kan dat 
beamen. Als voorzitter van de rvc 
van Vitens heeft hij Van der Laan 
voor verschillende benoemingen 
in zowel de rvc als de rvb van 

Van der Laan 
bemiddelt niet 
uitsluitend 
vrouwen. 
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‘ Op mijn oude dag ben ik eindelijk bereid  
om deze dingen en plein public te zeggen’

Wat haar betreft is de tijd rijp voor 
fundamentele veranderingen. ‘Ik 
vind niet dat het de goede kant 
op gaat in de wereld. Het kapita-
lisme doet het niet meer goed. 
Het bevordert te veel de mensen 
die al rijk zijn. De beurs is een 
groot spel dat niets meer met de 
economische realiteit te maken 
heeft. Maar geld is macht, dat 
platte idee is voor veel mensen nog 
steeds het ultieme bewijs van een 
succesvol leven. We zijn allemaal 
opgegroeid in dat systeem, ik ook. 
Maar je ziet dat het niet goed gaat. 
Eerlijk gezegd denk ik dat al heel 
lang, maar ik durfde er nooit voor 
uit te komen.’ 

Ze glimlacht. ‘Op mijn oude 
dag ben ik eindelijk bereid deze 
dingen en plein public te zeggen. 
Als mensen ouder worden, houden 
ze vast aan wat ze al hun hele leven 
hebben gedacht, of ze gaan zich 
geven aan echt belangrijke zaken.’

Voor haar is dat eigenlijk precies 
waar ze zich de laatste vijftien jaar 
aan heeft gewijd: ‘Dingen die voor 
mij belangrijk zijn, zijn liefde en 
genegenheid en de relaties die je 
hebt met mensen, het feit dat je 
iets voor ze kunt betekenen, en 
voor de wereld.’ 

Haar man is vijf jaar geleden 
overleden, maar er is nog genoeg 
liefde en genegenheid. ‘Ik ben 
gezegend met mijn partners in 
Van der Laan & Co, dat zijn drie 
geweldige vrouwen, en ook met 
een aantal goede vriendinnen, en 
de vele mensen die ik in de afgelo-
pen jaren heb leren kennen. Dat 
levert altijd mooie en inspirerende 
gesprekken op.’ 

En verder is er altijd nog de lite-
ratuur en de kunst, voor die intro-
verte helft. ‘Ik heb de laatste jaren 
veel Russische kunst gekocht. In 
mijn tuin staat een prachtig beeld 
van Mikhail Dronov. Het is een 
buste met een eivormig hoofd, 
dat strak naar boven kijkt. Heel 
mooi. Maar het is vooral de titel 
die het afmaakt: It’s me, Lord. Die 
juxtapositie van beeld en woorden, 
die raakt me diep.’ o

Vrouwen met 
een niet-westerse 
achtergrond, daar wil 
ze voor aan de slag.

Vitens ingeschakeld. ‘De allereer-
ste keer al viel zij me op doordat 
ze heel sensitief is. Ze heeft een 
goed gevoel voor de persoon die 
aan de andere kant van de tafel 
zit. Dat geldt zowel voor mij als 
opdrachtgever als voor mogelijke 
kandidaten die zij aandraagt. Ze 
weet de kandidaten goed te duiden 
en knap te vertalen naar de omge-
ving waarin ze terechtkomen. Ze is 
zachtaardig en vriendelijk, maar 
ook ongelofelijk vasthoudend. En 
ik moet erbij zeggen dat ze niet 
alleen goed is in het bemiddelen 
van vrouwelijke kandidaten. Ik 
heb recentelijk een mannelijke 
vacature via haar vervuld.’

Oude dag
Nu zou ze op haar lauweren kun-
nen rusten. Maar ze heeft nog 
werk te doen, vindt ze zelf. Want er 
mogen dan steeds meer topvrou-
wen worden benoemd, het schort 
nog altijd aan culturele diversiteit. 
‘Ik hoop nog iets te doen voor vrou-
wen met een niet-westerse achter-
grond. Zij zijn nog niet zichtbaar 
genoeg. Er zijn er heel veel, slim 
en goed, welbespraakt, nog niet 
aan de top, maar ze hebben wel die 
ambitie. Heerlijk.’ 

Verder zit ze in de besturen van 
het John Adams Institute, het 
Amerikaanse cultuurcentrum 
en Equileap, een stichting die 
beursbedrijven onderzoekt op de 
gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen en deze data levert 
aan beleggingsfondsen. ‘Daar is 
heel veel belangstelling voor, maar 
niet in Nederland. Wij lopen echt 
achter daarin.’
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