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Executive Summary
International business has become highly important. However, women entrepreneurs are less
involved in international business than men. Therefore, this research was conducted for the
women’s network and the department of international economic affairs of VNO-NCW / MKBNederland to provide an answer to the central research question: “To what extent are female
entrepreneurs and managers in the Netherlands involved in international business and trade
missions and how can this be improved?”.
In order to collect the desired information, qualitative and quantitative research methods
have been used. Desk research has been performed to obtain general information and facts
and figures about the subject “Women and International Business”. In addition, twelve
interviews have been conducted to provide more in-depth, personal views about this topic.
At last, a survey has been carried out during the research.
Firstly, several reasons that explain why women are less involved in international business
than men can be identified. A first explanation is that 75% of all Dutch employed women work
part-time. As a result, the chance of obtaining promotion to an executive position decreases.
Secondly, the sectors in which many women are employed plays a role. Thirdly, the number
of women starting their own business as a self-employed entrepreneur is rising. However,
these are still small-sized firms. Fourthly, biased opinions and non-acceptance of full-time
employed mothers in society can hold women back as well.
In addition, it has been investigated which obstacles women encounter most frequently when
doing business internationally. The bottlenecks that are most frequently encountered by
women when doing business internationally can be divided into three main topics: biased
opinions from their surrounding, cultural differences in other countries and differences in
government regulation when doing business abroad.
Lastly, the role of the government and private organisations has been investigated. Useful
information, events and online tools are provided by several of these organisations. In
addition, trade missions are organised regularly. Although a range of possibilities is available
on the internet, it seems to be a labyrinth. In addition, incentives to stimulate female
international entrepreneurship do not always yield the expected results.
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1. Introduction
International trade has become highly important in the globalized world of today. For example
in the Netherlands, 31,6% of the total GDP (Gross Domestic Product) consists of earnings from
export (CBS, 13-10-2016). Many entrepreneurs expand their business abroad as well.
However, when looking at the managers and / or directors of these international businesses,
an unequal division in sexes will be encountered. Many more men than women fulfil a position
as manager or CEO, although, according to the Dutch Statistics (CBS), the number of women
starting a company is increasing (08-03-2016). In addition, a research executed by the CBS on
behalf of the Ministry of Foreign Affairs shows that 33% of all Dutch entrepreneurs are female
(2016). However, only 25% of all Dutch entrepreneurs working internationally are female
(CBS, 2016). When looking at doing business internationally, there is little information to be
found that shows insight in the extent in which female entrepreneurs and managers in the
Netherlands are involved in international business and trade missions. Therefore, this
research has been executed to provide answers to the central research question: “To what
extent are female entrepreneurs and managers in the Netherlands involved in international
business and trade missions and how can this be improved?”.
To come closer to finding an answer to the central research question, four sub-questions have
been identified. Firstly, it was considered important to obtain information about women and
(international) business through a broader scope. Therefore, general information about
labour participation of women in the Netherlands has been researched to answer subquestion one: “What are different factors that have an influence on the number of women
entrepreneurs working internationally?” After an explanation about the labour-force
participation rate of Dutch women is provided, sub-question two: “Which bottlenecks do
women encounter when expanding their business abroad and / or working internationally?”
will be answered. In this paragraph, information derived from personal interviews will be used
to answer the before mentioned sub-question.

Subsequently, the role of the Dutch

government and private organisations will be explained by answering sub-question three:
“What is the role of the government and private organisations in this topic?”.
In order to expand one´s business abroad, several steps have to be taken. A possible valuable
(first) step can be: participating in trade missions. Some of these missions are organized by
6
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the Dutch Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with other public organisations, to
support entrepreneurs in doing business internationally (RVO, n.d.). However, the
participation of women in these trade missions is only 10%. To increase this number, Minister
for Foreign Trade and Development Cooperation Lilianne Ploumen announced a discount of
50% for women to participate in trade missions (RVO, n.d.). This measure proved its’ success
quickly. According to an article in de Dutch newspaper ‘Algemeen Dagblad’, published on 5
November 2016, the number of women participating on trade missions increased to 25% since
the introduction of discount for women.
Stimulating women to participate in trade missions might increase the number of women
working internationally or exporting. However, more measures can be identified to stimulate
female international entrepreneurship, when more insight in this subject has been obtained.
This idea was also caught by the women´s network of VNO-NCW (the Dutch employers’
organisation) and MKB-Nederland (the Dutch organisation for small- and medium-sized
enterprises). Its mission is to “stimulate female entrepreneurship and accelerate growth in a
personal and businesslike way” (VNO-NCW West, n.d., para. 1). Its members are successful
women who lead their own (international) business or hold a position as managing directors.
In the opinion of the women’s network, in order to stimulate female entrepreneurship, both
national as international, clear insight in bottlenecks and factors for success is indispensable
(Beduwé, L. ,personal communication, June 2016).
After several brainstorming sessions with the manager of the Platform Women’s Network of
VNO-NCW /MKB-Nederland, Ms. L. Beduwé, and Ms. A. Heijl, deputy director international
economic affairs of VNO-NCW / MKB-NEDERLAND, it became clear that intensive research was
needed to obtain this clear insight. Therefore, in order to provide an answer to the central
research question, an investigation would be necessary. In this research, it would be important
to incorporate, on the one hand, facts and figures from other relevant studies and, on the
other hand, different stories from women entrepreneurs and directors to identify their needs
and thoughts. As a result, a thorough report has been written to provide more insight
concerning female labour participation in the Netherlands in general, internationalisation of
women’s businesses and the bottlenecks they encounter and the role of the Dutch
government and private organisations in this topic. At last, a conclusion and recommendations
have been formulated to be used by public and private organisations to identify tailored
7
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measures to support women entrepreneurs when expanding their business abroad, or doing
business internationally.
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2. Methodology
To find an answer to the central research question, several steps have been taken. Firstly, the
central research question has been divided into sub questions. The researchers were firstly in
the impression that women entrepreneurs had sufficient influence on the process of
becoming entrepreneur so therefore sub question one was initially focused on the motives
they had why they want to become entrepreneur. However, during the process there had
been found out that there are actually other important sources of influence on the fact
whether women decide to become an entrepreneur. Therefore, it was decided to slightly
change sub question one from focussing on motives of women to become an international
entrepreneur to focussing on causes in general. In this report, the four sub questions have
been captured per paragraph by four main topics: 1) female labour participation, 2)
bottlenecks and successes 3) role of the Dutch government and private organisations.
Secondly, qualitative and quantitative research methods have been used to gather the desired
information. Desk research has been performed to obtain general information and facts and
figures about the subject “Women and International Business”. Interviews have been
conducted to provide more in-depth, personal views about this topic as well as practical
examples from women entrepreneurs and managing directors.
In addition, information has been acquired via the internet, interviews and a survey.
Conducting research via a search engine on the internet can be an effective way to obtain
information because it very quickly provides access to numerous sources. However, the
credibility of the source should always be checked and guaranteed. By searching information
on the internet, several useful sources have been discovered. For example, studies provided
by the Dutch Chamber of Commerce (KVK), Dutch Statistics (CBS) and the Netherlands
Institute for Social Research (SCP) about, amongst others, female labour participation and
entrepreneurship. In addition, almost all accredited journals have a website nowadays on
which credible articles are published.
Qualitative research methods have been used by conducting interviews and a questionnaire.
Firstly, two events for women and female entrepreneurs about international business were
attended. The first event was organized by the women’s network of VNO-NCW West on 8
9
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September 2016. The second one was organized by the Ministry of Foreign Affairs on 29
September 2016. Both events were attended by female entrepreneurs and managers. During
these events, several topics have been discussed: practical information about international
entrepreneurship, bottlenecks and successes of working internationally and the role of and
help provided by the government for women entrepreneurs. These events have provided a
basis of information for this research, as well as useful contacts for interviews and several
responses for the survey.
A survey has been carried out during the research because, in this way, a large amount of data
can be collected in a short amount of time. The questions of the questionnaire have been
established with help of experts from VNO-NCW / MKB-NEDERLAND during several
brainstorm sessions. The experts could tell, from former experience with questionnaires used
as a research method, which type of questions would be suitable. For example, a combination
of questions about personal experience and opinions have been included in order to make
clear comparisons between the answers.
The researchers have chosen for the design of self-completed surveys. The survey was webbased, using two online programmes. Firstly, the survey was entered into the online
programme ThesisTools. Hereafter, it was entered into the online survey programme of the
women’s network of VNO-NCW / MKB-NEDERLAND as well. In this way, the target group could
be approached in different ways in order to reach more respondents. After the online
publication of the questionnaire, it was tested by several persons with relevant experience
with online surveys and online communication methods. During the brainstorm sessions with
experts of VNO-NCW / MKB-NEDERLAND, the importance of carrying out the survey into
several, different ways has been discussed. Therefore, after the tests, the questionnaire has
been published in for example, the VNO-NCW / MKB-NEDERLAND online newsletter. In
addition, the online questionnaire has been sent to a large number of members of the target
group via e-mail. The survey has been distributed in several ways because there had been
chosen to collect responses to the survey by the use of simple random sampling. Which means
that each member of the selected target group is equally likely to be chosen as part of the
sample (Grafette, F.J. &Forzano, L.B., 2011, p. 152). According to the researchers F.J. Gravetter
and L.B. Forzano, “the logic behind simple random sampling is that it removes bias from the
selection procedure and should result in representative samples” (2011, p.146).
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A disadvantage of the use of the research method simple random sampling is that every
member of the so called ‘population’ (target group), or ideally at least a few hundred, should
be mentioned (Lund, R. 2012, para. 19). This can be very difficult and time consuming (Lund,
R. 2012, para. 19) In addition, the mentioned ‘population’ for this research is a very specific
group namely: women entrepreneurs and / or managers with an internationally oriented job.
Because of these demanding positions, these women cannot be reached directly very easily.
Therefore only a number of thirty respondents has been reached. Evidently, this brings
limitations to the results. However, the conclusions mentioned in this report are still reliable
because the limited number of respondents to the survey has been compromised by twelve
in-depth interviews and the research executed by the Dutch Statistics, on behalf of the Dutch
Ministry of Foreign Affairs. The results of this research have not been published online but
have been exclusively shared with VNO-NCW / MKB-NEDERLAND and used for this research.
At last, twelve in-depth interviews have taken place with a variable group of female
entrepreneurs and managing directors. The questions incorporated in the questionnaire,
established during brainstorm sessions with experts from VNO-NCW / MKB-NEDERLAND, have
served as a basis for the questions asked during the interviews. However, the researchers have
chosen for the design of semi-structured interviews because in this way, a list of general
introductory questions that were chosen to be explored could be prepared, while allowing
sudden, more detailed questions to incorporate. Therefore, only a few general questions
about for example, experience with doing business internationally and encountered obstacles
or successes, have been asked to every interviewee. Furthermore, good preparation prior to
the interviews has resulted in more detailed questions, adapted to every interviewee.
The design of a semi-structured interview enables the researcher, in contrast to structured
interviews, to formulate new questions when the given answer is insufficient or requires more
clarification (Boeije,H. , Hart, H. &Hox, J., 2009 p. 279). The interviews and conversations have,
therefore, provided clear insight in, as well as practical examples and beliefs about, how
women entrepreneurs and managing directors perceive doing business internationally. These
insights, beliefs and examples have been described in this report and referred to as ‘personal
communication’ or ‘personal interview’.
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The decision to make use of quantitative research methods, as well as qualitative research
methods derives from the notion that, in order to provide a proper answer to the central
research question, personal, critical views as well as more general outcomes are required. This
combined use of research methods as complementary on each other is explained in the book
“Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches” by John W.
Creswell, published in July 2002, pp. 75-104.
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3. Theoretical Framework
In the Theoretical Framework section, the rationale of this research will be provided. Desk
research has been performed in order to find theories, researches and / or studies that provide
a foundation of information in order to answering the central research question, draw
conclusions and formulate recommendations. The sub chapters in this section have been
arranged according to the sub questions. Sub chapter 3.1“Women in (international) business”
identifies different factors that have an influence on the number of women entrepreneurs
working internationally. In sub chapter 3.2, bottlenecks that women encounter most, as was
concluded from the performed quantitative and qualitative research, are named and
explained. Lastly, the role of the government and private organisations in supporting women
entrepreneurs and stimulating female entrepreneurship is explained in sub chapter 3.3 “Role
of the Dutch Government and private Organisations”.

3.1 Women in (international) business
When investigating the share of women in international business in the Netherlands, it is
firstly important to look at female labour participation in general. For example, if female
labour-force in a certain country is very low, it would not be surprising if the share of women
in international would be minor as well. However, in the Netherlands, 60.5% of all Dutch
women were employed in mid-2015 (KvK, 01-01-2016). In addition, the number of businesses
in the Netherlands is growing extensively as well. In 2015, 1.777.183 businesses were
registered at the Dutch Chamber of Commerce, amongst which almost one million selfemployed (KvK, 01-01-2016). 35,1% of the entrepreneurs of these businesses were women,
which is approximately one-third more than in 2010 (KvK, 01-01-2016), which indicates that
the number of women starting businesses is growing and therefore, female labour
participation is relatively high.
However, this high rate of labour participation among Dutch women is mainly due to the fact
that the majority of women in the Netherlands work on a part-time basis. This is an important
finding in this research because, in general, running a successful business or obtaining a top
management position in a company cannot be done when working on a part-time basis
(Schipper, L. 20-05-2016, para. 6). There are several reasons that explain why so many Dutch
13
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women are employed on a part-time basis. These reasons will be covered in paragraph 1.2.
Firstly, it is important to take a closer look at the net labour participation of men and women,
in order to make a comparison between these two. Table 1 is a chart by the Dutch Statistics
that provides this comparison.
Table 1 shows that over the past few years, male and female labour participation in the
Netherlands has been relatively stable and that there has not been a great difference between
these two. In addition, according to a comparative research of the Organisation of Economic
Co-operation and Development (OECD, n.d.), an intergovernmental organisation with 35
relatively wealthy member countries to stimulate economic progress and world trade (OECD,
n.d.) , the female employment rate in the Netherlands is well above the OECD average (69.9%
compared to the OECD average of 57.5%). This percentage has grown rapidly since the early
80’s, when the rate was amongst the lowest in the OECD at around 35%. In 2009 it had doubled
to over 70% and in May 2015, the rate had decreased to 60.5% (OECD, n.d.). However, the
increase of female employment has, as noted before, mostly been on a part-time basis: over
61% of employed women work part-time (OECD, n.d.).
3.1.1 The Netherlands: winner in part-time employment

As noted before, female labour participation in the Netherlands is relatively high. However,
this can be explained by the high number of part-time employed women. It was already in
2008 that the Netherlands Institute for Social Research (SCP) published a research named “the
Netherlands part-time country” (Keuzenkamp&Portegijs, 12-02-2008). The report stated that
75% of female employment in the Netherlands consisted of women working part-time, which
is almost twice as much as the EU average (Keuzenkamp&Portegijs, 12-02-2008 p.9).
Weekly newspaper ‘The Economist’ has published an explanatory article about Dutch women
working part-time. On average, one fifth of the working-age population in EU member states
holds a part-time job. In percentages, this equals 8.7% of men and 32.2% of women. In the
Netherlands, 26.8% of men and 76.6% of women work less than 36 hours a
week (The Economist, 11-05-2015).
Table 2 illustrates a comparison of part-time adult employees as a percentage of the total
working population between 18 member states of the European Union. Working population
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refers to “the number of people who are willing and eligible to work” (economy watch, 13-102010, para. 1). This term includes those who are above 15 years of age and willing to work,
until the age of retirement. In table 2, the average age for retirement of 64 has been chosen,
because this differs per country.
Table 2 clearly illustrates the difference between the number of part-time working adults in
the number one country, the Netherlands, and the country with the fewest number of parttime employed workers, Poland. The large difference illustrated by this international
comparison makes it interesting to identify reasons or explanations for this difference in the
rates of part-time employed adults.
Firstly, the news article in the Economist starts its explanation of why so many Dutch women
work part-time with referring to the world wars of the twentieth century. During these
periods, few men had to leave to fight in the wars, and therefore, resign their job, with the
result that women did not labour in factories as much as they did in the United States and
Great-Britain. Because of the economic growth after World War II, more jobs were available
and a dual income was not necessary for a comfortable life. In addition, Dutch politics was
dominated by Christian values until the 1980’s, which means it was made easier for women
to stay home and take care of the household and the family, for example with subsidies (The
Economist, 11-05-2015). To an extent, this has continued: 19 February 2000, a new law giving
employees the right to ask for a job to be part-time was enforced by the government (wet
flexibel werken, n.d.). Hence, the already existing acceptance in society for working part-time
was now enforced by law as well and can therefore be seen as an extra stimulus for the
increase of part-time employment.
According to Ronald Dekker, labour economist at Tilburg University, the high prevalence of
part-time jobs is largely due to the wide availability of good quality, well-paid “first tier” parttime jobs in the Netherlands: jobs often considered inferior in many other countries (Dekker,
R. 17-04-2014, 7.36 min). As a result, the Netherlands scores the highest rate on jobcontentment amongst part-time workers, compared to other European countries (Dekker, R.
17-04-2014, 7.49 min). In addition, research of Mr. Dekker showed that part-time employees
work more productively than full-time employees. This can be explained by the fact that parttime workers are, in general, more relaxed and have a better work – life balance (Dekker, R.
15
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17-04-2014, 0.35 min.). Taking these results in consideration, it could be concluded that high
rates of part-time employed workers is not something negative, maybe even desirable.
However, some disadvantages should be mentioned as well.
Although it is everyone’s personal, free choice to work part-time, it is questionable whether
part-time work is good for emancipation. Because working part-time is the norm in the
Netherlands, female labour-force participation rate is relatively high. However, the
Netherlands’ rate for women in top management roles is severely low. When not taking into
consideration part-timers, women obtain management roles nearly as often as men, although
this does not include top management (OECD, n.d.). On the one hand, women’s education and
skills are underutilized. Young Dutch women are more educated than the OECD average, and
more educated than young Dutch men (OECD, n.d.). In addition, a recent study of Statistics
Netherlands (CBS) showed that young Dutch women until thirty years old earn more than men
of the same age (CBS, 23-11-16). However, after this age, the difference in earnings increases
rapidly oppositely because by then, many women start working less hours per week and,
therefore, the chance of obtaining an executive position, and a therefore higher salary
decreases, which plays a major role in the discussion of the gender pay gap (OECD, n.d.).
3.1.2 Part-time working: the explanatory part
Reasons why women start working part-time vary. The most common one is: having children.
The average number of working hours per week for women is 26 (Schipper, L. 20-05-2016,
para. 3). However, after the birth of their children, the average number of working hours per
week for women decreases to 24, although men start working more, up to forty hours per
week (Schipper, L. 20-05-2016, para. 4). These numbers implicate an unequal division of
working hours between men and women. The fact that this unequal division of working hours
between men and women has not changed over years, is “remarkable”, according to Wil
Portegijs, investigator of female labour participation at the Netherlands Institute for Social
Research (SCP) (Schipper, L.20-05-2016, para. 5). She explains that in Dutch society, “no one
has a problem with working mothers. On contrary, some might even be surprised if you do
not have one” (Schipper, L. 20-05-2016, para. 5).
The difference in working hours between men and women can be explained by several factors.
Firstly, the Calvinistic idea of women being more suitable of taking care of children than men,
16
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still remains in society. The Netherlands Institute for Social Research (SCP) published a
research showing that the majority of Dutch citizens opine that a mother should be home
more than a father. In addition, two out of every five men finds a woman more suitable for
taking care of young children and one out of every five women agrees (Schipper, L. 20-052016, para. 11).
Couples who do not agree with the idea that a women should be at home more often, might
decide to both hand in some of their working hours. However, only seven percent actually
does this (Schipper, L. 20-05-2016, para 11). This is not quite surprising because, in general,
women earn ten per cent less than men when starting their first job. This counts for highly
educated women as well. Several explanations can be named for this: women graduate earlier
and therefore start working at a younger age, more women work in sectors where payment
rates are relatively low, such as the education sector and, at last, women are less strong in
negotiating wages (Schipper, L. 20-05-2016, para 12).
At last, another explanatory factor for why women work part-time more often than men, is
the inconvenient way in which child care is arranged in the Netherlands. In May 2016, Dutch
journal “Metro” published an article about the inadequate quality of childcare in the
Netherlands, as discovered by a research executed by the Dutch political party ‘SP’ (Vries de,
J. 31-05-2016, para. 2). The researchers stated that the quality of the Dutch child care is under
pressure, partly as a result of the financial cuts imposed by the government. According to the
researchers, “there are too many kids in one group with not enough supervision. Working
pressure is too high and medical treatment is being provided to children by employees lacking
training” (Vries de, J. 31-05-2016, para. 1).
This lack of appropriate child care has been mentioned as well by Ms. S. Yurdusen,
entrepreneur and president of the women’s network International Women for Employment
and Entrepreneurship (IWEE), during a personal interview (29-11-2016). She explained:
“Children’s day-care in the Netherlands is extremely expensive. If a mother has to choose
between working more hours and spending that extra money on her child’s day-care or
working part-time and spending more time with her kid(s), most will choose the latter. Also,
opening hours of most day-care centres are not adapted to working parents. Entrepreneurship
does not stop at 6pm, day-care centres do. In many countries, children’s day-care is much
17
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cheaper and better adapted to working parents. Better options are hiring an au-pair or a
nanny.” (Yurdusen, S. 29-11-2016). A research executed by Louis Doré, from research centre
‘Society at a Glance’, provided a ranking of most expensive day-care for children per OECD –
country (12-10-2016). The Netherlands holds the position of number seven, with the most
expensive day-care for children (Doré, L. 12-10-2016, para. 5).

3.2 Bottlenecks
A growing business is a sign that entrepreneurship is done well, although it will include
obstacles or bottlenecks as well. Entrepreneurs doing business internationally encounter
different bottlenecks from entrepreneurs who only do business nationally. Examples of these
are: cultural differences, different legislation and VAT-regulations, local competition and
finding (a) partner(s) and / or finding (a) distributor(s). A survey and interviews have been
conducted to discover which bottlenecks are most frequently encountered by women
entrepreneurs.
Some bottlenecks may be encountered by any entrepreneur doing business internationally in
general, for example differences in legislation. However, cultural differences may be
experienced as extra challenging for women entrepreneurs because of the position of women
related to men that can differ per culture. Quantitative research, conducted by the
researchers and illustrated in the ´Results´ section, has shown that the bottlenecks that are
most frequently encountered by women when doing business internationally can be divided
into three main topics: bias, culture and government regulation. These will be discussed
separately.
Firstly, (gender) bias will be discussed. Gender bias is linked to a traditional way of thinking
about the role of a women in a family and, therefore, in labour participation. Women that are
employed and have a family as well, can feel more (social) pressure towards how they manage
their time and having a proper work- life balance than men (C. van Reenen, personal interview,
15-10-2016). The women interviewed for this research have their own experiences in this as
well, which will be explained in the subsequent paragraphs.
Secondly, cultural differences play a main role in bottlenecks encountered by women doing
business internationally. In relation to the first topic in this section, the position of women in
18
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society and an equal treatment between men and women can differ per culture. Again, female
entrepreneurs will have to find their own way to cope with this and focus on what is most
important, which is: doing business.
Lastly, a frequently named obstacle in doing business internationally is different government
regulation (see pie chart 2). Growing companies who start exporting should consider the
potential barriers and adjustments they might need to make to their product and / or service
offering. These may include tax laws, custom laws and import restrictions and product-specific
regulation (Sherman, Partner, Morin, Oshinsky, Levine, McDermott, n.d., para. 2, 4, 6).
Nonetheless, although these examples may all form some difficulties for women when doing
business internationally, many entrepreneurs have proven that, with a little effort, these
obstacles can be conquered and companies can grow into flourishing businesses.
3.2.1 Bias
According to the Cambridge dictionary, gender bias is defined as: “unfair difference in the way
women and men are treated” (“gender bias”, n.d., “definition”). In the quantitative research
performed, the majority of the interviewees stated that she had, at some point, faced bias or
prejudice related to her position as a women entrepreneur or director (see pie chart 2).
Several reasons and explanations for this have been provided by the interviewees.
The traditional idea of women who stay home as much as possible to take care of the children
when they become a mother plays a major role in the biased comments or prejudice the
interviewed women entrepreneurs face. When working internationally, travelling to other
countries is mostly inevitable. This may include being away from home for a week, or
sometimes more. Women entrepreneurs sometimes face incomprehension from others
because they ‘leave their family alone’, whilst this does not fit in the traditional idea of how a
mother should act (J.Kok, personal interview, 20-10-2016).
According to Ms. C. van Reenen, founder and director of the company HOEZO! and president
of the women’s network of VNO-NCW / MKB-NEDERLAND, the key to being a successful
business women and mother is to find the right balance with your partner (personal interview,
15-10-2016). Both will have to compromise. However, Ms. Van Reenen noted that women
have to justify their time-management more than men, because of the general idea in society
that a women should be home to take care of their children. Contrary to men, who can more
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easily leave home for a week without anyone questioning (C. van Reenen, personal interview,
15-10-2016).
The combination of having a family and a demanding job and being a man or a woman can be
seen from a biased perspective as well. As noted before, women may experience this as more
difficult because of, for example, biased views in one’s surrounding which may cause extra
pressure to perform well. In other words, it can be difficult to find “a suitable balance between
work and daily living (...)”, also called “Work-life balance” (OECD, n.d.). The ability to
successfully combine work, family commitments and personal life is important for the wellbeing of all members in a household. A study executed by the OECD in which employees
working fifty hours or more per week in twenty OECD countries have been compared. The
Netherlands has obtained a third place in the OECD “Top Ten countries with the best worklife balance” (OECD, n.d.). In the Netherlands, less than 0.5% of employees work 50 hours or
more per week, the lowest rate in the OECD, where the average is 13%. The results of this
research are interesting to include because they show that, in general, Dutch employees are
satisfied with how they are able to combine their family life with their work.
3.2.2 Culture
Another factor that may induce obstacles for women when doing business internationally, is
cultural differences. In addition, 46% of the respondents of the survey have rated ´cultural
differences´ as a bottleneck they experience the most (see pie chart 2). An explanation for
this is because the key to successful cooperation is to understand each other well and being
able to communicate properly (Guffey, M.E. & Loewy, D. 15-01-2012, p.25). When doing
business internationally, one will face many different cultures and is expected to adapt to
and / or accept different ways of behaviour in order to grow successful business relations
(Guffey, M.E. & Loewy, D. 15-01-2012, p. 25).
When doing business internationally, main cultural differences encountered by women are:
difference in the status of women compared to men and (non-verbal) communication
(Bernard, J. 2008, p. 3). The status of women can differ slightly in other countries than what
Dutch or Western European people perceive as ‘normal’ or ‘desirable’ (Bernard, J. 2008, p. 5).
As a women entrepreneur, it is important to be aware of these differences and, if necessary,
prepare or adapt behaviour accordingly.
20

Women and International Business

Demi Zwarteveld

Mr. Lothar Katz, president of Leadership Crossroads, an international training and consulting
provider, and author of the book “Negotiating International Business” made an analysis of
countries where doing business is more difficult for women than it is for men (31-05-2006, pp.
1-3). Men in several cultures may still hold on to traditional views of the roles that women
should fill and how women should behave around men (L. Katz, 2015, p. 1). His analysis of
factors affecting women in international business shows five different categories of countries.
A. Countries where conducting business is often extremely difficult and may even be
impossible for women: Saudi Arabia, Yemen, Iraq, Afghanistan
B. Countries where conducting business is often very difficult for women, since local males
may have no concept for relationship building with them: other Arab countries, Iran,
Pakistan, Indonesia, Thailand, Japan
C. Countries where conducting business is often difficult for women, since local males may
strongly prefer to build relationships with males only: Mexico, Latin America, Greece,
Turkey, Egypt, Russia, Ukraine, Other former Soviet republics, Philippines, China, South
Korea, Taiwan, North Africa, Central Africa (with exceptions)
D. Countries where conducting business can be somewhat difficult for women, because
traditional expectations of female roles may still show significant influences: Argentina,
Eastern Europe, Southern Europe, India, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Caribbean,
Nigeria, South Africa
E. Countries where conducting business usually does not present any special problems for
women: United States, Canada, Northern Europe, Western Europe, Central
Europe, Israel, Australia, New Zealand.
(L. Katz, 2015, pp. 1-3)
In relation to this analysis, it can be interesting to look at the countries in which the
interviewees and respondents of the questionnaire operate. The majority of the
entrepreneurs do business in 1) Europe, 2) United States, 3) Asia (see Bar chart 1, Appendix).
Several have experience in doing business in the United Arab Emirates as well, although,
according to Mr. Katz, conducting business in these countries is “often very difficult for women
(...)” (L. Katz, 2015, P. 3). Certainly, this does not mean it is impossible.
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Ms. C. Roest, Manager International Trade & Investment at Rotterdam Partners, has
experience in doing business in, i.a., the United Arab Emirats (04-11-2016). She explained;
“When doing business abroad, many prejudices fade. For example the idea that women in
Dubai are being oppressed: the country does have a female minister of state who is 22 years
old (verification: MailOnline, 10-02-2016). The point is that the relation between men and
women is just very different than what we are used to, and we therefore label it as ‘wrong’.”(C.
Roest, Personal interview, 04-11-2016)

Other cultural differences mentioned by interviewees is ‘building up and maintaining
relationships with partners abroad’ and ‘communication’ (see pie chart 2). In some countries
people value strong relationships with business partners very intensively. Overall, Dutch
people are very direct and value strong business relations less than, for example, southern
European countries and Asian countries (Bernard, J. 2008. P. 15) This may sometimes conflict
if parties do not adjust. However, according to Ms. Roest (personal interview, 04-11-2016), it
involves more time to build up a relation with partners in such countries but afterwards, these
relations last way longer. “It is worth the investment” (C. Roest, personal interview, 04-112016).

When building business relations, communication is highly important. Cultural differences
play a role in this as well. For example, in China laughing while talking business can be seen as
a sign of weakness and in Arab countries it is absolutely not done to talk about politics (C.
Roest, personal interview, 04-11-2016). Language barriers may play a role in communication
as well. Although English is the main language used by the interviewees when doing business
abroad, pronunciation and the use of words need to be taken into consideration as well. For
example when a British businessman – or woman says ‘interesting’, it is the polite way of
saying you are completely on the wrong track. On the other hand, when a Chinese person says
‘interesting’ it, in general, means he or she is truly interested (C. Roest, personal interview,
04-11-2016).

All these differences can form a barrier to a successful business relation. However, on the
other hand these examples can all be easily overcome by correct preparation. All interviewees
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mentioned that with good preparation and an open mind, cultural differences shall not form
irreconcilable barriers to successful cooperation with international business partners.
3.2.3 Government Regulation
When doing business internationally, different government regulation should always be taken
into account. Regulation that could form a potential barrier or requires adjustments to a
product or service offered can, i.a., be: tax laws, custom laws, import restrictions and productspecific regulation (Sherman et al., n.d., para 2). Therefore, being well prepared when
exporting a product or service is indispensable for successful international trade.
Firstly, a difference can be made between exporting or doing business within the European
Union (EU) and outside the European Union. Trading with member states of the EU can be
experienced as easier because of the free movement of goods and services. A factsheet on
the website of the European Parliament states that “the free movement of goods and services
is secured through the elimination of customs duties and quantitative restrictions, and the
prohibition of measures having an equivalent effect” (n.d., para. 1). Besides the 28 EU member
states, Iceland, Liechtenstein and Norway are included in the EU Internal Market as well,
because they are member of the European Economic Area (EEA), and may therefore make use
of the free movement of goods and services as well (European parliament, n.d.).
In addition, product specific regulation can form a barrier to international trade as well. For
example Ms. E. Oudenbroek, managing director of Holland Lift, a company that sells scissor
lifts, has experienced this when exporting to the United States and Australia. To sell scissor
lifts in the EU, CE-marking is enough. However, other countries outside the EU have their own
specific regulation for these types of products. Therefore, it takes time and money to discover
what regulation should be obeyed before one can sell its product in another country (E.
Oudenbroek, personal communication, 11-11-2016)

3.3 Role of the Dutch Government and Private Organisations
This research has been conducted on behalf of the Women’s Network of the Confederation of
Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW) and the department of international
economic affairs of VNO-NCW/MKB-Nederland. The Confederation represents the common
interests of Dutch businesses (VNO-NCW, n.d.) and small- and medium-sized companies,
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together with the Royal Association for small- and medium-sized companies in the
Netherlands (MKB-Nederland ,n.d.) It therefore has interest in a business environment in
which both men and women are involved equally. The importance of this has been
emphasised by the foundation of the Platform Women’s Network and the Women’s Network
of VNO-NCW West. In addition, VNO-NCW / MKB-NEDERLAND works closely together with
other parties concerned to support and improve the business environment in the Netherlands
and internationally. This cooperation takes place, amongst others, with the Dutch Ministry of
Foreign affairs, the Netherlands Enterprise Agency (RVO) and the Dutch Chamber of
Commerce (KvK).
VNO-NCW and MKB-Nederland, the Dutch Ministry of Foreign Affairs, RVO and the KvK are
one of the many organisations and institutions supporting (female) entrepreneurship.
Although more important actors can be identified, such as banks, only these will be discussed
because these are considered as most relevant. Firstly, there will be explained what the
function of this organisation is and what it provides for entrepreneurs doing business
internationally, and especially women entrepreneurs. In the recommendations section,
measures or possible actions to support and stimulate women entrepreneurs in doing
business internationally will be explained.
When considering parties that have an interest in supporting and stimulating female
entrepreneurship, the Dutch government would probably come first to one’s mind. And,
indeed, it does provide a range of possibilities and measures for (women) entrepreneurs.
However, it is firstly important to discover the view of the Dutch government on women
entrepreneurship. On the website of the Dutch government, as part of the topic “gender
equality” the policies about women’s labour force participation can be found (Government of
the Netherlands, n.d.). Firstly noted on the page is the fact that “many Dutch women work
only part-time and therefore earn too little to be financially independent” (Government of the
Netherlands, n.d., para. 1). This has been explained in paragraph one as well. Supposedly, the
Dutch government perceives the high rate of part-time employment as an issue or, at least,
something that could possibly become an issue since it is mentioned so clearly.
In the article, the explanation for the high rate of part-time employed women is provided by
noticing the difficulty for women (and men) to combine work with care responsibilities.
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According to the article, the Dutch government finds it important that it should be made easier
to combine a paid job with caring for one’s family. Suitable measures would be, for instance
that, “businesses could be given incentives to arrange flexible working hours, introduce
parental leave schemes or make a financial contribution towards the costs of child care”
(Government of the Netherlands, n.d., para. 3). The last option about costs of child care
corresponds to a statement of Ms. Sebahat Yurdusen that child care in the Netherlands is
“too expensive and not adapted to irregular working hours of working parents” (personal
communication, 29-11-2016). Evidently, the government has already invested in identifying
bottlenecks for working parents and provides, in this way, suggestions to solve these
bottlenecks. However, more concrete measures are not mentioned.
Measures such as flexible working hours or financial contribution towards the costs of child
care could be effective for working parents in general. However, they are less relevant for
women who run their own (international) business. The Dutch government has, however,
imposed measures especially to support and stimulate female international entrepreneurship.
For example in March 2016, the Dutch Minister of Foreign Trade and Development
Cooperation, Lilianne Ploumen, introduced a temporary discount of 50% for women to
participate in trade missions organized by the RVO (a governmental organisation)
(Government of the Netherlands, 05-11-2016). Trade missions are one of the most important
instruments from the government to support entrepreneurs in doing business internationally.
The goal of this incentive is to stimulate women in doing business internationally. Participating
in trade missions can be a valuable first step because in this way, initial contacts can be made
with other companies abroad which can, eventually, lead to successful business relations
(Government of the Netherlands, 05-11-2016).
However, the discount incentive has not been welcomed very warmly by some entrepreneurs.
From the twelve interviewees, ten of them spoke negatively about the measure. The discount
for women can be seen as discriminatory towards men and indicates that women should be
treated differently (E. Engel, personal interview, 11-07-2016). In addition, providing discount
communicates that women are not capable enough to run a successful business with high
return rates and therefore, cannot afford participating in trade missions (M. Oosterbroek,
personal interview 25-10-2016). However, it can also be seen as a stimulating, first step in
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increasing awareness concerning women’s participation in international trade (J. Kok,
personal interview, 20-10-2016).
Besides providing discount for women to participate in trade missions, the Dutch government
has launched an information campaign for women entrepreneurs about international
business as well (Government of the Netherlands, 05-11-2016). As part of this campaign, the
Dutch Statistics Bureau (CBS) has done research on women entrepreneurs and international
business, in order of the Ministry of Foreign Affairs. On 29 September 2016, the Ministry of
Foreign Affairs organized a meeting for businesswomen to find out why so few were
participating in trade missions. The researchers have participated in the organisation of this
event and were present that day as well. Ms. Ploumen, Minister of Foreign Trade and
Development Cooperation, explained afterwards: “it turned out that many of them knew
nothing at all about trade missions or what can be achieved through them. The women also
said it was more difficult for them to take a few days off to go abroad, for instance because of
children at home” (Government of the Netherlands, 05-11-2016, para. 3).
The explanations provided by Ms. Ploumen from attendees of the event about international
entrepreneurship equal the experiences of the researchers. Namely, many of the business
women noted that the Return on Investment (ROI) of the trade missions was not made clear
enough (personal communication, 29-09-2016). In addition, governmental organisations such
as the Netherlands Enterprise Agency (RVO) provide many tools and information for
entrepreneurs. However, many (women) entrepreneurs do not know that these tools and this
information is available (personal communication, 29-09-2016). These remarks form clear
feedback towards the governmental organisations concerned in which areas they can make
improvements. It is therefore now up to these organisations to make suitable changes and
communicate these clearly, to not lose the attention from these entrepreneurs.
Other measures taken by Minister Ploumen and the RVO in order to increase the number of
women participating in trade missions were: directly approaching women and women’s
networks and conversing with companies that had been sending few female representatives
on missions. According to the website of the Dutch government, these efforts have proven to
be successful: the number of women participating in the past seven trade missions has
doubled. On the mission to South Korea, the percentage of women was 36% (Government of
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the Netherlands, 05-11-2016). “The discount incentive turned out not to be a key factor in
increasing women’s participation, although it did make a difference for small firms, which are
often run by women”(Government of the Netherlands, 05-11-2016, para. 4). The researchers
from VNO-NCW / MKB-NEDERLAND and the Women’s Network of VNO-NCW find this latter
sentence highly important. As stated before, some women experienced the discount as
discriminatory. In addition, this temporary campaign and discount incentive will last until
March 2017, long term effect has not been proved. Therefore, if the Minister wants to reach
all women entrepreneurs and obtain their support, she should respond to their feedback. One
way of doing this is by acknowledging publicly the limitations of the measure she imposed.
The President of VNO-NCW, Hans de Boer, is also one of the delegation leaders of trade
missions, organized by the RVO. On behalf of VNO-NCW, he expressed the importance of the
inclusion of women in trade missions and international trade within his speech during the
event about women and international business, organised by the Ministry of Foreign affairs
on 29 September 2016. In addition, in an interview with news channel NOS he explained:
“women bring stability. Their businesses grow less fast but are, however, more solid. This is a
positive development for the economy as a whole. Therefore, we should also bring them on
trade missions” (Hekster, K. 05-11-2016, para. 11).
As noted before, VNO-NCW and MKB- Nederland are highly concerned with an equal inclusion
of men and women in the Dutch business environment. The department of international
economic affairs of VNO-NCW/MKB-Nederland assists in the organisation and participates in
trade missions organized by the RVO. The deputy director of this department mentioned that
VNO-NCW / MKB-Nederland holds the ambition to be more active in trade facilitation (Heijl,
A. Personal communication, 05-01-2017). A first step in this was already taken by setting up a
foundation that will focus on, amongst others, networking and private services (Heijl, A.
Personal communication, 05-01-2017).
In addition, the importance of an equal inclusion of men and women in the business
environment has been brought into action by the foundation of the Women’s Network of
VNO-NCW West and the Platform Women’s Network. This platform has been launched on 14
April 2015 and brings together networks of women entrepreneurs and top managers with the
goal to promote diversity and contribute to an optimal business climate (VNO-NCW, 15-0427
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2015). In addition, the regional women’s network of VNO-NCW West has recently spent
special attention to international business for women entrepreneurs by organizing a meeting
for its members with speakers and discussion sessions about international entrepreneurship.
In addition, VNO-NCW / MKB-NEDERLAND and the Women’s Network provided assistance in
the organisation of a similar meeting about international entrepreneurship for women by the
Ministry of Foreign Affairs on the 29th of September 2016. This emphasises the added
importance for both parties to a solid cooperation in order to promote the interests of its
members as well as possible.
An important outcome of the research conducted by the Ministry of Foreign Affairs and the
VNO-NCW / MKB-NEDERLAND Women’s Network about the needs of women entrepreneurs
who do business internationally is that many do not know where to find what kind of
information. In brief, there is lack of clear overview of the information and tools available. The
Dutch government has already tried to meet this need of a clearer overview by setting up the
online portal “Ondernemersplein”, which provides useful information for entrepreneurs. This
website has been launched in January 2014 by the Dutch Ministry of Economic Affairs, the
Dutch Chamber of Commerce, the Netherlands Enterprise Agency and the Tax and Customs
Administration (Ondernemersplein, n.d.). The website provides information about, i.a.,
starting, ending and selling a company, taxes, finance, sustainable entrepreneurship and
international business. In the ‘international business’ section, useful information can be found
about, e.g., import, export, taxes and finding business partners (Ondernemersplein, n.d.).
In addition, other similar examples that have been set up from a public-private cooperation
and provide information about export and international business is the website
‘internationaalondernemen.nl’ (Internationaal ondernemen, n.d.) and the “NL Exporteert”
app (NL exporteert, n.d.). This are some examples of initiatives from several public and private
organisations to, together, serve entrepreneurs in the Netherlands in the best possible way.
However, these cannot all be discussed because many are not related to international
business.
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4. Results
Desk research has been performed to provide a theoretical foundation for this research. In
order to answer the central research question “To what extent are female entrepreneurs
and managers in the Netherlands involved in international trade missions and how can this
be improved?”, sub questions were designed. These have been discussed and substantiated
in the theoretical framework section in order to provide a theoretical foundation. The sub
questions that have been incorporated into the previous chapters can be divided into three
main topics: 1) Reasons or causes for women to (not) work internationally, 2) Bottlenecks
encountered when doing business internationally and 3) the Role of the Dutch government
and private organisations. These topics have been incorporated in the survey questions as
well.
The survey and the interviews together form a new piece of research with their own, unique
outcomes. These outcomes are the main findings from the performed field research and are
therefore added to this report. In this paragraph, the results from the thirty surveys and
twelve interviews will be visualized by tables and graphs, which can be found in the
Appendix. Only the most important or relevant questions from the survey have been used in
order to guarantee relevancy and a concrete results section. The results of the chosen survey
questions will be discussed accordingly to the format of the sub questions in the theoretical
framework.
4.1 Women in (international) business
Sub chapter one forms the theoretical foundation to sub question one: What are different
factors that have an influence on the amount of women entrepreneurs working
internationally? This chapter provides more information about female labour participation in
the Netherlands and (therefore) explains possible causes for why women are less involved in
international business but also reasons for doing business internationally are discussed.
Desk research about the causes for why women are less involved in international business led
to a report stating that 75% of the employed women in the Netherlands work part-time, which
is almost twice as much as the EU average (Keuzenkamp&Portegijs, 12-02-2008, p.9).On the
one hand, this is possible because of the wide availability of good quality, well-paid part-time
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jobs in the Netherlands (Dekker, R. 17-04-2014, 7.36 min). On the other hand, the high rates
of part-time workers dates back to the twentieth century when it was simply not needed for
women to work (full-time) because of the economic growth after World War II (The
Economist, 11-05-2015). This factor was also mentioned by Ms. Anneke van Leeuwen who
was, amongst others, the first female vice-president of a European cleaners association. She
has frequently experienced incomprehension about her full-time employment. When she got
married and did not quit her job, her mother said: “why would you continue working, doesn’t
your husband earn enough?”(Leeuwen van, A. Personal interview, 22-11-2016). She noted
that times have changed rapidly but the traditional thoughts of women staying home to take
care of the household and the children have not faded out of society yet (Leeuwen van, A.
Personal interview, 22-11-2016).
In addition, in order to come closer to finding an answer to the first sub question, survey
question number four “Why have you / has the company you work for chosen to expand
business abroad?” was designed. To answer this sub question, five possibilities were provided:
1) Need for new areas of distribution, 2) Dutch market is sated, 3) Foreign market is more
appealing for my product/service, 4) Cooperation with a partner abroad. The fifth choice
contains of an empty line where a different answer could be written.
To illustrate the responses to this question, there has been chosen to make a pie chart of the
results. This is especially useful when several options need to be shown. The different colours
and the percentages of how much of the respondents have chosen which answer, provide a
clear overview. The results of survey question four are illustrated in Pie Chart 1 (see Appendix).
Pie chart 1 shows which possible answer has been chosen the most. From all respondents,
33% answered that the reason why she started doing business internationally was because a
foreign market was more appealing. The reasons why a foreign market is more appealing
could be an interesting question to investigate, however this is not incorporated in this
research because of the limited time and the need to narrow down a research topic. Secondly,
27% of the respondents have chosen to expand their business because of cooperation with
(a) foreign partner(s). Thirdly, 23% of the respondents answered this question with the reason
“need of new areas of distribution”. And lastly, 17% answered that “the Dutch market is
saturated”. Another motive to start exporting can be because of the type of product one sells.
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For example Ms. J. Kok, founder and owner of Wallaboo, a company selling high-quality baby
products, explained that they focused on export from the beginning because the market of
these products is quite a niche market (J. Kok, personal interview, 20-10-2016).
However, the conducted interviews have also shown that in many cases, women do not
expand their business abroad because of a ´need´ but more as a matter of personal
preference. For example this counts for Ms. Van Reenen who noted doing business
internationally as “interesting and fun, it makes your work more challenging, in a positive way”
she said (C. Van Reenen, personal interview, 25-10-2016). Melissa Oosterbroek, founder of
the company Social Motion agreed to this. She obtained her first experience in international
business because of a project she participated. She experienced this as very positive and
managed to obtain business partners whit whom she still cooperates (Melissa Oosterbroek,
personal interview, 25-10-2016).
In addition, in this research, explanations for why women are less involved in international
business have been included .The research results from the Dutch Statistics Bureau (CBS) that
were mentioned in the theoretical framework complement the results of survey question four
very well. Besides the earlier mentioned explanations for why women are less involved in
international business, the CBS research has set out some as well. In the results of that
research, the difference in sectors in which women and men are employed has been
incorporated. Women are relatively more active in the healthcare- and social welfare sector
and service related sectors such as hairdressing (CBS, 2016). Within these sectors,
international business or exporting is less relevant. Figure 1 shows the division of sectors in
which men and women entrepreneurs are active (see Appendix).
Finally, a factor that has been mentioned by many interviewees explaining why women are
less involved in (international) business than men is: “Women dare less than men”. Women
might get daunted by, for example, the idea of going on a business trip or trade mission all by
themselves (Druten,L. Personal interview, 28-10-2016) or because of the “glass ceiling”
(Engel, E. Personal interview, 07-11-2016). Julie Kennedy, president of the women’s network
Women’s Business International Initiative (WBII) and personal coach, sees this uncertainty in
women very often. “We are our own biggest enemy. Women question themselves more, do
not present themselves as much as men do or are insecure about, for example whether they
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can ask for a raise” (Kennedy, J. Personal interview, 22-11-2016). In addition, in the case of
participating in trade missions, women might question the return on investment more before
they invest money and time (Reenen, C. Personal interview, 25-10-2016).
4.2 Bottlenecks
The next survey questions that will be discussed are the questions: two, which asks in which
countries the company of the respondent is mostly active, question five about the
bottlenecks encountered when doing business internationally and question six which aims to
provide insight in the successes obtained by the entrepreneurs in doing business
internationally. These questions are related to sub question two: “Which bottlenecks do
women encounter when expanding their business abroad and /or working internationally?”.
Survey question two is a multiple-choice question incorporated into the survey to obtain
insight in which countries the respondents work mostly. Possible answers that could be
chosen are: 1) the Netherlands, 2) Belgium, 3) Germany, 4) France, 5) the United Kingdom, 6)
the United States and 7) China. Respondents could fill in other countries in a blank line as well
but these answers have not been incorporated in this results section because they are too few
to draw conclusions from.
A bar graph has been made to illustrate all given answers right (see bar chart 1, Appendix).
From the thirty respondents, the majority is firstly active in the Netherlands. This is not
surprising because all the respondents’ companies are based in the Netherlands. Secondly,
eight respondents do business in the United Kingdom and seven in the United States. A shared
fourth place goes to Belgium, Germany and China. Lastly, four out of the thirty respondents
do business in France.
The next survey question that will be discussed in this section is the survey question number
five. This question aims to identify which bottlenecks are most frequently encountered by
women entrepreneurs when doing business internationally. Again, this is a multiple choice
question. The possible answers are: 1) language- and cultural barriers, 2) local competition, 3)
differences in laws and regulation, 5) finding (a) partner(s) and 6) finding distributors. Pie chart
2 (see Appendix) has been designed to illustrate which bottlenecks have been faced the most
by the respondents.
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As can be seen in the pie chart2 46% of the respondents experience language- and cultural
barriers as the most important bottleneck when doing business internationally. Secondly,
differences in laws and regulation play a major role, namely 30%. Prior research discussed in
the theoretical framework demonstrated that these two bottlenecks are experienced the
most by women entrepreneurs. Different regulation can form obstacles for men as well when
doing business internationally. On the contrary, cultural differences can be more challenging
for women in general because the position of women compared to men can differ per culture.
Therefore, women can possibly feel less welcomed when travelling to another country for
business (L.Katz, 2015, p.1). Thirdly, 12% of the respondents chose ‘finding (a) partner(s)’. At
last, local competition and finding distributors have been experienced as important
bottlenecks by 6% of the respondents. The latter two mentioned obstacles are experienced
by, amongst others, Ms. K. Groenenboom and Ms. E. Oudenbroek. These two interviewees
mentioned they experienced difficulties in finding partners and / of distributors because it is
difficult to estimate someone’s reliability and the quality of the work they deliver is. An
extensive network can be very useful in finding suitable partners and / or distributors (K.
Groenenboom, personal interview, 02-12-2016 and E. Oudenbroek, personal interview, 1111-2016).
A relevant addition to the results of survey question two and five is the comparison
incorporated in the research of the CBS. The Statistics Bureau has investigated to which
regions women entrepreneurs export most, compared to the regions men export to. The
considerations incorporated in this comparison are the different cultures in countries which
can be less accessible for women. In addition, some women may prefer not to travel very far
so that they do not have to be away from their family for a long time (CBS, 2016).
Figure 2 in the Appendix illustrates an overview of regions in which Dutch men and women
entrepreneurs export the most. The following ten regions are incorporated: Africa, Oceania,
Asia, the European Union, the Middle East, Latin America, North America, Eastern Europe,
Western Europe and ‘others’. Unless the potential bottlenecks that can be encountered by
women, figure 2 shows that, in relative numbers, men and women choose the same export
destinations.
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At last, something that many women entrepreneurs have experienced as difficult when doing
business is finance, or primarily obtaining financial support provided by the Dutch government
and loans. Several interviewees have experienced this as ‘extremely difficult, bureaucratic and
not well accessible’ (Druten van, L. Personal interview, 28-10-2016. Romanyk, T. Personal
interview, 24-11-2016. Oosterbroek, M. Personal interview, 25-10-2016. Kok, J. Personal
interview, 20-10-2016). Obtaining a loan from a bank as an entrepreneur can be very difficult.
Ms. José Kok has the impression that banks do not take entrepreneurs seriously enough and
particularly not when you are a women entrepreneur (Kok, J. Personal interview, 20-10-2016).
Another interviewee, Melissa Oosterbroek, owner of Social Motion, a company that gives
advice to start-ups about finance, acknowledged that lots can be improved: “there is lack of
information provided. This is also the fault of banks, they firstly ask for lots of information,
which is very time-consuming for an entrepreneur, before they respond or maybe reject. They
should be more transparent and in an earlier phase” (Oosterbroek, M. Personal interview, 2510-2016). However, according to Ms. Yurdusen, the fact that some women perceive these
examples as such struggles is because women are, in general, more precise; they want to
arrange certain things themselves to make sure it will turn out well. In some cases, men might
delegate sooner, for example by asking an assistant to request certain necessary forms.
4.3 Role of the Dutch Government and Private Organisations
Sub question three of this research aims to identify the role of the government and private
organisations in this topic. In chapter three of the theoretical framework there has been
explained what the Dutch government and private organisations already do for women
entrepreneurs. In the “Recommendations” section, suggestions and advice will be
mentioned for these organisations about what they can do more or better.
In the continuation of this sub chapter, several survey questions that are relevant in this topic
will first be explored. Question nine “Do you know that the government and private
organisation organise trade missions regularly?” and question eleven “Have you ever
participated in a trade mission organised by the government?” have been compared at first.
Because trade missions are “one of the most important instruments from the government to
support entrepreneurs in doing business internationally” (Government of the Netherlands,
05-11-2016, p.2), it is important to start with investigating whether entrepreneurs are aware
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of the existence of these trade missions. The next step would be to see how many
entrepreneurs participate. Therefore, question nine and eleven have been incorporated into
the survey.
In bar chart 2, a comparison has been made between survey question nine and eleven. These
two have been compared because they are both related to trade missions. Question nine asks
if the respondent is aware of the fact that trade missions are organised regularly and question
eleven asks if the respondent has ever participated in one. By comparing the results,
conclusions can be drawn earlier. Namely, it can be seen that from the thirty respondents, five
did not know that trade missions are organised by the government and private organisations
on a regular basis. Twenty-five respondents did know. In addition, eleven from the thirty
respondents had already participated in (a) trade mission(s). However, nineteen respondents
had never participated in (a) trade mission(s), which is a large majority of the total
respondents.
The next investigated question from the survey is question twelve: “Where do you look up
information about international business?”. In chapter three, several parties that provide
services to entrepreneurs have been identified. It can therefore be interesting to see whether
entrepreneurs actually find these parties when looking for information. The organisations that
have been defined in chapter three as most relevant are VNO-NCW / MKB-Nederland, the
Netherlands Enterprise Agency (RVO) and the Dutch Chamber of Commerce (KvK).
Table 5 (see Appendix) illustrates where Dutch, female entrepreneurs search for information
about international business the most. From the thirty respondents, twelve persons just
search on the internet in general. Eleven respondents directly contact the (website of) the
RVO and eight respondents search for information at branch organisations.
The last survey question that will be discussed connects well to the last part of the former
paragraph. Question fourteen of the survey asks in which way the Dutch government can
support women entrepreneurs better in doing business internationally. The results of this
question have been illustrated in Table 6 (see Appendix). This chart emphasises the
importance entrepreneurs attach to networking: 49% of the respondents answered to this
question that the government should provide more access to networks / networking.
Secondly, the government could support more in possibilities to funding or financing,
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according to 20% of the respondents. In the “Recommendations” sections, more options for
the government to support women entrepreneurs better will be identified.

5. Analysis
The theoretical framework and the results section have separately provided information and
knowledge about female international entrepreneurship. In order to increase comprehension,
information from these two sections will be discussed and linked in this chapter. Per sub
question, information from the theoretical framework and the results section will be analysed.
In this way, another step is taken to come closer to answering the central research question:
“To what extent are female entrepreneurs and managers in the Netherlands involved in
international business and trade missions and how can this be improved?”.
5.1 Women in (international) business
The first sub question is “what are different factors that have an influence on the number of
women entrepreneurs working internationally?”. Firstly, it is important to investigate the rate
of female employment in the Netherlands. Therefore, information about the labour
participation rate among Dutch women has been gathered. This investigation has resulted in
the conclusion that, in the Netherlands, the female labour participation rate is relatively high.
Namely in 2015, the net labour participation among women between twenty and 64 years old
was 71% (Portegijs, W. &Brakel, M. Van den, 13-12-06, P. 63). In addition, a comparative
research of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD, n.d.)
showed that the female employment rate in the Netherlands is well above the OECD average:
69.9% compared to the OECD average of 57.5% (OECD,n.d.).
However, this high rate of female labour participation in the Netherlands is mainly due to the
fact that 75% of all employed Dutch women work part-time (Portegijs, W. &Brakel, M. Van
den, 13-12-06, P. 63). Being employed part-time means that women’s education and skills are
underutilized and reduces the chance of promotion to an executive position (Portegijs, W. &
Brakel, M. Van den, 13-12-06, P.57). This is the same case for women entrepreneurs: “it takes
many hours to build up a successful business” (Romanyk, T. Personal interview, 24-11-2016).
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However, although some sources describe the high rate of part-time employed women in the
Netherlands as worrisome, an investigation conducted by The Netherlands Institute for Social
Research (SCP) has shown that of the total number of 3,777,000 women of the Dutch working
population, the amount of people who are willing and eligible to work (working population,1310-2010), only 360,000 women mentioned that they would want to work more hours
(Portegijs, W. & Brakel, M. Van den, 13-12-06, p.60). This is an interesting finding because,
apparently, not many women experience their part-time employment as undesirable. Hence,
this makes it more difficult to increase full-time employment rates.
5.2 Bottlenecks
Secondly, the sub question “Which bottlenecks do women encounter when expanding their
business abroad and /or working internationally?” has been covered in the Theoretical
Framework and the Results section. After analysing the conducted interviews and the survey
responses, a top-three of most frequently encountered bottlenecks by women entrepreneurs
could be identified: 1) cultural differences, 2) gender bias and 3) differences in laws and
regulation (see pie chart 2, Appendix). In addition, some other bottlenecks have been
mentioned by interviewees such as difficulties in getting finances. This will be discussed as
well.
Desk research showed that women can experience cultural differences as difficult because of
the status of women which can be different in other countries compared to what Dutch or
Western people might perceive as ‘normal’ or ‘desirable’ (Bernard, J. 2008, P. 5). Especially in
Arab and Asian countries it can be highly challenging for women to successfully conduct
business (L. Katz, 2015, P. 2). On the one hand, this research outcome from Mr. Katz was
enforced by the qualitative research performed. For example one of the interviewees, Ms.
Van Reenen, had experienced in Greece once that a middle-aged Greek man said to her that
women belong in the kitchen, not in business (C. van Reenen, personal interview, 25-10-2016).

However, on the other hand, some qualitative research outcomes are contradictory to the
obtained desk research, although this was just the opinion of one person. For example, Ms. C.
Roest, Manager International Trade & Investment at Rotterdam Partners, has experience in
doing business in, i.a., the United Arab Emirates (04-11-2016). She has not experienced any
difficulties in doing business there as a female manager. In fact, according to her, the problem
37

Women and International Business

Demi Zwarteveld

lies in the biased views that Western Europeans can have (C. Roest, Personal interview, 0411-2016). “When we, for example, experience a culture in which the relation between men
and women is different than what we are used to, and we therefore label it as ‘wrong’. Hence,
if one would be more ‘open minded’ towards different cultural values and well-prepared
before visiting another country, less problems will be encountered” (C. Roest,
Personal interview, 04-11-2016).

In addition, several interviewees mentioned that they have had serious difficulties with
financing their business, or more specifically, obtaining financial support provided by the
Dutch government and loans. Several possibilities such as subsidies are available, however the
process of requesting these have been experienced as “extremely difficult, bureaucratic and
not well accessible” (Druten van, L. Personal interview, 28-10-2016. Romanyk, T. Personal
interview, 24-11-2016. Oosterbroek, M. Personal interview, 25-10-2016. Kok, J. Personal
interview, 20-10-2016). For these reasons, this will also be included in the Recommendations
section.

At last, something that many women entrepreneurs have experienced as difficult when doing
business is finance, or primarily obtaining financial support provided by the Dutch government
and loans. Several interviewees have experienced this as ‘extremely difficult, bureaucratic and
not well accessible’ (Druten van, L. Personal interview, 28-10-2016. Romanyk, T. Personal
interview, 24-11-2016. Oosterbroek, M. Personal interview, 25-10-2016. Kok, J. Personal
interview, 20-10-2016). Obtaining a loan from a bank as an entrepreneur can be very difficult.
Ms. José Kok has the impression that banks do not take entrepreneurs seriously enough and
particularly not when you are a women entrepreneur (Kok, J. Personal interview, 20-10-2016).
5.3 Role of the Dutch government and private organisations
The third sub question “What is the role of the Dutch government and private organisations
in this topic?” was also covered in the theoretical framework and results section. The main
stakeholder is this research is the Platform Women’s Network and the department of
international economic affairs of VNO-NCW / MKB- Nederland. The Platform has been
established to “promote diversity, support women’s growth in a personal and businesslike
way and strengthen the force of female entrepreneurship that contributes to an optimal
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business environment” (VNO-NCW, n.d., Para. 1). The international economic affairs
department is actively involved in the organisation of trade missions from RVO. In addition,
VNO-NCW / MKB- Nederland cooperates with several (governmental) organisations that play
a main role in the support and stimulation for entrepreneurship as well, such as the Dutch
Ministry of Foreign affairs, the Netherlands Enterprise Agency (RVO) and the Dutch Chamber
of Commerce (KvK).
Desk research showed that these parties provide a range of possibilities and measures to
support (women) entrepreneurs and stimulate (female) entrepreneurship. Firstly, in order to
increase

access

to

useful

information

for

entrepreneurs,

the

online

portal

“Ondernemersplein” was launched in 2014. This online portal was set up jointly by the Dutch
Ministry of Economic Affairs, the Dutch Chamber of Commerce, the RVO and the Dutch Tax
and Customs Administration (Ondernemersplein, n.d.). However, this portal only provides
primary information for entrepreneurs. Secondary help for entrepreneurs is provided by, for
example, the public-private portal ‘Internationaal Ondernemen’ and the Women’s Network.
It is important that public and private organisations work closely together to make sure
information is properly connected to each other (Heijl, A. Personal communication, 05-012017).
Besides assisting in providing useful information for entrepreneurs, the Dutch Ministry of
Foreign Affairs also launched an information campaign earlier this year for women
entrepreneurs about international business (Government of the Netherlands, 05-11-2016).
This campaign included a research, executed by the CBS about women and international
business and an informative round-table session on the 29th of September (Government of
the Netherlands, 05-11-2016). In addition, to stimulate the participation of women in trade
missions, the Dutch Minister of Foreign Trade and Development Cooperation, Lilianne
Ploumen, introduced a temporary discount of 50% for women to participate in trade missions
organized by the RVO (a governmental organisation) (Government of the Netherlands, 05-112016).
The quantitative research performed aims to investigate if women entrepreneurs are aware
of the support provided by (governmental) organisations and if they make use of this. In one
way, this was researched by analysing the survey results. Bar chart 2 in the Appendix illustrates
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a comparison between the respondents who do or do not know that trade missions are
organised regularly and respondents who have or have not yet participated in these trade
missions. It can be seen that the majority does know that trade missions take place, however,
nineteen out of the thirty respondents had never participated in one of these trade missions
yet (Bar chart 2, Appendix). A possible explanation for this was mentioned by Melissa
Oosterbroek: “It can be more difficult for women to go on a business trip or participate in
trade missions because of their home situation. The return on investment should therefore
be made extra clear” (personal interview, 25-10-2016).
In addition, it has been investigated in what way or where women entrepreneurs search for
information about international business. Bar chart 3 in the Appendix shows that respondents
obtain information via their network most often, although many also know they can find
information by contacting the organisations mentioned earlier. Therefore, there lies an
opportunity in this for the organisations concerned: networking is highly important for
entrepreneurs. These organisations can therefore respond to this by, for example, organising
more network events.
Lastly, although governmental and private organisations continuously try to identify effective
ways and measures to support and stimulate female entrepreneurship, it can be questioned
to what extent these parties are supposed to do this because women themselves have a
responsibility in this as well (Kennedy, J. personal interview, 20-11-2016). This was mentioned
by for example Ms. Kennedy who stated that “women are their own biggest enemy” because
of insecurity many women feel when stepping out of their comfort zone and therefore hold
themselves back (personal interview, 20-11-2016). At last, most importantly is to “just do it”
(Roest,

C.

personal

interview,

04-11-2016).
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6. Conclusion
This research was conducted for the women’s network of VNO-NCW / MKB- Nederland and
the department of international economic affairs of VNO-NCW /MKB-Nederland to provide
more insight in: the factors that have an influence on female international entrepreneurship,
which bottlenecks women encounter when doing business internationally and what the Dutch
government and private organisations do and can do better to support and stimulate women
entrepreneurs and managers working internationally. The reason for this was because women
are less involved in international business and there was lack of information explaining causes
for this. The investigation to find an answer to the central research “To what extent are female
entrepreneurs and managers in the Netherlands involved in international business and trade
missions and how can this be improved?” has led to several conclusions.
Firstly, factors that have an influence on the participation of women in international business
have been investigated. A research executed by the CBS shows that 33% of all Dutch
entrepreneurs are female (2016). However, only 25% of all Dutch entrepreneurs working
internationally are female (CBS, 2016). Several reasons for this have been identified. A first
explanation is that 75% of all Dutch employed women work part-time (Portegijs, W. &Brakel,
M. Van den, 13-12-06, P. 63). As a result, the chance of obtaining promotion to an executive
position, and therefore being extensively involved with international business as part of one’s
job responsibilities such as building up business relationships abroad, decreases. In addition,
women’s education and skills are underutilized and although young Dutch women are more
educated than young Dutch men and the OECD average, after the age of thirty women’s salary
does not increase in most cases, which can also be linked to the gender pay gap.
Reasons explaining why so many women are employed part-time have been identified as well.
A first explanation lies in the Calvinistic idea, prevalent in the Dutch society, of women being
more suitable to take care of children than men. Secondly, there is a wide availability of wellpaid, good quality jobs in the Netherlands. Lastly, women who might want to bring their kids
to children’s day care might encounter some troubles. Namely, in the Netherlands, children’s
day care is very expensive, opening hours are in many cases limited and quite frequently,
critical news articles about poor quality of care in day care centres appear.
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However, although part-time employment has several downsides, research has shown that
part-time employed workers are more productive, more relaxed and have a better work-life
balance. In addition, an investigation conducted by The Netherlands Institute for Social
Research (SCP) has shown that out of 3,777,000 women of the Dutch working population (the
amount of people who are willing and eligible to work (working population,13-10-2010, para.
1) only 360,000 women mentioned that they would want to work more hours (Portegijs, W.
&Brakel, M. Van den, 13-12-06, p.60). Therefore, if the Dutch government would want to
impose measures to change these rates or increase fulltime employment amongst women,
this will be difficult.
Other explanations for why women are less involved in international business can be found in
1) the sectors in which many women are employed. For example in education, social welfare
and health-care, more women are employed than men. In these sectors, it is less relevant to
export or work internationally. 2) The number of women starting their own business as a selfemployed entrepreneur is rising. However, these are still small-sized firms. Therefore, again,
export or doing business internationally may be less relevant for these women. 3) Another
cause has been identified from the quantitative research results which indicates possible
shortcomings in some natural characteristics such as braveness: going abroad to build up
business relationships means stepping out of your comfort zone, which can be quite
challenging. Lastly, biased opinions and non-acceptance of full-time employed mothers in
society can hold women back as well.
Secondly, it was investigated which obstacles women encounter most frequently when doing
business internationally. The bottlenecks that are most frequently encountered by women
when doing business internationally can be divided into three main topics: bias, culture and
government regulation. Gender bias is linked to a traditional way of thinking about the role of
a woman in a family and, therefore, in labour participation. Women that are employed and
have a family as well can feel more (social) pressure towards how they manage their time and
having

a

proper

work-

life

balance

than

men.

When working internationally, travelling to other countries is mostly inevitable. This may
include being away from home for a week, or sometimes more. Women entrepreneurs
sometimes face incomprehension from their surrounding because they ‘leave their family for
work’.
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A bottleneck that has been experienced the most by the respondents of the survey, is cultural
differences. On the one hand, this includes differences in (non-verbal) communication which,
amongst others, plays a major role in building and maintaining successful business
relationships. On the other hand, this is mainly related to the status of women that can differ
in other countries than what Dutch or Western European people perceive as ‘normal’ or
‘desirable’ (Bernard, J., 2008, P.5) .
A thirdly investigated possible obstacle when doing business internationally is different
government regulation. Regulation that could form a potential barrier or requires adjustments
to a product or service offered, can, i.a., be: tax laws, custom laws, import restrictions and
product-specific regulation. For instance, there are major differences in regulation between
doing business within the European Union and outside or product-specific regulation which
should be taken into account.
The qualitative research performed showed that many women entrepreneurs have
experienced financing their business and obtaining financial support by the Dutch government
and loans as ‘extremely difficult, bureaucratic and / or not well accessible’. Applications and
requests are experienced as very time consuming and frustrating.
Lastly, the role of the government and private organisations has been investigated. An
important stakeholder in this topic is the Dutch Ministry of Foreign Affairs, which had also
noticed the low rates of female participation in international business. Namely, the
participation of women in trade missions is only 10%. The Minister for Foreign Trade and
Development Cooperation therefore announced a discount of 50% for women. However,
many women entrepreneurs experienced this measure as discriminatory. In others’ opinions,
this measure indicates that women are not capable enough to run a successful business with
high return rates and can therefore not afford to participate in trade missions.
Besides the discount incentive, the Minister proved her engagement by launching an
information campaign for women entrepreneurs and organizing a meeting for
businesswomen to investigate why so few were participating in trade missions. Many of the
attendees noted that the return on investment of the trade missions was not made clear
enough. In addition, many tools and much information is provided on the internet by private
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and governmental organisations, however, it can sometimes feel like a labyrinth and there is
need of clearer overview.
A last important outcome of the conducted interviews is that these women do not see
themselves as a minority when doing business. They feel equal to their male counterparts and
rather see their femininity as an advantage when doing business in male-dominated sectors
or areas. In addition, it was mentioned that although doing business internationally may not
always be easy, with proper preparation and a professional attitude, almost all obstacles can
be overcome. Just do it.
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7. Recommendations
Now that the most important findings in this research have been explained, analysed and
concluded, the last step is to provide recommendations for the stakeholders. In this research,
the most important stakeholders that have been identified are: women entrepreneurs and
managers doing business internationally, the women’s network of VNO-NCW/MKBNederland, other private and governmental organisations such as the Ministry of Foreign
Affairs, RVO, KvK and banks.
Firstly, in the theoretical framework the high rate of part-time employed women was
mentioned as an important cause for why women are less involved in international business.
However, if the Dutch government would want to decrease this rate, this might be difficult
because the majority of the part-time employed women are satisfied with their job. In
addition, research has also shown that part-time employed workers are more productive so
therefore it is questionable whether this is a problem. The government should rather focus on
the areas in which it can support female entrepreneurs such as in the provision of information,
networking and making regulation and procedures as easy and quickly as possible. However,
one factor that does play a role in the high rate of part-time employment is the way in which
children’s day care is arranged. At this moment, it is too expensive, opening hours are not
flexible enough and the quality is too often very poor.
Secondly, as mentioned before, the large amounts of information provided on the internet
can arouse the feeling of a labyrinth. There is need for clear, easily accessible and specific
information about doing business abroad. At this point, several organisations present
themselves as the best place for entrepreneurs to find information. Therefore, cooperation
between governmental and private organisations should be enforced. In this way, each
organisation can refer to another if it does not provide certain information itself. The creation
of ‘Ondernemersplein’ is a successful first step in this, although it should be mentioned that
only primary information is provided on this portal.
Thirdly, quantitative research showed that women entrepreneurs make use of their network
as first option when looking for certain information. Private and governmental organisations
can easily respond to this by organising more networking events. This lays mainly in the
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responsibility of private organisations. VNO-NCW /MKB-Nederland has already made a first
step in this by setting up a foundation for trade facilitation that involves networking as well.
Furthermore, public – private cooperation should be enforced as well. The Ministry of Foreign
Affairs could be more active in international networking events. For example an event or
meeting for a certain sector or about a certain country with guest speakers explaining what it
is like to do business in that particular country could be very valuable for entrepreneurs. In
addition, the government can provide more possibilities to link Dutch entrepreneurs directly
to businesses or organisations in the country in which the entrepreneur would want to do
business. The women’s network of VNO-NCW/MKB-Nederland can play a role in this as well.
Cooperation between both parties can imply that the women’s network organizes an event
about doing business in a certain country or region and the Ministry provides professionals
that can speak about this. In addition, the members of the women’s network can be
approached to provide feedback to governmental organisations.
Fourthly, the Dutch government should not make different policies for men and women. This
can be perceived as discriminatory and instead of gaining trust of the target group, it will
increase distance. The government could, however, add some supportive tools or measures
for entrepreneurs who experience more difficulties in expanding their business or building
business relationships abroad. Other measures or incentives should be imposed from the
perspective that women entrepreneurs are equally qualified as men to run a successful
business. Spreading this message and inspiring women by sharing other women’s success
stories is also a valuable step.
Fifthly, the government can be more active in providing financial support to entrepreneurs.
Several interviewed entrepreneurs have experienced many difficulties in financing (the
growth of) their business because of old-fashioned regulation or lack of transparency and
cooperation with, for example, foreign banks. Several subsidies are available, however, some
of these are very difficult to request and the process of requesting is too time-consuming.
Lastly, if the government wants to increase the number of women participating in trade
missions, it should put more focus on the return on investment for the entrepreneur and
providing more assistance in the preparation for a trade mission or business trip. This includes
a public – private cooperation as well, which already lies in the ambitions of VNO-NCW / MKB46
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Nederland (Heijl, A. Personal communication, 05-01-2016). For example information about
cultural differences and different government regulation is indispensable information in the
preparation for starting business in another country. In addition, trade missions can be
focused more on specific themes or sectors. However, it is also recommended to the
government to not only focus on increasing the percentage of women in trade missions. As
mentioned before, many women are employed in sectors in which export or international
cooperation is not relevant or obtain a position in a company in which they are not highly
involved in the international track of the company. It is therefore more important to focus on
maintaining the current high rate of female labour participation and to assist and support
women who do business internationally in the best way possible.
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9. Appendices
9.1 Student Ethics Form
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9.2 Figures from the Theoretical Framework
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Table 1. Net labour participation of men and women (CBS, 18-06-2015)

Table 2. Part-time adult employees, EU
comparison (The Economist, 11-05-2015)

9.3 Figures from the Results section

4. Waarom heeft u/ het bedrijf waar u werkzaam bent
ervoor gekozen om uit te breiden naar het buitenland?
Behoefte aan nieuwe
afzetmarkt

23%

27%

Nederlandse markt verzadigd
Buitenlandse markt
aantrekkelijker
Samenwerking met partner in
het buitenland

17%
33%

Pie chart 1
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Figure 1 (CBS, 2016).

2. In welke landen is het bedrijf actief?
18
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8
8

6
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0
Nederland

België

Duitsland

Frankrijk

UK

US

China

Bar chart 1.
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5. Wat zijn de belangrijkste obstakels die u bent
tegengekomen bij het internationaal zakendoen?
6%

Taal- en cultuurverschillen

12%
Lokale concurrentie
46%
verschillen in wet- en
regelgeving
vinden van een partner

30%

vinden van distributeurs

6%

Pie chart2.

Geslacht Afrika Oceanië Azië EU
Mannen 3410 1750
4720 52090
Vrouwen 760
400
1210 15210
Geslacht Afrika Oceanië Azië EU
Mannen 4,0% 2,1%
5,6% 61,8%
Vrouwen 3,3% 1,7%
5,2% 65,9%

MOosten
3300
800
MOosten
3,9%
3,5%

LAmerika
3740
930
LAmerika
4,4%
4,0%

NAmerika
4200
1050
NAmerika
5,0%
4,5%

OostEuropa
3880
870
OostEuropa
4,6%
3,8%

WestOverig Europa
140
7000
20
1830
WestOverig Europa
0,2% 8,3%
0,1% 7,9%

Figure 2 (CBS, 2016).
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Vergelijking vraag 9 en 11
Ja

Nee

25
19

11
5

1

2

9. Weet u dat regelmatig handelsmissies
worden georganiseerd door Rijksoverheid en
private organisaties?

11. Bent u wel eens mee geweest op
een handelsmissie van de
Rijksoverheid?

Bar chart 2.

12. Waar zoekt u informatie over internationaal ondernemen?
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Bar chart 3
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14. Op welke manier kan de Nederlandse overheid vrouwelijke
ondernemers beter ondersteunen bij het internationaal
zakendoen?
Meer toegang tot netwerken

20%

49%
11%

Meer informatie verstrekken
over culturen
Meer informatie verstrekken
over markten
Meer informatie verstrekken
over buitenlandse beurzen

14%
6%

Meer ondersteunen in
financieringsmogelijkheden

Piechart 3
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9.4 Survey Questions

Vrouwelijke ondernemers en internationaal ondernemen
Om meer inzicht te krijgen in het aandeel van vrouwelijke ondernemers als het gaat om
internationaal ondernemen en wat beweegredenen of obstakels voor hen zijn, doet Demi
Zwarteveld, studente European Studies aan de Haagse Hogeschool, voor haar afstudeerscriptie
onderzoek naar dit onderwerp. Door het uitvoeren van een enquête en interviews onder vrouwelijke
ondernemers hopen wij voldoende input te krijgen om uiteindelijk aanbevelingen te formuleren aan
publieke en private handelsbevorderende netwerken hoe zij vrouwelijke ondernemers beter kunnen
ondersteunen in hun ambitie om internationaal te ondernemen.
Graag vragen wij een paar minuten van uw tijd om onderstaande vragenlijst in te vullen.

(Inter) nationaal Ondernemen
Geef aan wat voor u van toepassing is.
1. In welke sector/branche bent u actief?
………………………………………………………………………………………………………………………
2. In welke landen is uw bedrijf / het bedrijf waar u voor werkt het meest actief?
- Ik / mijn bedrijf is alleen actief in Nederland-> Door naar vraag 7
- Nederland
- België
- Duitsland
- Frankrijk
- Engeland
- Verenigde Staten
- China
- Anders: ………………………………………………………………………………………………………..
3. Welk percentage van de omzet/winst bestaat uit export?
- 0-20%
- 20% - 40%
- 40% - 60%
- meer dan 60%
- Niet van toepassing
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4. Waarom heeft u / het bedrijf waar u voor werkt ervoor gekozen om uit te breiden naar het
buitenland?
- Behoefte aan nieuwe afzetmarkt(en); Nederland werd ‘te klein’ door groei van het bedrijf
- Nederlandse markt is verzadigd
- In desbetreffende landen is de markt aantrekkelijker voor mijn product / dienst
- Samenwerking met een partner in het buitenland
- Anders: ………………………………………………………………………………………………………………
- Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………..
- Niet van toepassing
5. Wat zijn de belangrijkste obstakels die u bent tegengekomen bij het zakendoen in het
buitenland?
- Taal- en cultuurverschillen
- Lokale concurrentie
- Verschillen in wet- en regelgeving
- Het vinden van (een) partner(s)
- Het vinden van distributeurs
- Anders: ………………………………………………………………………………………………………………
- Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………..
- Niet van toepassing
6. Wat zijn de meest waardevolle successen die u / het bedrijf heeft bereikt door zaken te doen
in het buitenland?
- Meer omzet
- Groter netwerk
- Meer uitdaging in mijn werk
- Anders: ………………………………………………………………………………………………………………
- Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………..
- Niet van toepassing
 Ga door naar vraag 8
7. Wat is de reden dat u / het bedrijf waar u voor werkt alleen zaken doet in Nederland?
- Nooit aan gedacht
- Gebrek aan financiële middelen
- Gebrek aan de juiste contacten
- Geen behoefte om uit te breiden naar het buitenland
- Anders:………………………………………………………………………………………………………………
- Toelichting:………………………………………………………………………………………………………..
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8. Zou u willen uitbreiden naar het buitenland?
- Ja, binnen drie tot vijf jaar
- Ja, over minimaal vijf jaar
- Nee
- Weet ik niet
- Toelichting………………………………………………………………………………………………………..
9. Weet u dat de overheid en private organisaties regelmatig handelsmissies organiseren?
- Ja
-> Ga door naar vraag 10
- Nee
-> Ga door naar vraag 12
10. Wordt u hiervan (tijdig) op de hoogte gesteld?
- Ja
- Nee
- Weet ik niet
11. Bent u wel eens mee geweest op een handelsmissie van de Rijksoverheid?
- ja
- nee
- Toelichting: waarom wel/niet?
………………………………………………………………………………………………………..
- Niet van toepassing
12. Als u op zoek gaat naar informatie over internationaal ondernemen, bij welke organisatie of
instantie zoekt u deze?
- RVO
KvK
- Uw bank
- Internet
- Uw netwerk – andere ondernemers
- Brancheorganisaties, Fenedex, MKB Servicedesk,
- Via social media (Twitter, Facebook, LinkedIn)
- Ambassade
- Anders………………………………………………………………………………………………………………….
13. Bent u tevreden over de informatievoorziening en dienstverlening door deze organisaties
- Ja
Nee
Toelichting………………………………………………………………………………………………………..
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14. Op welke manier zou de Nederlandse overheid vrouwelijke ondernemers meer kunnen
ondersteunen bij het internationaal ondernemen?
- Door meer toegang te geven tot netwerken, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten
- Door meer informatie te verstrekken over cultuur
- Door meer informatie te verstrekken over markten
- Door meer informatie te verstrekken over buitenlandse beurzen
- Ondersteunen in financieringsmogelijkheden
- Door handelsmissies
- Anders:………………………………………………………………………………………………………………
- Toelichting:………………………………………………………………………………………………………..
Organisatie
15. Naam
……………………………………………………………………………………
16. Leeftijd
………….
17. Bent u ondernemer of in loondienst?
- Ondernemer
- loondienst
18. Indien u in loondienst bent, wat is uw functie?
……………………………………………………………………….
- Niet van toepassing
19. Indien u ondernemer bent, bent u ook directeur-grootaandeelhouder (DGA)?
(= minimaal 5 medewerkers in dienst en minimaal 30% van de aandelen in het bezit)
- Ja
- Nee
- Niet van toepassing
20. Hoeveel medewerkers telt uw bedrijf / het bedrijf waar u werkzaam bent (in fte)?
- Geen
- <5
- 5 < 10
- 10 < 50
- 50 < 100
- 100 < 500
- ≥ 500
- Weet ik niet
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Bedankt voor het invullen van deze enquête! Als u bereid bent om eventueel verdere toelichting te
geven op bovenstaande vragen, laat dan alstublieft uw contactgegevens achter:
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………..…………………………
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9.5 Transscripts of the Conducted Interviews and Informed Consent
Forms
9.5.1 Informed Consent Form and Interview José Kok
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1. Kunt u wat meer vertellen over het bedrijf? Waarom is Wallaboo opgericht?
We bestaan nu tien jaar. Wallaboo is opgericht omdat voetenzakken in kinderwagens erg
sportief uiterlijk hadden. Er waren weinig mooiere / luxere producten op de markt. Ik vond
bont en leer erg mooi is hier verder mee gaan werken. Ook kinderwagens waren
voornamelijk functioneel nu mooier. Doelgroep bestaat uit moeders die graag ook mooie
spullen hebben (bugaboo kopers). Producten vallen onder a-merk dus niet heel goedkoop
maar ook niet heel duur.
2. In welke landen is het bedrijf actief?
EU: 27 landen, Oost Azië: Zuid-Korea, Azerbaijan, United Arab Emirates Taiwan, South –
Africa , Russia.
3. Hoe belangrijk is export voor het bedrijf (percentage omzet)?
In Nederland draaien we slechts 5% van de omzet. Alle verkoop buiten buiten Nederland is
dus 95%.
De export hebben we direct vanaf het begin gedaan, ik had direct de intentie om uit te
breiden vanwege de niche markt waarin we zitten. Na de oprichting zijn we direct begonnen
met distributeurs zoeken. We verkochten zelfs eerder in Duitsland en Engeland dan in
Nederland. De producten worden geproduceerd in China en komen dan eerst naar de opslag
in Waddinxveen.
4. Welke obstakels bent u tegengekomen bij de export?
Vooral in landen buiten de EU is wetgeving lastig. Ontdekken wat zijn de voorwaarden,
vooral Rusland is lastig (import, formulieren) ook Zwitserland lastig eerst uitvinden daarna
loopt het wel.
Cultuurverschillen zijn het belangrijkst! Moeilijkst. Vooral met productie. Bijvoorbeeld
Chinezen zeggen altijd Ja. Ook met Engeland enorm verschil. Engelsen zijn heel dramatisch,
als iets niet op voorraad is, reageren ze alsof het het einde van de wereld is. Nederlanders
zijn wat dat betreft veel relaxter. Deze verschillen moet je niet op jezelf betrekken maar zien
dat is een cultuurverschil en gepast op reageren / aanpassen.
Ander obstakel: in het begin hebben we ontzettende moeite gehad om financiering te
krijgen. We hadden enorme groei in het begin dus moesten we grotere voorraad inkopen.
Banken wilden niet meewerken. Oplossing: uiteindelijk krediet gekregen, in het begin
hadden we vooral winterproducten dus in juni moesten we al inkopen terwijl je dan minste
omzet hebt. Dat was lastig. Nu betalen meer klanten vooraf en hebben we een betere
verdeling van producten die het hele jaar door worden verkocht.
5. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te stimuleren krijgen
vrouwen nu 50% korting. Wat vind je van deze maatregel?
Vind ik hartstikke goed . Korting is enkel goed, stimulans. Ik vind dit geen discriminatie.
6. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn volgens u?
Financieel ondersteuning. De houding van banken richting het mkb is funest. Ik heb het idee
dat vrouwen nog moeilijker een krediet krijgen dan mannen. Overheid moet quotum stellen
met daarin een minimaal percentage aan investering in ondernemers / mkb-ers. Banken
nemen vrouwen minder serieus. Banken nemen ondernemers sowieso niet serieus.
Daarnaast zijn er veel vooroordelen over man/vrouw. Als ik zeg ‘Ik verkoop babyproducten’
denken mensen snel die zit achter de naaimachine leuke dingetjes te maken. Als een man dat
zou zeggen denken mensen eerder dat hij een groot, internationaal bedrijf heeft. Mensen
zouden een man serieuzer nemen.
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Idee dat vrouwen verstandiger met geld om gaan gelooft ze niet. In banken zijn voornamelijk
mannen, zullen mannen ook eerder serieus nemen.
7. Bent u wel eens mee geweest op een handelsmissie? Zo ja, wat vond u er van / zo nee,
waarom niet?
Nee, nooit van toepassing geweest.
8. Vindt u dat de overheid haar beleid moet aanpassen op vrouwen, bijvoorbeeld door
handelsmissies speciaal voor vrouwelijke ondernemers te organiseren?
Nee. Het gaat om de houding van de vrouw. Niet zo onderscheiden, je moet jezelf zien als
ondernemer. Er zijn grotere obstakels dan handelsmissies. Als je dit niet durft moet je het
niet doen.
Ik kan me wel goed voorstellen dat je van vrouwen kan leren. Bijvoorbeeld als cultuur; hoe is
de cultuur in Zuid-korea als je daar als vrouw komt, hoe kan ik daar het meest succesvol
zakendoen als vrouw?
9.

Heeft u positieve of negatieve ervaringen meegemaakt om het feit dat u een vrouwelijke
ondernemer bent? (ten opzichte van mannen of bijvoorbeeld cultuurverschillen)
In Zuid-Korea hebben vrouwen een hele andere positie dan hier. Afgelopen voorjaar ben ik
hier nog geweest. Ter voorbereiding had ik me ingelezen, gegoogled maar kwam niet veel
tegen. Uiteindelijk kon ik alleen datingsites vinden en hier gevonden hoe mannen daar met
vrouwen omgaan. Vrouwen zijn daar veel meer afhankelijk van mannen. Ik heb me hierop
aangepast door mezelf minder zelfstandig op te stellen; wachten tot mij wat gevraagd werd,
wachten tot de rest ging lopen, zulke kleine dingen.
Ik heeft geen compagnon. Ik run het bedrijf samen met twee andere vrouwen en ga altijd in
mijn eentje op reis.
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9.5.2 Informed Consent Form and Interview Caroline van Reenen
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1. Kan je wat meer vertellen over hoe en waarom je het bedrijf HOEZO! Hebt opgericht?
Ik ben Caroline van Reenen. Directeur en founder van HOEZO! Bureau voor
projectmanagement en congresorganisatie. 15,5 jaar geleden opgericht, eerst bij elsevier
gewerkt als congresontwikkelaar. Geëindigd als marktcoordinator. Wilde wat anders gaan
doen is via elsevier bij een uitgever gekomen toen voor bedrijven gaan werken die klein
budget hebben bv. Cultuursector, kinderopvang, bibliotheken. Al heel snel met twee
collega´s, liep snel goed. Gewoon doen, niet te veel beren op de weg zien. Goede keuze.
Voor zichzelf begonnen terwijl ze al kinderen had.
2.

Veel vrouwen noemen dat als obstakel om mee te gaan op handelsmissie of naar het
buitenland voor het bedrijf; het gezin / kinderen. Hoe ga jij daar mee om?
Ik heb hierin een goede middenweg gevonden met mijn man. Hier heerst nog wel veel
onbegrip voor, het idee bestaat dat vrouwen meer thuis moeten zijn voor hun kinderen;
vrouwen moeten zich meer verantwoorden qua tijdverdeling. Als man week weg is; geen
probleem, als vrouw week weg moet kan niet. Ik organiseer binnenkort een cursusweek, dit
wilde ik op de Veluwe doen maar toen kreeg ik veel reacties van vrouwen die dat te ver weg
vonden en niet een week van huis willen / kunnen. Nu heb ik het iets ingekort en dichterbij
zodat deelnemers gewoon naar huis kunnen ’s avonds of een of twee nachten in een hotel
moeten. Als ik naar het buitenland moet is dit geen probleem, dit doe ik gewoon. Wel scheelt
het dat mijn kinderen al wat ouder en zelfstandiger zijn.
Ik vind dat er een betere verdeling tussen mannen en vrouwen moet komen als het gaat om
zorg voor kinderen. Beiden moeten water bij de wijn doen. Als iemand van mijn personeel
problemen met de kinderen en naar huis moet ben ik flexibel, ga maar naar huis of thuis
werken zeg ik dan maar er zijn ook dagen, bijvoorbeeld als een congres plaatsvindt, dat ik
verwacht van mijn personeel dat ze er zijn. Ook als iemand zorgverlof op wil nemen vraag ik:
wat doet je man? Als hij ook verlof op neemt vind ik het goed.

3. In welke landen zijn jullie actief?
Dat heeft te maken met de klanten. Bijvoorbeeld een klant in de zoutindustrie (Eurosalt)
waarvoor we elk jaar op een andere plek een congres organiseren (dit jaar Griekenland,
2017 Brussel, 2018 Zwitserland) zoutindustrie.
Vaak NL opdrachtgevers in Nederland organiseren in buitenland.
4. Welke obstakels ben je tegengekomen bij het internationaal zakendoen?
- BTW. Deel kan je terugvragen maar bijvoorbeeld catering niet. Ook bij factureren moet je
goed opletten; NL deelnemers wel btw vragen, buitenlandse niet.
Verdiepen in culturele verschillen. Over algemeen mensen positief om met buitenlanders
zaken te doen. Helpt onwijs als je eerst een keer kennismaakt. Goede voorbereiding. Eerst
alle planning, offertes opvragen.
- Onrust/ terreur; eerst had Hoezo! een opdrachtgever in Tel Aviv en moskou. Deze zijn beide
niet door gegaan vanwege MH17 en IS. Brexit heeft ook grote invloed. Volgend jaar
internationaal congres zou eerst in Istanbul zijn, nu in Amsterdam vanwege onrust in Turkije.
5. Heb je wel eens meegemaakt dat mensen verbaast zijn om een vrouwelijke directeur te
ontmoeten?
Ja zeker. Vooral bij wat oudere klanten, de belangrijkste doelgroep zijn vaak 50+.
Bijvoorbeeld een oudere man Griek zei letterlijk “een vrouw hoort achter het aanrecht, niet
in het bedrijfsleven.” Hij had er erg veel moeite mee. Zijn vrouw had rechten gestudeerd
maar zat gewoon thuis bij de kinderen, zij had wel meer respect voor mij, wat ik doe. Hij
beantwoordde ook niet direct mails aan mij, stuurde het eerst door naar opdrachtgever in
Brussel. Lastig. Onbegrip kom je wel eens tegen maar ik heb voornamelijk positieve
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ervaringen.
Goede voorbereiding is erg belangrijk, inlezen in de cultuur en gebruiken van een land. Over
het algemeen vinden buitenlanders het erg leuk om met Nederlanders te werken, vooral ook
omdat wij vaak goed onze talen spreken. Engels is de voertaal maar ik zorg dat ik altijd wel
een paar basiswoordjes van de andere taal zoals goedemorgen, bedankt etc. weet. Dit is een
enorme ijsbreker en wordt gewaardeerd. Ook neem ik vaak een cadeautje voor de mensen
waar ik het meeste contact mee heb. Bijvoorbeeld Delfts Blauw blikje met stroopwafels.

5. Hoe belangrijk is export voor het bedrijf (percentage omzet)?
Hoezo! Is dienstverlening. Internationaal aspect is voornamelijk leuk. Merendeel is in
Nederland. Amsterdam is erg aantrekkelijk als congresstad.
6.

Waarom ben je internationaal gegaan? Was dit een apart doel?
Nee. Wij werken in opdracht van klanten en hebben voornamelijk te maken met mond-opmond reclame. 1 Klant heeft een jaarlijks terugkerend evenement in het buitenland maar de
meeste opdrachten in het buitenland zijn eenmalig. Sinds kort is er een apart label gemaakt;
‘meeting mind’ om meer internationaal neer te zetten. Is nog niet heel veel van
teruggekomen.

7. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te stimuleren krijgen
vrouwen nu 50% korting. Wat vind je van deze maatregel?
Goede maatregel om dit werkend te krijgen. Vind enkel vrouwenmissies niet goed, moet
meer gemengd blijven. De reden waarom weinig vrouwen deelnemen is niet duidelijk. Ik ben
nog nooit mee geweest op handelsmissie, persoonlijk heb ik het idee dat het niet voor
dienstverlening is, enkel voor export. Het doel is te weinig bekend. Je moet er echt wat
uithalen de afweging levert het me wat op is te onbekend, daar moet meer over bekend
worden. Meer bekend per doelgroep en sector. Bijvoorbeeld welk land is geschikt voor
congresorganisatie? En bij wie kan ik terecht met mijn vragen?
8. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn volgens jou?
informatievoorziening. Persoonlijk aanschrijven. Vrouwelijke ondernemers weten er te
weinig vanaf.
9. Ben je wel eens mee geweest op een handelsmissie? Zo ja, wat vond je er van / zo nee,
waarom niet?
Nee. Dit is nooit relevant geweest voor mij.
10. Vind je dat de overheid haar beleid moet aanpassen op vrouwen, bijvoorbeeld door
handelsmissies speciaal voor vrouwelijke ondernemers te organiseren?
Nee. Handelsmissies moeten gemengd blijven.
11. Werk je wel eens samen met andere congresbureaus of netwerken?
Elk bureau is anders, Hoezo maakt ook inhoudelijke programma’s, de meeste andere niet. Ik
ben voorzitter van het VrouwenNetwerk van VNO-NCW West, hier ben ik erg actief in.
Andere netwerkgroepen doe ik niet veel mee, onze dienstverlening is best wel specifiek.
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9.5.3 Informed Consent Form and Interview Chantal Roest

Informed Consent Form
Informed Consent Form

1) Research Project Title: Women and international business
2) Project Description (1 paragraph)
A research about female entrepreneurs in international business: which bottlenecks they
encounter, successes and the role of the Dutch government, private organizations and
the European Union in this topic.

If you agree to take part in this study please read the following statement and sign this
form.

I am 16 years of age or older.
I can confirm that I have read and understood the description and aims of this research. The
researcher has answered all the questions that I had to my satisfaction.
I agree to the audio recording of my interview with the researcher.
I understand that the researcher offers me the following guarantees:
All information will be treated in the strictest confidence. My name will not be used in the
study unless I give permission for it.
Recordings will be accessible only by the researcher. Unless otherwise agreed,
anonymity will be ensured at all times. Pseudonyms will be used in the transcriptions.
I can ask for the recording to be stopped at any time and anything to be deleted from it.
I consent to take part in the research on the basis of the guarantees outlined above.

Signed: ___________________________________ Date:30 november 2016
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1. Wat is de core-business van Rotterdam Partners?
De economie bevorderen, publiek en privaat. Internationaal bedrijven stimuleren zich te
vestigen in Rotterdam of bedrijven in Nederland stimuleren internationaal te gaan.
2. In welke landen is het bedrijf actief?
Nationaal wordt er op elk land een link gezocht. Ik kijk naar waar hebben wij als Rotterdam
partners toegevoegde waarde? Nu met Dubai voor 3 jaar overeenkomst, elk jaar gaat RP een
keer naar Dubai en zij komen een keer naar Nederland. Van tevoren leggen we vast welke
sectoren interessant zijn. Hierdoor zie je dat het bedrijfsleven erg aanslaat. RP nodigt zelf
bedrijven uit om mee te gaan. Door een contract af te sluiten van 3 jaar krijgen mensen zes
kansen om met dubai in contact te komen. Dit jaar is RP heel intensief geweest op
matchmaking en tailor-made programma’s . nu waren er 35 bedrijven mee naar Dubai. Het
soort bedrijven en instanties dat meegaat is heel afwisselend, dit geeft veel toegevoegde
waarde.
Op deze manier is er ook een samenwerking met China. Nu vooral op agrofood en logistics;
China is druk bezig met spoorweg bouwen. In maart gaan we veel breder in op de sectoren
innovatie, E-health en agro. Ik richt me meer op bedrijven van 10 – 15 fte. Corporates redden
zich wel. In Colombia hebben we nu ook contacten, dit is meer een pilot. We zien duidelijke
kansen en spelen hier op in. Hierin zijn we ook aan het samenwerken met de RVO.
Er worden verschillende manieren gebruikt om contacten te maken. In Azië zijn relaties heel
belangrijk. Mensen uit bepaalde landen zullen niet snel met elkaar aan tafel zitten. Baseball
is een heel bekende sport daar, RP heeft nu een programma samengesteld waarbij ze via
baseball toch de juiste personen aan een tafel krijgen. Dit opent meer deuren.
3. Hoe belangrijk is het internationale aspect in jouw werk / voor het bedrijf (percentage
omzet)
Heel belangrijk. RP is opgezet om Rotterdam meer internationaal op de kaart te zetten dus
50%.
4. Wat is het leukste aan internationaal werken?
Het is heel leerzaam. Je krijgt een hele brede horizon. Verdiept je in culturen. Je verkrijgt
meer kennis in politieke processen internationaal, veel vooroordelen vervallen. Bijvoorbeeld
het idee dat vrouwen in Dubai onderdrukt worden: het land heeft wel een vrouwelijke
minister van 22. De verhouding man-vrouw is daar gewoon heel anders en wij etiketteren
dat al snel als ‘fout’. De diversiteit is heel leuk.
5. Welke obstakels ben je tegengekomen?
Cultuurverschillen: De ceo’s en managers zijn voornamelijk mensen van min. 40. bijvoorbeeld
in China heb ik vaak te maken met oudere Chinese mannen die waarderen niet dat je vrouw
bent, jong en manager, nemen niks tot weinig van je aan. Lachen is daar teken van zwakte.
Daar moet je rekening mee houden. Daarentegen zijn relaties daar heel belangrijk, pas belde
een CEO van een heel groot Chinees bedrijf waar ik inmiddels een goede relatie mee heb en
vroeg ‘hoe zit dat politieke systeem in Nederland nou eigenlijk’? Dit was heel leuk, als je
eenmaal een relatie hebt opgebouwd duurt deze lange tijd voort.
Taal(barrière): Engels is voertaal, soms zijn accenten van mensen lastig maar bijvoorbeeld
Engelsen kunnen dingen zeggen die je anders opvat dan bedoeld. Bijvoorbeeld ‘interesting’
van een Engelse betekent dat je volledig op de verkeerde toer zit . Terwijl chinezen dat op
zelfde manier als Nederlanders zeggen.
Contract in China is heel anders dan hier. Heeft in China weinig waarde.
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Er is een verschil tussen wijndrinkende landen en bierdrinkende landen: Nederland is
bierdrinker, koud en direct. Wijndrinkende landen meer gericht op relaties, zoals de
zuidelijke Europese landen en ook veel in Azië / China als het eenmaal goed is, is die relatie
voor heel lang.
Eetgewoontes; buitenlanders waarderen het Nederlandse broodje kaas niet. Sommigen
zeggen; zij komen hierheen en moeten zich maar aanpassen. Echter als je een deal wil sluiten
moet je daarin investeren. De kracht (van NL) moet juist liggen in flexibiliteit
In Azië is het heel belangrijk dat je politiek meeneemt: als je een burgemeester meeneemt,
gaan er meer deuren open dan wanneer je een wethouder meeneemt. Amerikanen vinden
dit juist irritant. Met China zijn er projecten stukgelopen omdat Nederlanders erg op
financiering en banken zitten, Chinezen hechten daar minder waarde aan. Het is erg
belangrijk om deze verschillen te overbruggen.
Anekdote: dit voorjaar kwam een delegatie uit Dubai, paar mannen en 1 vrouw. Chantal had
haar mannelijke collega’s gezegd: geef geen hand. Drie gingen er toch de mist in, echter gaf
de vrouw mij een knipoog, begreep dit. Later aan tafel zei ze plots: hoe zit het eigenlijk met
de lingerie in NL? Ondanks het beeld dat wij hebben zijn mensen in Dubai erg Westers.
Vrouwen zijn gesluierd maar dragen hieronder de mooiste kleding, lingerie en schoenen.
6. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te stimuleren krijgen
vrouwen nu 50% korting. Wat vind je van deze maatregel?
Bullshit. De vraag van vrouwen is niet ‘help mij over de grens’, zij zijn dit al. Hebben hele
specifieke vragen. Rol van de overheid moet anders zijn. Niet ‘oh de arme vrouw en de
potentie van de vrouw’. De vrouw is veel verder al. Hebben hele specifieke vragen over
obstakels in de grens. Hierin ligt ook de kracht van het vrouwennetwerk: onder de radar
blijven en elkaar versterken. Sterke vrouwen versterken elkaar. De vrouw die de stap niet
durft te nemen kan misschien die 50% gebruiken maar de succesvollere, sterke vrouwen
hebben dat echt niet nodig.
Er kan een soort tweedeling gemaakt worden binnen de vrouwelijke ondernemers: vrouwen
die minder durven / minder sterk in de schoenen staan, wat meer hulp nodig hebben bij de
eerste stap om internationaal te gaan (de vrouwen die op vrouwenhandelsmissie gaan en op
vrijdagmiddag daar gaan winkelen). Tweede groep is de vrouwelijke ondernemers die meer
durven en in hun ondernemen al wat verder zijn en hebben hele specifieke vragen. Overheid
moet hun beleid hier op aanpassen.
7. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn volgens jou?
Bijvoorbeeld het organiseren van studiereizen. Neem ondernemers mee naar een land en
laat ze hier kennis maken met het land als geheel, de cultuur, organisatie, gewoontes etc.
Meer basisdingen om horizon te verbreden en algemeen kennis te maken met het land. Voor
zo’n reis kan korting een goed idee zijn. Maak ook de waarde van de handelsmissie
duidelijker.
8. Ben je wel eens mee geweest op een handelsmissie? Zo ja, wat vond je er van / zo nee,
waarom niet?
Nee, was nooit van toepassing.
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9. Vind je dat de overheid haar beleid moet aanpassen op vrouwen, bijvoorbeeld door
handelsmissies speciaal voor vrouwelijke ondernemers te organiseren?
Nee. Ik ben geen voorstander van uitzonderingsbeleid. Vrouwen die internationaal zaken
willen doen willen dat niet. We moeten ophouden met alleen maar vrouwen onderling
groepjes creëren, niet uitsluiten en samen met de wolven huilen je moet de volgende dag
toch weer het jachtveld in. Zet vrouwen met ceo’s aan tafel. Niet vrouwen voor
handelsmissies met korting maar duidelijk maken ‘hier moet je bij zijn’ maar de kracht ligt in
verbinding, niet in uitsluiten. Veel Vrouwennetwerken doen zelfde als mannen; uitsluiten.
10. Heb je positieve of negatieve ervaringen meegemaakt om het feit dat je een vrouwelijke
ondernemer bent? (ten opzichte van mannen of bijvoorbeeld cultuurverschillen)
De combinatie man-vrouw is goud, apart is brons.
voordelen van vrouwen zijn: meer intuïtie en zitten beter op relaties ; sociaal behendiger,
non-verbale communicatie is beter. Er bestaan nog steeds verschillende denkwijzen over
vrouwen. Bijvoorbeeld een mannelijke manager / directeur kan boos worden en heel volledig
buiten de lijnen treden, daar wordt weinig van gezegd / gedacht. Terwijl als een vrouw heel
erg boos wordt komen reacties (van mannen) zoals: zij heeft haar emoties niet onder
controle, is een bitch. Terwijl bij mannen dat heel vaak gebeurt.
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9.5.4 Informed Consent Form and Interview Julie Kennedy
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1. U heeft veel ervaring met werken in verschillende landen. Hoe is dit zo gekomen?
Voornamelijk door mijn ouders. Ik ben Brits toen ik zeven was zijn wij naar Frankrijk
verhuisd en heb ik daar op school gezeten. Ik heb een universitaire opleiding in Wales
gevolgd, ik ben ook deels Welch. Erna heb ik op de universiteit van Granada een
Nederlander ontmoet. Wij zijn toen in Nederland samen gaan wonen en mijn man is
diplomaat geworden. Later zijn wij getrouwd en is ons eerste kind in Nederland
geboren. Toen hij twee maanden was zijn we verhuisd voor mijn man’s werk. We
hebben toen in 15 jaar in Kameroen, Uganda, Senegal en Berlijn gewoond. Ik heb
destijds bij Oxfam Novib gewerkt en ik heb opleiding gevolgd voor management
consultant. In de jaren in het buitenland hoefde ik in principe niet te werken maar ik
heb wel altijd wat gedaan. In Kameroen heb ik voornamelijk voor de Nederlandse
ambassade gewerkt, ontwikkelingsprojecten geleid voornamelijk voor vrouwen en
milieu. In Uganda werkte ik als sales manager voor een verhuisbedrijf. In Senegal
dacht ik eerst om niet te werken maar ik wilde wat doen dus heb ik eerst een paar
studies gedaan en uiteindelijk ben ik voorzitter geworden van een groep van veertig/
vijftig vrouwen: de Dakar women’s Group. En in Berlijn heb ik een coach opleiding
gevolgd voor twee jaar en inmiddels had ik drie kinderen gekregen. Als coach richtte
ik me voornamelijk op hulp aan expat vrouwen, ook omdat ik wist hoe het is.
2. Tegen welke cultuurverschillen bent u aangelopen in deze jaren? Ook vanuit het
perspectief van man-vrouw verschillen.
Ik heb nooit in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of Azië gewoond, waar dit soort dingen
veel meer spelen maar wil in Afrika, waar deze verschillen ook groter zijn. Kameroen
en Senegal zijn officieel moslim landen, wel open moslim landen maar er zijn wel
grote verschillen bijvoorbeeld in kleding en het wel of niet handen schudden. Dit is
een stukje cultural awareness waar je zelf makkelijk op in kunt spelen. Ik wachtte
bijvoorbeeld vaak even af of een man mij een hand ging geven of niet.
Werkcultuur is wel heel anders. Bijvoorbeeld in Nederland zijn mensen heel
democratisch en open, overleggen veel, hiërarchie is heel vlak en er wordt van je
verwacht dat je je mening geeft. In Frankrijk is het veel normaler dat als je iets weet,
je dit voor jezelf houdt en als iedereen weg is ga je naar je baas en bespreek je het. Je
gooit dat niet zomaar in de groep. De hiërarchie is heel sterk en collega’s onderling
zijn vaak wantrouwender. De cultuur op de werkvloer is daar niet zozeer van ‘team
spirit’ maar om hogerop te komen door op anderen te stappen.

77

Women and International Business

Demi Zwarteveld

In Duitsland moet altijd compromis zijn voor alles. Er worden niet snel besluiten
genomen daardoor, dit duurt heel lang. In Kameroen zijn relatief veel blanke mensen.
Ik heb daar weinig problemen ervaren. Senegal heeft veel vrouwelijke
parlementariërs. Daar was ik actief in een vrouwengroep dus ik had veel met hen te
maken. Deze vrouwen waren ook echt uitgesproken over alles. Sowieso alles
Senegalezen vond ik erg open en uitgesproken. In Kameroen waren vrouwen veel
onderdaniger. Dit vond ik erg moeilijk. Bijvoorbeeld onze nanny ging echt met
gebogen hoofd de kamer uit als ik binnenkwam, ik heb haar bijna moeten smeken
om hier mee op te houden.
Ik heb wel ervaren dat in dit soort landen mensen wel op de hoogte zijn van de
modernisering en mannen het over het algemeen goed vinden dat vrouwen meer
rechten krijgen en werken enzo maar zij willen liever niet dat hun eigen vrouw dat
doet. Vinden het heel leuk dat het allemaal kan, maar het past niet bij hun eigen
ideeën.
Door veel internationale ervaring en het kennismaken met veel culturen leer je om
minder te oordelen en meer te respecteren. Ik vind het belangrijk om je aan te
passen als je in het buitenland bent, je bent toch een soort gast. Aan de andere kant
vertegenwoordig je jouw land en vind ik het ook belangrijk om eigen positieve
waarden te behouden.
Er zijn heel veel culturele verschillen te ontdekken maar dat hoeft niet een probleem
te zijn. Met goede voorbereiding kom je daar wel overheen. Er is voldoende
informatie over te vinden om je genoeg voor te bereiden en daar goed mee om te
gaan.
Het is ook een stukje onzekerheid waardoor mensen door blijven gaan in hun eigen
waarden. Dat komt ook met leeftijd, daardoor kan je makkelijker met dit soort
dingen omgaan.
3. Dus volgens u is het cruciaal dat je je goed voorbereidt en met de juiste instelling
hoeven zulke verschillen geen probleem te zijn?
Juist. Er is niks wat onoverkoombaar is. Het is ook je eigen keus. Bijvoorbeeld in
sommige landen is wat wij zien als corruptie heel normaal. Dan is het je eigen keus
om te kijken naar je eigen waarden en bepalen of je daar in mee wilt gaan of
bijvoorbeeld alleen vrijwilligerswerk wilt doen. Je moet daar niet naïef in zijn. Je moet
niet iets gaan doen wat tegen je eigen waardes of geloof in gaat. Maar ik zeg
uiteraard niet dat het makkelijk is. Vooral ook die genderverschillen, ideeën dat de
vrouw alleen handig is om de notulen te schrijven en de telefoon op te nemen maken
het moeilijk. Maar dat heb je overal.
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4. Sommige vrouwen die ik spreek zijn van mening dat het voornamelijk aan de vrouw
zelf ligt of zij succesvol wordt of niet, vinden het meer de eigen schuld als een
vrouw parttime werkt doordat ze kinderen heeft gekregen en daardoor niet
hogerop komt. Aan de andere kant benoemen andere vrouwen veel meer dingen
als het glazen plafond, vinden dat er geen gelijke kansen bestaan voor vrouwen.
Hoe ziet u dit?
Door de WBII heb ik ingezien dat wij vrouwen onze ergste vijand zijn: onzekerheid
speelt een enorme rol: ben ik goed genoeg? Wie ben ik om een hoger salaris te
vragen? Sommige vrouwen gaan bij een sollicitatiegesprek direct onderhandelen
over vakanties van de kinderen etc. Eigenlijk in een eerlijke wereld zou dit allemaal
moeten kunnen. Maar als je als werkgever de keuze hebt tussen en man die niet
zwanger raakt en niet thuis blijft door een ziek kind etc., dan begrijp ik dat ook. En
sommige grote bedrijven spelen hier heel goed op in: hebben hun eigen crèche, zijn
veel flexibeler. Uiteraard hebben vrouwen dezelfde intelligentie als mannen maar
wel een andere vorm van management. Persoonlijk vind ik deze vorm veel beter
want je haalt het beste uit iedereen, maar het is realiteit dat wij moederlijke
instincten hebben. Het is niet eerlijk dat vrouwen hier voor ‘gestraft’ worden. Als
kinderen alleen maar in crèches worden opgevoed, wat komt er dan van ze terecht?
Dat moeten we niet willen.
De glassceiling bestaat wel. Vrouwen die geen kinderen of minder die sterke
moederlijke gevoelens hebben, voor hun is het wellicht makkelijker.
5. Denkt u dat het ook een punt is dat vrouwen minder durven?
Ja. Vrouwen hebben minder testosteron wat meer een drive geeft om voor dingen te
vechten en harder bent. Wij zijn gemaakt om kinderen te krijgen en daar hoort
oestrogeen bij waardoor we zorgelijker zijn. Dat is nu eenmaal zo. Dit hoeft niet
slecht te zijn. Ik denk wel absoluut dat vrouwen meer onzeker zijn. Dit ervaar ik ook
met mijn coaching praktijk. Vrouwen kunnen zich dan bijvoorbeeld zorgen maken
over het feit dat iemand nog niet betaald heeft en zegt: ik heb hem al twee keer
herinnerd, kan ik het nog wel een derde keer vragen? Dan denk ik: je hebt een
service verleend, het was succesvol, waarom zou je in hemelsnaam niet daar voor
betaald worden?
Onze grootste vijand is niet de glassceiling of mannen maar jezelf! Er is altijd een “ja
maar..”
6. Denkt u dat hierin een rol ligt voor de overheid of het onderwijs?
ja, onderwijs wel. Er is al veel verandering maar het kan meer. Bijvoorbeeld in het
laten zien van rolmodellen. Zoals vroeger dat in boekjes alleen te zien was waarin
een vrouw een taart bakt en de man maait het gras ofzo. Er is al wel heel veel
veranderd, ook de opleidingen die vrouwen doen enzo. Maar hoe leer je
onzekerheid? Dat is lastig. Als je een keer iets doet en je ‘hoofd stoot’ kan je denken:
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“O, dit deed pijn dat doe ik nooit meer” of je denkt “O, dit deed pijn, de volgende
keer doe ik het anders”.
7. De Nederlandse overheid organiseert regelmatig handelsmissies. Maar hier gaan
maar weinig vrouwen op mee. Daarom geeft de minister nu 50% korting.
Sommigen vinden dat discriminerend, anderen positief. Hoe ziet u dit?
Ja ik vind het aan de ene kant discriminerend maar het is veel belangrijker om te
ontdekken hoe het komt dat zo weinig vrouwen mee gaan. Dan pas kan je hier goed
op inspelen.
Wel denk ik dat vrouwen veel meer denken bij handelsmissies: “wat levert het me
op, haal ik de kosten er wel uit, hoe regel ik het thuis”.
Zelf heb ik ook wel ervaren toen mijn kinderen wat ouder waren en ik soms
tegelijkertijd met mijn man naar het buitenland moest, was dit voor mij veel
moeilijker. Als hij weg moest, dan ging hij. Als ik weg moest, dan was ik eerst drie
weken bezig met alles plannen en voorbereiden. Hier hebben we wel eens discussies
over gehad. Mijn man zei dan: “ja maar jij wil dat alles op jouw manier blijft lopen als
je weg bent. De kinderen zullen echt wel genoeg te eten hebben, misschien dat ze
soms wat misten op school maar daar leren ze zelf ook van.” Het ligt dan ook aan de
eigen drang om alles goed geregeld te hebben.
8. U bent erg actief in vrouwennetwerken. Waarom zijn deze belangrijk? Wat is hun
rol?
Ik vind dat hun rol ondersteuning is. Ik krijg vaak de vraag waarom de WBII alleen
voor vrouwen is, waarom we niet ‘in de echte wereld’ meedoen. Ik functioneer heel
goed tussen mannen en vind diversiteit heel belangrijk, we zijn echt niet een of
andere feministische actiegroep. Er zijn gewoon andere eigenschappen die belangrijk
zijn en elkaar complementeren. Wat ik vaak doe tijdens de bijeenkomsten van WBII is
vrouwen uitdagen en hun helpen in dat stukje zelfverzekerdheid. Wij staan ervoor
om bij elkaar te komen om van elkaar te leren: “tolearntogrowour business”. De
tweedepijler is: “to support, to collaborate”. En “to support andmotivate”. We zijn
allemaal soletraders, dat is soms moeilijk daarom zijn wij er om elkaar te
ondersteunen. Alle leden zijn van andere afkomst. Netwerken is cruciaal. Veel leden
werken samen maar juist het menselijke aspect is heel belangrijk.
Het imago van vrouwennetwerken is een beetje tuttig, een groepje vrouwen die
samen thee drinken en kletsen. Dat is totaal niet zo. En aan de andere kant is dit ook
heel denigrerend want wat als het wel zo was? Gewoon met elkaar delen waar je
tegenaan loopt is ook heel belangrijk. Maar daarom moet je heel voorzichtig zijn als
vrouwennetwerk wat je doet en wat dat voor gevolg heeft voor je imago.
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9. Is het dan ook zo dat de wereld misschien te veel is ingericht op mannen?
Ja. De emancipatie van vrouwen is de afgelopen decennia heel veel gegroeid maar
dat gaat heel langzaam. Veranderingen in ideeën, normen en waarden gaat
langzamer dan nieuwe wetten. Als een vrouw niet wil werken omdat ze zich volledig
wil richten op het moederschap, dan moet dat niet gedenigreerd worden. Er wordt
zo veel verwacht van iedereen. Hoe mannen en vrouwen hun leven inrichten is heel
anders, daar moet meer begrip voor zijn. De vice-president van WBII zei pas op een
bijeenkomst:
“Womenorganise perfect picknicks and men perfect armies. To organise a perfect
picknick, everybody brings something in order to have a good mix of all kinds of
products. For an army you only need soldiers.”
Vrouwen zorgen voor diversiteit, zien beter de sterke kanten van mensen. Het hangt
af van welke stijl waar past. Gelukkig hebben wij de rijkdom om te kiezen, we hebben
diversiteit nodig. Verschillen maken ons rijker.
10. Wat vindt u van vrouwen quota?
Nee. Als vrouw wil ik dat niet. Mijn ex-man was een keer boos omdat hij een
promotie niet had gekregen omdat er op die bepaalde post perse een vrouw moest
komen, vanwege zo’n quotum. Hij voelde zich uitgesloten en boos op vrouwen
omdat hij dat niet had gekregen. Ik zou me als vrouw daar ook niet fijn bij voelen
omdat ik zou weten dat ik die baan niet heb gekregen vanwege mijn kwaliteiten maar
omdat het moest. Tegelijkertijd, als die juiste cultuur er nog niet is, dan is het
misschien nodig. Sommige werkgevers hebben misschien juist zulke maatregelen
nodig om in te zien dat vrouwen ook geschikt kunnen zijn. Maar vrouwen moeten
gezien worden als gelijkwaardig aan de man, dit zou geen rol moeten spelen. Als een
bedrijf verplicht wordt om een vrouw aan te nemen terwijl zij misschien niet de beste
kandidaat is, gaan zij haar zien als last en zullen anderen haar ook niet serieus
nemen.
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9.5.5 Informed Consent Form and Interview Melissa Oosterbroek
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1. Kan je wat meer vertelen over je bedrijf?
Social Motion helpt investeerders in hun onderneming. Consultancy met implementatie.
Nooit alleen advies, ook direct uitvoeren en verbeteren trajecten 3/6 maanden. Vaak
schaalbare ondernemingen bv. Niet zzp´er die website wil verbeteren. 6 jaar. Bv. Nu met
twee businesspartners een bedrijf kopen, ik ga er dan een half jaar aan ´trekken´, het gaat
om een internationale website. Vervolgens kijk ik waar valt er geld te verdienen, wat moet er
dan aan gedaan worden.
2. Veel problemen/ moeilijk om lening te krijgen. Hoe zie jij dat?
Zie ik ook. Ook bijvoorbeeld hypotheek, het ligt niet perse aan dat mkb-ers geen lening
kunnen krijgen maar het proces zelf en de instelling van de hypotheekverstrekkers. Het
systeem werkt niet. Moet meer open zijn en minder complex. Vooral als ondernemer is dit
moeilijker; je zit aan tijd gebonden. Het is niet dat banken niet willen uitlenen maar zijn niet
eerlijk en zeggen niet direct wat wel de mogelijkheden zijn en zitten vast in hun proces. Als
bank zegt: ik ga jouw niet financieren denk je ‘ik ben geen goede ondernemer’ . Bank moet
hier eerlijker in zijn.
Social motion geeft start-ups ook advies over financiering. Bij deze stap ben je afhankelijk
van geld uit je omgeving, om een lening te kunnen krijgen moet je ‘deze en die stappen nog
zetten’. Bestaat uit verschillende fases. In elke fase kan je wel ergens geld vandaan halen.
Gebrek aan informatievoorziening: ondernemer weet niet waar hij wanneer moet zijn.
Hierbij ligt ook schuld aan de kant van de bank: gaat eerst heel veel informatie opvragen en
daarna pas reactie geven/ eventueel afwijzing; moet hier eerlijker in zijn in eerder stadium.
Bankmedewerkers moeten beter worden opgeleid in stapelfinanciering.
Het idee van een overheidsbank vind ik heel slecht omdat de overheid zijn ingewikkelde
processen dan weer gaat invoeren wat niet zorgt voor verbetering. Dit geld kan beter
geïnvesteerd worden in een onderzoek naar welke regels verwijderd worden om het proces
makkelijker en sneller te laten verlopen.
3. In welke landen is het bedrijf actief?
Nederland en UK. In UK partners; aan gekomen door provincie Noord-Holland
subsidieaanvraag heeft een project van mij gepromoot en partner gevonden in UK. Project
afgesloten maar met partners nog steeds contact. Alle projecten zijn voornamelijk start-ups,
groene energie, ict : markten in ontwikkeling.
4. Hoe is die internationale samenwerking tot stand gekomen?
Door een Internationaal project: op mijn pad gekomen, het was geen bewuste keuze.
5. Wat voor cultuurverschillen kom je tegen in je werk?
Samenwerking met UK: totaal geen cultuurverschillen. Ik voel me echt Europeaan.
6. Wat zullen jullie gaan merken van de Brexit?
Komende vier jaar merk ik er sowieso nog niks van. Als ondernemer voel ik wel een verlies
voor Europa.
7. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te stimuleren krijgen
vrouwen nu 50% korting. Wat vind je van deze maatregel?
Discriminatie. Als ondernemer investeer je tijd en geld om mee te gaan op handelsmissie,
een paar honderd euro geeft echt niet de doorslag. Maatregel communiceert dat vrouwen
blijkbaar niet voldoende omzet maken om een handelsmissie te kunnen betalen.
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8. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn volgens jou?
Geschikte personen op representatieve functies. Bijvoorbeeld dus niet Hans de Boer op een
bijeenkomst voor vrouwen. Het moet oprecht zijn.
9. Op de enquête had je ingevuld bij de vraag over maatregelen die de overheid kan treffen:
meer thema duurzaamheid en geen onderscheid mannen en vrouwen. Kan je dit uitleggen?
De overheid moet er rekening mee houden dat het moeilijker kan zijn voor vrouwen om
internationaal te ondernemen ivm thuissituatie. Return on investment moet duidelijk zijn en
ook goed inspelen op behoefte: welke thema’s spelen mee onder vrouwen? Ook inspireren:
zet een leuke vrouw neer die hierover vertelt.
Ik ben in New York geweest met een missievoucher. Dit was heel succesvol. Nu heeft de
overheid de regels aangescherpt, hiermee krijg je alleen maar meer werk. Nu is het veel
moeilijker om missievoucher aan te vragen; ik ga niet meer de moeite nemen om dit aan te
vragen. Het systeem is heel slecht. Voor missievoucher moest ik een erkenning niveau 4
aanvragen heeft zes uur gekost. Ik open liever een belastingbrief dan dat ik subsidie
aanvraag.
10. Ben je wel eens mee geweest op een handelsmissie? Zo ja, wat vond je er van / zo nee,
waarom niet?
Ik ga wel eens met jessie Brockhoff mee op handelsroute. Handelsmissies worden uitgevoerd
door partners van de overheid. Handelsroute (commerciële partij) is een van de erkende
partners. Naar Silicon Valley, New York en Boston geweest. Heeft opgebracht: beter inzicht in
de markt in Nederland, inspiratie, uitbreiding netwerk.
11. Heb je positieve of negatieve ervaringen meegemaakt om het feit dat je een vrouwelijke
ondernemer bent? (ten opzichte van mannen of bijvoorbeeld cultuurverschillen)
Er zijn altijd mensen die categoriseren. Als vrouw zijnde moet je er voor zorgen dat als je te
maken hebt met zulke mensen, je een man meeneemt naar het gesprek maar zelf het woord
doet en een vertrouwensband opbouwt. Ook goed voorbeeld vanuit overheidsinstanties en
VNO-NCW; ondernemers.
12. Ben je voor quotum vrouwen in topfuncties?
Liever niet. Als je wil dat een vrouw in een bepaalde functie gaat zitten, moet je de functie
aantrekkelijk maken voor de vrouw.
Bijvoorbeeld eisen om in bestuur te komen: je hele leven krabben en mensen naar beneden
trappen en werkweek van 100 uur. Vrouwen hebben andere aard en maken bewustere
keuzes. Als je meer vrouwen in raad van bestuur wilt moet je raad van bestuur aanpassen. Of
bijvoorbeeld part-time in raad van bestuur of 2 vrouwen in 1 functie. Verplaats je in vrouw:
wat heeft zij nodig? Niet mannen verplichten tot een quotum . Ik denk niet dat er door de
mannen gediscrimineerd wordt op dat niveau maar eerder dat vrouwen zo’n functie niet
ambiëren.
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9.5.6 Informed Consent Form and Interview Sebahat Yurdusen
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1. U bent actief voor het IWEE (International Women for Employment and
Entrepreneurship) en de Nederlandse Vrouwenraad. Hoe bent u hierbij gekomen?
Ik ben bestuurslid van de Vrouwenbond geweest. Via deze weg ben ik terechtgekomen bij de
NL vrouwenraad. IWEE is een stichting voor vrouwen die actief zijn op de arbeidsmarkt, wij
begeleiden hen door middel van projecten en bijeenkomsten.
2. Waarom zijn vrouwennetwerken belangrijk?
Vrouwen kunnen veel van elkaar leren. Expliciet vrouwen omdat er een ander soort aandacht
is. Bijvoorbeeld bij netwerkbijeenkomsten met thema’s, plaatsen waar je bijeen komt.
Bijvoorbeeld in een gemengd netwerk met mannen is het heel anders. Pas was er van zo’n
netwerk een dag georganiseerd naar de sauna met welness. Voor een vrouw is dit minder
prettig om zich hier bij aan te sluiten. Of mannen die naar sportclubs gaan met elkaar of ’s
avonds veel afspreken. Vrouwen hebben andere zorgplichten die dit lastiger kunnen maken;
hebben andere zakelijke rol dan mannen.
3. Wat is uw persoonlijke ervaring met internationaal ondernemen?
Dit heb ik nog niet. Maar ik ben er wel mee bezig met mijn bedrijf. Ik heb nu contacten
gelegd met bedrijven in Turkije en in Duitsland.
4. Waar loopt u hierbij tegenaan?
Netwerken. Zaken doen gaat via je netwerk. Zonder dit kom je heel moeilijk vooruit.
Ik ben op zoek naar contacten van bepaalde bedrijven, deze zoek ik via mijn netwerk op. Emails en correspondentie is heel moeilijk, als je met een bekende naam contact kan leggen
gaat dat direct. Hierin speelt ook weer mee: vrouwen zijn minder actief in netwerk
opbouwen dan mannen. Met IWEE spelen wij hier ook op in.
Ik ben echter niet alleen actief in vrouwennetwerken, ook in mannen. Dat is belangrijk, de
twee moeten samenkomen niet van elkaar verwijderen. Het verschil is, tussen vrouwen voelt
het vertrouwd en gaat sneller. Bij mannennetwerk gaan dingen anders, mannen hebben een
andere manier van met elkaar omgaan en zaken doen. Het kost tijd om het je eigen te maken
en dan hierin verder te kunnen.
5. Bij het uitbreiden van uw bedrijf naar het buitenland, loopt u bijvoorbeeld ook tegen weten regelgeving aan?
Nee. Je moet er niet te moeilijk over doen. Maar hier ligt denk ik ook een verschil tussen man
en vrouw. Vrouwen raken eerder in de stress. Mannen zien het makkelijker; kunnen beter
delegeren en dingen aan anderen overlaten om te regelen.
6. Hoe ervaart u cultuurverschillen?
Die zijn er absoluut maar daar moet je je uiteraard in verdiepen als je naar het buitenland
gaat. Bijvoorbeeld in Turkije om zaken te doen moet je met elkaar gaan eten, dan volgen de
zaken. Als je in Nederland gaat eten wordt het informeel, niet meer zakelijk. De
voorbereiding is essentieel, dan zullen er geen problemen zijn. Hier geldt ook weer dat
vrouwen zich niet gek moeten laten maken door mogelijke verschillen en problemen die zich
kunnen voordoen. Goed voorbereiden en gewoon doen, dan komt het wel goed.
7. Loopt u in Nederland ook wel eens tegen vooroordelen aan om het feit dat u een vrouw
bent met een carrière en een gezin? Of herkent u dit van vrouwen uit uw netwerk die hier
tegenaan lopen?
ja. Vooral met reizen. Als je vaak op zakenreis gaat moet je geen (groot) gezin hebben. Maar
aan de andere kant moeten mensen er ook gewoon aan wennen. Het is nog niet zo gewoon
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in Nederland dat vrouwen een fulltime baan combineren met een gezin. Bijvoorbeeld,
vroeger vroegen mensen; wanneer ga je terug naar Turkije? Nu vragen mensen dat niet
meer. Als mensen dat soort vragen stellen, is dat een teken dat het niet ‘normaal’ is. Geldt
ook voor zakenvrouwen die internationaal zakendoen. Die knop moet om bij mensen, dat het
normaal is dat vrouw vaak weg kan zijn + gezin.
8. Vrouwen blijven achter op de arbeidsmarkt, veel werken parttime. Vindt u dit een
probleem? Hierbij gaat dus een hoop kennis en intelligentie verloren.
Moeders die parttime werken, hebben ook thuis een moeder gehad. Die denken ‘ik moet
thuis zijn en voor mijn kinderen zorgen’. Terwijl het niet zo hoeft. Belangrijk is dat kind ook
ziet het kan anders. Het kind ziet op deze manier zijn ouders gelijkwaardig.
We moeten blij en kritisch zijn. Aan de ene kant moeten we blij zijn dat dit kan, iedereen
moet zelf keuzes kunnen maken of zij parttime of fulltime werken. Gezin staat op nr. 1. Maar,
aan de andere kant is de zorg in Nederland heel slecht geregeld. Kinderopvang is peperduur.
Een moeder moet de afweging maken of geld aan kinderopvang kwijt of wat minder werken
en zelf tijd besteden met je kinderen. Dat is vrij simpel. Bijna overal ter wereld is
kinderopvang beter geregeld dan hier in Nederland. Bijvoorbeeld in Duitsland kunnen
kinderen zelfs blijven eten en blijven slapen, daar is de opvang niet zo gelimiteerd aan tijden.
Deze slechte opvang in Nederland is heel beperkend naar de moeders toe omdat zij zich
eerder verantwoordelijk voelen voor de opvang van hun kinderen dan mannen. Ik vind een
au-pair ideaal. Je geeft een ander de kans om een taal te leren en ervaring op te doen. Kost
veel minder. Maar ook hier geldt weer, mensen kennen het idee nog niet erg en doen het
daarom niet.
Als je zaken wilt doen, kan daar geen tijdslimiet aan zitten. Over het algemeen, bijvoorbeeld
als je wacht op een zakenpartner in het buitenland voor een afspraak, maar ook per dag; dat
je in de avonduren nog gaat netwerken. Vooral als ondernemer geldt, het werk gaat altijd
door en soms moet het gewoon af. Dan kan je niet zeggen ‘ik moet nu mijn kind van de
opvang halen’. Tijd is heel belangrijk voor een moeder met gezin, die tijd moet je ook
kunnen verdelen in zorgtaken. In loondienst is dit wel makkelijker.
9. Vrouwen die wel ondernemen, blijven wat achter als het gaat om internationaal
ondernemen. Hoe komt dit volgens u? Gaat het om durf?
Jazeker. Vrouwen denken moeilijker. Het ondernemen is: iets durven te doen en brengt
onzekerheid met zich mee. Vrouwen hebben zekerheid nodig met alles, is oeroud. Kijk maar
naar de driehoek van Maslov. Gaat onbewust voor vrouwen. Basisbehoeften begint het bij.
Ondernemen is durven, onzekerheid tegemoet gaan. Dat maakt dat minder vrouwen dat
doen, in het algemeen.
10. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te stimuleren krijgen
vrouwen nu 50% korting. Wat vindt u van deze maatregel?
Heel goed. Zeker een stimulans. Zelf ben ik ook met tien vrouwen op handelsmissie geweest.
Er moeten meer van deze stimulerende subsidies worden ingezet. Bijvoorbeeld in China en
de VS, kunnen vrouwen die voor het eerst internationaal gaan ondernemen volledig
gesubsidieerd op zakenreis. Daar heeft de overheid een ‘potje’ voor ondernemers algemeen
en een ‘potje’ voor enkel vrouwelijke ondernemers. Ik vind dit heel goed.
11. Vindt u niet dat dit een bepaald signaal afgeeft, alsof vrouwen het zelf niet kunnen betalen
en extra hulp nodig hebben?
Nee. Vrouwen hebben ook extra hulp nodig, op een positieve manier. Vrouwen zijn niet zielig
maar hebben wel extra stimulans nodig. Veel vrouwen kunnen wel zeggen ‘Nee dat willen we
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niet’, maar de cijfers wijzen aan dat het ‘ja’ is, er zijn namelijk meer vrouwen die mee gaan.
12. Is het wel de taak van de overheid om vrouwen te stimuleren meer (internationaal) te
werken?
ja absoluut.
13. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn volgens u?
Meer subsidies, meer voorlichting: veel vrouwen zijn niet op de hoogte van de instrumenten
die de overheid biedt. Hier ligt ook een rol voor andere private organisaties om vrouwen op
de hoogte te brengen van wat er is. Puur oriënteren ‘wat is er, wat speelt er, wat kan ik met
mijn onderneming?’ Nu ligt het bij het ministerie. Moet meer lokaal ook verspreid worden.
14. Hoe is jullie samenwerking met de overheid?
Dit jaar hebben wij een project gedaan met het Ministerie van Buitenlandse zaken dat
heette, ‘handelsmissie bridge to bridge’. Tien oktober zijn wij met tien zakenvrouwen op
handelsmissie geweest naar Turkije. Hiervoor hebben we verschillende gesprekken gehad
met ministerie. Ging heel goed. De handelsmissie heeft een 100% match opgeleverd:
iedereen heeft contacten opgedaan waar ze nu zaken mee doet. Komt vervolg, willen nu
naar Berlijn.
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9.5.7 Informed Consent Form and Interview Eline Oudenbroek
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1. U bent managing director van een bedrijf dat schaarhoogwerkers ontwikkelt en bouwt.
Hoe bent u aan deze baan gekomen? Was u ook al langer werkzaam in deze sector?
Nee sinds drie jaar werk ik voor dit bedrijf. Ik ben aan deze baan gekomen via een
headhunter.
2. Het bedrijf is actief in Nederland, Duitsland en Engeland, zijn jullie nog bezig met het
uitbreiden van export? Zo ja, hoe pakken jullie dit aan?
Ja, we werken wereldwijd en zijn nog steeds aan het uitbreiden, vandaar ook dat ik mee ben
gegaan met de handelsmissie naar Australië. Belangrijkste is met landelijke
brancheverenigingen en wereldwijd opererende bedrijven contact leggen.
3. Ervaart u het als moeilijk om export uit te breiden?
Nee, maar wij hebben een vrij expliciet product, nauwelijks concurrenten, waar de markt zich
voordoet bieden wij het aan.
4. Hoe ontdekt u deze markten?
Hier komen wij achter door veel te netwerken, bijeenkomsten bij te wonen en de prijs van
arbeid in een land is belangrijk. Als de prijs van arbeid hoog is, is het voordelig om arbeid te
vervangen door machines.
5. In de enquête gaf u als belangrijkste obstakels bij het zakendoen in het buitenland ‘taal- en
cultuurverschillen’, ‘verschillen in wet- en regelgeving’ en ‘het vinden van een partner’ aan,
kunt u dit toelichten?
Taal – cultuur: niet in elke cultuur hebben vrouwen dezelfde status als mannen.
Regelgeving: CE normering in EU voor machines, in de US en AUS is dit heel anders. Het kost
veel tijd en geld om uit te zoeken hoe regelgeving daar precies is om machines te mogen
gebruiken.
Partner: service verlenen aan machines om te maken, moet lokaal mensen vinden die dat
kunnen.
6. Hoe belangrijk is voor u het internationale aspect in uw baan?
Belangrijk. Ik vind het leuk om verder te kijken dan NL. Meer uitdaging. Meer mogelijkheden
en kansen.
7. Ik neem aan dat in de sector waar u werkzaam bent, de meerderheid man is. Hoe ervaart u
dit? Loopt u wel eens tegen onbegrip of vooroordelen aan?
Ja, vooroordelen zeker. Meestal in het begin wat scepsis. Door middel van daden en bedrijf
goed neerzetten is later de waardering hoger. Je moet je meer bewijzen als vrouw maar daar
heb je ook meer profit van; mensen herkennen en onthouden je beter. Levert dus meer
carrièrekansen op.
8. Is er nog een groot verschil hierin tussen Nederlandse mannen en mannen van een andere
cultuur / nationaliteit?
In West-Europa vinden mannen het wel oké, sommigen vinden het zelfs wel prettig om eens
met een vrouw aan tafel te zitten. Bijvoorbeeld in Duitsland ligt het verschil meer in de titel
waar je in moet ‘passen’ , bijvoorbeeld als je drs. Titel hebt. Dit is belangrijker dan geslacht.
In het Midden-Oosten is het soms lastiger maar omdat je Westers bent, is er wel wat meer
begrip voor. Daarnaast ben ik ook nog heel erg lang, dat kan soms wel erg intimiderend
overkomen. Maar als je gaat zitten en over business gaat praten, gaat dit snel beter.
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Ik maak er weinig woorden aan vuil.
9. Ik zag dat u dit jaar ook spreker was op de Europlatform conferentie van de
verhuurbranche, spreekt u vaak op evenementen of bijeenkomsten? Waarom?
Niet zo vaak, vaker in andere branche omdat ik in deze branche nog vrij nieuw ben. Voor de
afwisseling. Goed voor de exposure. Levert ook nieuwe contacten en klanten op,
internationaal. Maar het kost ook heel veel tijd dus daarom doe ik het maar af en toe.
10. U gaf aan op de enquête dat u wel eens mee bent geweest op een handelsmissie van de
overheid. Hoe vond u dit? Wat heeft het u opgebracht?
Ja ik ben in 2015 mee geweest naar Beijing en dit jaar naar Australië. Ik vond het erg
waardevol, heeft me zeker wat nieuwe contacten opgeleverd.
11. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te stimuleren krijgen
vrouwen nu 50% korting. Wat vindt u van deze maatregel?
De plank mis slaan. Ik vind het niet discriminerend maar gewoonweg niet effectief. Het is
goed dat de overheid belemmeringen weg wil halen alleen bijvoorbeeld op een reis naar
Australië maakt die korting echt niks uit. Het ligt niet aan het geld. Het viel me wel op bij de
reis naar Australië dat er veel ‘goede’ vrouwen bij zaten. Daarmee bedoel ik vrouwen met
een belangrijke, uitgebreide portefeuille.
12. Een veel gehoord argument om als vrouw niet (voor langere tijd) naar het buitenland te
gaan is de thuissituatie, het gezin. Ik heb vrouwelijke ondernemers gesproken die zeggen
‘Dat is onzin, als een man een week van huis is, kijkt niemand daar raar van op. Het is
belangrijk dat je daar goede afspraken over maakt thuis en met je partner’. Hoe ziet u dit?
Absolute kul dat een vrouw niet van huis kan. Uit een onderzoek van het ministerie van EZ
onder jonge moeders was gebleken dat de meerderheid het niet prettig vond om voor
langere tijd van huis te gaan. Vrouwen zijn zorgelijker, vinden het moeilijker om hun
kinderen achter te laten. Vrouwen praten zich dat zelf aan. Denken dat het minder goed zal
lopen thuis als ze weg zijn. Het is niet zo dat vrouwen minder ambitie hebben. Het aantal
ondernemers stijgt, maar vooral vanuit huis en nationaal. Nederland loopt daar gewoon erg
op achter.
13. Heeft u het idee dat dit in andere landen anders is, zijn die wat dit betreft verder?
Ja, in Oost EU werken meer vrouwen in de techniek. In BE en FR is de gezinsrelatie ook
anders.
14. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn volgens u?
Meer aandacht aan besteden. De overheid moet blijven hameren op dit onderwerp. Net als
met vrouwen in de techniek en ICT, waren jaren ondervertegenwoordigd, is veel aandacht
aan besteed en nu stijgt het aantal vrouwen in technische opleidingen. In de media de vraag
stellen of je wel of niet als vrouw dezelfde status als man moet hebben. Veel voorbeelden en
cijfers geven. Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om goed voor jezelf te
kunnen zorgen. Er zijn veel singles, die vragen zich af “wat ga ik doen met mijn leven”, speel
hier op in. Maak duidelijk dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen. Overheid kan
niet zo veel doen, puur ondersteunend. Subsidies die de plank misslaan weghalen. Discussie
aanslingeren. Rolmodellen presenteren.
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15. Vindt u dat de overheid haar beleid moet aanpassen op vrouwen, bijvoorbeeld door
handelsmissies speciaal voor vrouwelijke ondernemers te organiseren?
Absoluut niet. Heeft geen zin. Wel veel aandacht aan besteden. Laten zien wat er gebeurt als
dit wel of niet verandert. De mensen maken de omgeving. De overheid moet awareness
kweken.
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9.5.8 Informed Consent Form and Interview Erica van Engel
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1.

Bent u vaak tegen cultuurverschillen aangelopen, bijvoorbeeld in de verhouding
man/vrouw?
“Zelf ben ik van Surinaamse afkomst dus ik ken die cultuur goed. In het zakendoen ben ik niet
echt ergens tegen aangelopen. Wel heb ik nu bijvoorbeeld in Nederland een opdracht voor een
organisatie in de gehandicaptenzorg. Ik ben dan manager en werk veel samen met de voorzitter,
mensen denken dat ik assistent van voorzitter ben.
En van 2010-2012 ben ik lid van het Dagelijks Bestuur van de Kamer van Koophandel in
Rotterdam geweest; veel mensen reageerden verbaasd als ze dat hoorden.”
2. Sommige vrouwelijke ondernemers gaven aan dat zij vinden dat vrouwen zich meer
moeten bewijzen dan mannen. Hoe ervaart u dit?
“Nee dit heb ik persoonlijk niet zo ervaren. Wel ben ik een keer ergens via mijn netwerk binnen
gekomen, toen kreeg ik wel eens rare reacties op, alsof ik het er maar makkelijk mee had en er
niet voor werk. Hier besteed ik verder geen tijd aan, ik zet het makkelijk van me af.”
3.

U heeft verschillende bedrijven opgestart. Bent u tegen financieringsproblemen
aangelopen?
“Als ik een probleem zie en er is nog geen oplossing voor, wil ik die oplossing bieden. Vanuit dat
oogpunt heb ik altijd mijn bedrijven gestart. Financiering is echter nooit een probleem geweest
omdat mijn bedrijven niet veel kapitaal nodig hadden. Slechts een keer had ik een lening nodig,
die heb ik heel makkelijk gekregen bij de bank, waarschijnlijk omdat ik gewoon een goed
businessplan had en het duidelijk kon presenteren.
Ik denk dat hier ook direct een groot issue ligt. Ik coach ook andere ondernemers, vaak als
mensen een afwijzing krijgen zeggen ze ‘het komt omdat ik vrouw ben’ terwijl een bank een
risico neemt dus je businessplan moet goed zijn en moet overtuigend overkomen. Andere
risicofactoren spelen ook mee, bijvoorbeeld als je partner ook al een eigen bedrijf heeft en dat
loopt niet goed. Daarnaast is het niet krijgen van financiering ook een bescherming voor jezelf.”
4. Hoe kan het vrouwelijk ondernemerschap gestimuleerd worden volgens u?
“Vrouwen klagen dat ze niet genoeg kunnen bereiken maar verdiepen zich niet in hoe ze ergens
moeten komen. Je moet je verdiepen in de procedure en er durven te zijn. Mensen zijn vaak
bevooroordeeld. Vrouwen hebben soms misschien een extra duwtje nodig maar daarnaast ligt
het ook aan de cultuur (in NL). Vrouwen laten zich afschrikken door het idee van het ‘glazen
plafond’ maar doe er dan ook wat aan. Dus als vrouw pak je verantwoordelijkheid om in beeld te
zijn, bereid je voor en zorg dat je zichtbaar bent, daar waar je wilt komen. Dit is geen taak voor
de overheid, vrouwen moeten zelf die stap zetten.”
5. Bent u dan ook tegen een quotum?
“ja.”
Een andere onderneemster zei tegen mij: “een quotum is geschikt om vrouwen makkelijker
ergens binnen te krijgen, om er te blijven moet je toch wel jezelf bewijzen.” Bent u het hier mee
eens?
“Ja en nee. Ik vind dat het de taak van vrouwen zelf is om ergens binnen te komen. Ik heb dit zelf
nooit als obstakel ervaren. Je moet zorgen dat je netwerk op orde is en je zichtbaar bent.
Daarnaast moeten vrouwelijke bestuurders er ook meer aan doen dat hun positie overgenomen
kan worden door een vrouw, begin daar eerder mee. Niet wanneer je termijn al klaar is.”
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6. Waarom zijn vrouwennetwerken belangrijk?
“Eigenlijk was ik niet zo van de vrouwennetwerken omdat ik vond dat het erg om ‘huis tuin en
keukendingen’ ging. Ik kom daar om mijn zakelijk netwerk te vergroten. Een paar jaar geleden
ben ik uit die wereld gestapt. Er zijn toch veel vrouwen die klagen ‘we hebben geen kansen’ “er is
een glazen plafond” ik ben nu actief om een tegengeluid te laten horen. Mijn doel is dat meer
vrouwen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de stap nemen om buiten hun comfort zone
te treden.
7. Om vrouwelijke ondernemers te stimuleren om mee te gaan op handelsmissies, heeft de
minister van Buitenlandse Zaken 50% korting voor vrouwen aangekondigd. Wat vindt u van
deze maatregel?
Uiteraard is het fijn om geld over te houden maar het is ook verkeerde vorm van discriminatie,
de man moet wel alles betalen. Je wilt toch niet anders zijn dan een man? Ik vind dat de minister
hiermee een verkeerd signaal afgeeft.

96

Women and International Business

Demi Zwarteveld

9.5.9 Informed Consent Form and Interview Anneke van Leeuwen
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1. U heeft al heel veel gedaan op zakelijk gebied, ook als het gaat om de positie van vrouwen.
Ja dat klopt. Ik ben opgegroeid op een boerderij, daar werd geen verschil gemaakt tussen mij
en mijn broers. We moesten allemaal meewerken. Pas jaren later toen ik in het hoofdbestuur
van de JOVD (jongerenorganisatie van de VVD) was ik de enige vrouw, maar wel met alle
steun van de mannen.
2. En met betrekking op internationaal ondernemen, wat is uw ervaring hierin?
Dat is pas later gekomen. Ik ben directeur van een woningcorporatie geweest, toen gingen
we vaak naar het buitenland. Dat waren mijn eerste ervaringen. Hier heb ik ook ervaren dat
mannen tijdens deze reizen ook anders zijn en heb ik zelf moeten kijken hoe ik daar mee
omging. Als je dan ook nog zaken moet doen, is dat best lastig. Hier wordt niet over gepraat,
ook niet als vrouwen onder elkaar. Dan krijg je de reactie: “je zult het wel zelf uitlokken”.
Mannen krijgen complimentjes als ze ‘scoren’. Dit is lastig voor vrouwen in elke functie.
In het buitenland is dit nog lastiger omdat dan culturele verschillen ook meespelen. Ik wil dit
meer bespreekbaar maken: hoe hendel je bepaalde omstandigheden.
Ik ben voorzitter van een werkgeversorganisatie geweest. Hierin was ik de eerste vrouw, ook
internationaal. Daarnaast ben ik voorzitter geweest van een Europese zeilvereniging. Daar
heb ik echt voor mezelf en mijn meisjes op moeten komen.
3. Hoe heeft u die cultuurverschillen, in het algemeen, ervaren?
Ik ben eens een poosje in Japan geweest en dat was best heel lastig. Japanse mannen namen
mij niet serieus. Ik was European Vice-president van een schoonmakersvereniging. Nog
steeds is de positie van de vrouw in Japan erg laag. Alleen op midden niveau is deze
emancipatie wat hoger. Het is heel belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan. Heel veel
mensen gaan daar de fout in. Je moet je verdiepen in de cultuur van het land, dat is
verschrikkelijk belangrijk. Nederlanders zijn wat dat betreft heel onfatsoenlijk. Wij zeggen
over alles, ‘moet kunnen’. Maar dat is niet zo, daar kan je zaken mee verliezen.
4. Wat is volgens u de beste manier om dan met zulke cultuurverschillen om te gaan?
Je moet je goed laten informeren door locals. Bijvoorbeeld bij een handelsmissie krijg je van
tevoren een goede voorbereiding. Maar als je zelf gaat moet je daar goed bij stilstaan, veel
gaan daar de fout in. Ik ken vrouwen die na een zakenreis pissig terugkomen omdat ze een
hoofddoek moeten dragen. Ik vind dat hun eigen schuld, dan moet je niet naar zo’n land
gaan. Pas je aan. Ik was eens op een congres in Japan tijdens mijn werk als vice-president,
toen was er ’s avonds een diner georganiseerd voor de mannen en voor mij was een Japanse
vrouw geregeld om met mij te gaan eten. Mijn collega, een fransman en president van de
vereniging, heeft daar toen heel veel werk van gemaakt en uiteindelijk mocht ik toch mee.
Achteraf bleek dat er in een restaurant was gereserveerd met geisha’s. Dat hebben ze toen
afgezegd en zijn we ergens anders heen gegaan. Dit soort dingen moet je je van tevoren
allemaal realiseren.
Je kan heel makkelijk fouten maken in het buitenland door bijvoorbeeld dingen die je zegt,
daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Mannen dekken elkaar hierin af, vrouwen zijn wat
gemener hierin. En als vrouw wordt je eerder afgeschreven als je een fout maakt.
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5. Wat vindt u van de maatregel van minister Ploumen die vrouwen 50% korting geeft op
handelsmissies?
Dat gaat nergens over. Als je meegaat op een handelsreis en die kost duizend euro, exclusief
reis- en verblijfkosten, en jij mag mee voor vijfhonderd euro, dat is toch een lachertje. Je
hebt hele andere prioriteiten als ondernemer. Ik vind dit een verkeerd signaal.
6. Wat zijn dan wel succesvolle maatregelen volgens u?
Bijvoorbeeld extra trainingen, zoals hoe je omgaat met allerlei (culturele) verschillen maar
ook als vrouw alleen waar je tegenaan kan lopen als je op reis gaat. Extra steun in de
voorbereiding is een goede optie.
7. Hoe denkt u dat het komt dat vrouwen achterblijven op de arbeidsmarkt en als het gaat
om internationaal ondernemen?
Het gaat niet vooruit, als vrouwen met pensioen gaan zie ik niet direct opvolging van
vrouwen. Dit komt onder andere omdat wij het heel luxe hebben. Wij hebben hoge
inkomens. We hebben twee gezinsinkomens, dan is het heel makkelijk om parttime te gaan
werken. Het meest trotse wat wij hier na de Tweede Wereldoorlog hadden was: ”mijn vrouw
hoeft niet meer te werken.” Het was onze trots. Toen ik ging trouwen vroeg mijn moeder
ook: “verdient hij soms niet genoeg dat jij ook gaat werken?” Zo beleven we het niet meer
maar hier komt het wel vandaan.
8. Denkt u dat het ook een stukje gebrek aan durf is van vrouwen waardoor ze achterblijven?
Absoluut! Maar de weg naar de top is heel zwaar en in heel veel bedrijven in de top draait
het alleen maar om geld, dat moet je kunnen. Veel vrouwen kunnen daar niet tegen.
Vrouwen moeten meer beseffen dat je niet altijd alles hoeft te weten en te kunnen. Mannen
doen dat ook niet. Het belangrijkste is dat je je goed voorbereidt / inleest, aanwezig bent en
de juiste vragen stellen. Daarmee scoor je veel beter. Alle informatie die je zelf niet weet valt
wel ergens te halen.
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9.5.10 Informed Consent Form and Interview Kristel Groenenboom

1. Uw bedrijf exporteert naar verschillende landen, hoe hebben jullie de export aangepakt?
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En waarom is er gekozen voor deze landen?
Wij hebben niet voor specifieke landen gekozen. Het is maar net wat op ons pad komt. Wel
houden wij er rekening mee dat de verzekering zakendoen met Amerika niet standaard dekt,
dat mag je dan niet vergeten.

2. Veel ondernemers hebben erg problemen (gehad) met de financiering van hun bedrijf bij
groei. Geldt dat voor u ook?
Nee. Het bedrijf is al lang geleden opgericht en de groei is vrij constant.

3. Op de enquête heeft u als belangrijkste obstakels bij het exporteren ‘taal- en
cultuurverschillen’ en ‘verschillen in wet- en regelgeving’ aangegeven. Kunt u hier
voorbeelden van noemen en hoe gaat u hier mee om?
Voorbeeld: het werk gunnen/ chauvinisme
Voorbeeld: andere beleefdheidsvormen
4. Wat betekent het voor u om internationaal zaken te doen? Veel ondernemers zeggen: “het
is gewoon heel erg leuk.” Geldt dat voor u ook? En waarom?
Ja absoluut. Het brengt uitdagingen met zich mee en hierdoor krijg je als bedrijf meer
kansen.

5. Tijdens de bijeenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf u aan
regelmatig tegen verbazing, vooroordelen en/of discriminerende opmerkingen aan
te lopen om het feit dat u een (jonge) vrouwelijke ondernemer bent.
- Hoe ontstaat dit volgens u?
- Hoe gaat u daar mee om?
Hoe ontstaat dit : geen idee, mensen zitten vol met vooroordelen
Hoe ga je daar mee om : niets van aantrekken, gewoon hard werken en plezier
hebben in je werk.
6. In de metaalsector zijn mannen in de meerderheid, speelt dit een grote rol in de
hierboven genoemde gevallen?
Ja maar ik trek me hier weinig van aan, zie dit niet als een probleem.
7. Als het gaat om discriminatie / onbegrip om het feit dat u vrouw bent én een succesvolle
ondernemer, hoe groot is de rol van cultuur hierin?
Geen idee. In iedere cultuur komt discriminatie voor
8. Ziet u het zelf ook als voordeel dat u een vrouwelijke, succesvolle, ondernemer bent?
Ja, soms wel soms niet. Je wordt wel beter onthouden maar soms accepteren mensen je
niet.
9. U bent regelmatig aanwezig als spreker op bijeenkomsten en er zijn vrij veel interviews
met u te vinden. Wat stimuleert dit om dit allemaal te doen?
Het is goede reclame voor het bedrijf. Al is het enkel maar een naamsvermelding, dat zorgt
er toch voor dat je bedrijf sneller op internet gevonden wordt.
10. Dit jaar staat u ook op de lijst van 100 meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van
Nederland van Magazine Opzij en TheNextWomen. Wat betekent dit voor u?
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Dit is een eer en erg leuk.
11. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te stimuleren krijgen
vrouwen nu 50% korting. Wat vindt u van deze maatregel?
Positief maar ik weet niet of deze maatregel veel effect heeft. Subsidie geven op
kinderopvang had volgens mij meer effect gehad.
12. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn om vrouwelijk (internationaal)
ondernemerschap te stimuleren?
Kinderopvang subsidiëren.
13. Vindt u dat de overheid haar beleid moet aanpassen op vrouwen, bijvoorbeeld door
handelsmissies speciaal voor vrouwelijke ondernemers te organiseren?
Nee, ik ben niet voor ongelijke behandeling of gescheidenheid.
14. Wat kunnen vrouwen zelf doen om de positie van de vrouw als ondernemer te verbeteren?
Voor meer gelijkheid vechten.

9.5.11 Informed Consent Form and Interview Lara van Druten
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1. Hoe heeft u het bedrijf opgebouwd?
Ik heb jarenlang eigen onderneming(en) gehad en toen ben ik een periode in
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loondienst geweest, hier ben ik voor het eerst in aanmerking gekomen met afval. Ik
dacht ‘dit kan beter / efficiënter’. Hierdoor ben ik geïnspireerd geraakt voor de
oprichting van The Waste Transformers. Opgericht ‘from scratch’. Ik heb gekeken
naar markten en technologieën en zo opgericht. Ik werk op basis van partnerships,
financiering door investeringen en lening van overheidsorganisaties en Rabobank.
2. Was het moeilijk om de financiering rond te krijgen?
Ja en nee. Er is een behoorlijk instrumentarium vanuit de overheid beschikbaar maar
deze is niet erg praktisch en toegankelijkheid. Bijvoorbeeld innovatiekrediet
aanvragen is heel moeilijk, onoverzichtelijk en bureaucratisch. Toegang tot subsidies
is makkelijker. Om dit aan te vragen moet je wel een track record opbouwen voor je
serieus genomen wordt maar om track record op te bouwen heb je ook financiering
nodig.
3. In welke landen is het bedrijf actief?
Nederland, Zuid Afrika, Sierra Leone, Hong Kong China.
4. Hoe hebben jullie contacten in deze landen opgebouwd?
Zelf projecten opgezocht en partners gezocht. Eerst partners vinden en dan idee
uitwerken.
5. Bij de Partners op de website staan ook de Duitse en Finse overheid, hoe komen
jullie hieraan?
We hebben meegedaan aan internationale prijsvragen en deze gewonnen. Dit heeft
veel publiciteit, waardering, erkenning en financiering opgeleverd.
6. Hoe is jullie samenwerking in Europa?
Ondernemen is makkelijker in Afrika En Hong Kong dan in Europa. Dit komt door weten regelgeving, de markten zijn anders.
7. Hoe belangrijk is export voor het bedrijf (percentage omzet)?
70% .
8. Welke obstakels bent u tegengekomen bij het exporteren?
Uitvinden van juiste partners, wet- en regelgeving. Cultuurverschillen speelt niet
altijd mee. Kwestie van goed inschatten.
Je eigen product beschermen is wel heel belangrijk. Hier ligt ook nog een grote rol
voor de overheid. Bijvoorbeeld in een bepaald land heeft M-P Rutte ons gelanceerd
dit heeft veel publiciteit opgeleverd wat heel mooi was maar direct ook veel kloons.
Hierdoor moesten we juridische hulp inschakelen en leidde tot een lang, tijdrovend
proces. Voor startende ondernemers is dit niet te doen. Het instrumentarium van
RVO kan hierin uitgebreider. Bescherming van eigen product is belangrijk om de
exportpositie van Nederland te verstevigen.
9. Is het vinden van betrouwbare partners erg lastig? Hoe pakken jullie dit aan?
Ja, er zitten veel ‘cowboys’ in de afvalbranche. Wij maken gebruik van een zeer
uitgebreid screening processes. Hierbij schakelen we ook regelmatig de hulp van
104

Women and International Business

Demi Zwarteveld

ambassades, dit gaat erg goed. Ik ben ontzettend tevreden met (hulp van)
ambassades.

10. De overheid wil meer vrouwen mee krijgen op handelsmissies. Om dit te
stimuleren krijgen vrouwen nu 50% korting. Wat vindt u van deze maatregel?
Als ik een land wil veroveren doe ik dat, korting maakt dan niet uit. Ik vind deze
maatregel geen stimulans maar daarentegen vind ik het ook geen belediging voor
vrouwen.
11. Wat zouden (andere) succesvolle maatregelen kunnen zijn volgens u?
- Meer juridische ondersteuning
- toegang tot bepaalde contracten – steeds opnieuw wiel uitvinden is niet handig
- meer ondertekeningsceremonieën en meer ruimte voor ondernemers om dit zelf op
te zetten hoeft niet georganiseerd te worden door RVO. Voor RVO: ga meer uit van
zelfsturende en ondernemende aspecten van ondernemers. Eigen initiatief.
- Bij de bijeenkomst van BZ noemde iemand de behoefte aan meer follow-up van
handelsmissie. Ik ben het hier niet mee eens. Dit is niet rol van de overheid. Maar
ondersteuning is wel belangrijk .
Verder is het voor overheidsinstanties belangrijk om goed na te denken over wie je
meestuurt op handelsmissie. Hans de Boer is misschien een goede trekker voor MKB
maar niet voor vrouwelijke ondernemers. Denk erover na om aan te passen aan de
doelgroep.
12. Bent u wel eens mee geweest op een handelsmissie? Zo ja, wat vond u ervan / zo
nee, waarom niet?
Nee. Ik heb wel twee keer meegeprofiteerd van een handelsmissie die gaande was,
uitgenodigd voor de handtekening ceremonie. Dit is mij heel goed bevallen en ik raad
de overheid aan dit vaker te doen. Verder nooit nodig geweest om op handelsmissie
mee te gaan, mensen vinden ons en zo bouwen we partnerships op.
13. Vind je dat de overheid haar beleid moet aanpassen op vrouwen, bijvoorbeeld door
handelsmissies speciaal voor vrouwelijke ondernemers te organiseren?
Nee. Het lijkt me beter om handelsmissies te organiseren rond bepaalde thema’s met
ketenregie.
14. Hebt u positieve of negatieve ervaringen meegemaakt om het feit dat je een
vrouwelijke ondernemer bent? (ten opzichte van mannen of bijvoorbeeld door
cultuurverschillen)
Niet echt. De opmerking dat het voor vrouwen een obstakel is om werk – gezin te
combineren, hoor je bij mannen nooit. Dit vind ik dan ook onzin. De oplossing
hiervoor zit in je eigen ondernemend vermogen. In bepaalde sectoren in Nederland
kom je echt mannenbolwerken tegen, zij kunnen niet eens met vrouwen praten,
nemen je niet serieus, kijken je niet eens aan. Het idee dat discriminatie of onbegrip
alleen over de grens is (door cultuurverschillen) is niet waar. In dit aspect ligt
absoluut nog een grote rol voor de overheid. Bijvoorbeeld bedrijven straffen die geen
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diversiteit hebben, hierbij niet alleen kijkend naar verdeling man/vrouw maar ook
etnisch. Ik ben absoluut voor een quotum. Het zit in onze natuur om iemand te
kiezen die op jou lijkt, daarom worden er bijvoorbeeld in commissies, waar mannen
overheersen, ook eerder mannen gekozen.
15. Hoe gaat u hier mee om?
Ik probeer ze niet te veranderen. Dat vind ik zonde van mijn tijd.
Ik vind dat er ook heel veel voordelen zitten aan het vrouw zijn. Ik kan vele beter
werkrelaties opbouwen dan mannen. Als ik een minister spreek weet ik precies wie
haar kinderen zijn, waar ze op school zitten, we hebben veel gespreksstof. Dit helpt.
Vooral waar mannen overheersen val je als vrouw veel meer op, je wordt minder snel
vergeten. Ik neem ook vaak een cadeau mee, gewoon een kleinigheid maar dit helpt
wel. Vinden mensen attent.

9.5.12 Informed Consent Form and Interview Tatjana Romanyk
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1. Er is een kantoor van Aptitude Health in Nederland en in Atlanta, hoe is dat tot
stand gekomen? Waarom in de Verenigde Staten?
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“In 2004 ben ik met TRM Oncology in NL begonnen. Na 1,5 jaar had ik mijn eerste
personeelslid aangenomen. Later kwam ik een oud-collega tegen op een congres. Hij
werkte op dat moment voor een bedrijf die Multi-sponsored onafhankelijke
medische educatie aanbood op de Amerikaanse markt. Dat was toen in Europa nog
helemaal niet. Het idee ontstond zo om dat concept naar Europa over te brengen. Hij
is toen bij dat bedrijf weg gegaan en hebben we in 2006 ‘Prime Oncology’ opgezet.
Hij kwam uit Atlanta, dus daarom daar. Later hebben we ook een Legal entity ‘Prime
LLC’ in de Verenigde Staten opgezet. In 2008 hebben we een holding hierboven gezet
genaamd Aptitude Health. In 2012 zijn we begonnen met ‘Access Oncology’ een
market-research start-up netwerk van meer dan 800 oncologen.”
2. Zijn jullie nu nog bezig met verdere uitbreiding? Wat wil je nog bereiken?
“Ik ben nu bezig met het opstarten van een vierde bedrijf. Verder zijn we met
Aptitude Health veel bezig met o.a. het vertalen van wetenschappelijke kennis aan
artsen, behandelingen vergelijken. We hebben 53 promovendi en 19 medical doctors
in ons team en daarnaast experts in oncologie en marketing waardoor we goed
informatie en data kunnen ‘vertalen’, zodat artsen hier mee verder kunnen.
Daarnaast hebben we heel veel diversiteit in ons team. Ik ben zelf half Oekraïense.
Naar mijn mening kom je altijd tot een beter resultaat met een Multicultureel team.
Als je vraagt wat is de toekomst, is dat blijven doen wat we al doen maar als het ware
een kantelslag maken en er een hele laag technologie overheen leggen waarbij je een
heleboel dingen via netwerken gaat doen, educatie veel meer online, veel
interactiever en veel meer online communiceren. Naar mijn mening is de tijd van live
meetings wel voorbij. We moeten echt in ons vakgebied, de farmacie, die
technologische inhaalslag doen. Vooral in de oncologie is de noodzaak van nascholing
immens groot. Daarnaast wordt de druk op artsen steeds groter om meer en meer
patiënten te zien in minder tijd, er blijft helemaal geen tijd over om ook nog
marktonderzoeken etc. te doen. Wij hebben nu een formule gevonden om wel
toegang te hebben tot die artsen en wel heel goed met hen te communiceren.
Daarom noem ik ons wel eens gekscherend de makelaar van oncologische kennis.”
3. Ja dat begrijp ik nu. Wat mooi dat jullie die weg hebben gevonden. Jullie doen zo
veel voor zoveel mensen. Wat is het meest waardevolle wat je hebt bereikt met
Aptitude Health?
“Daar is niet één antwoord op te noemen. Het zijn allemaal kleine dingetjes die
samen maken dat je een stap vooruit maakt. Ik denk dat iedereen hier in het bedrijf
wel dezelfde drive heeft om iets bij te dragen aan ‘patient outcomes’. Op dit moment
is dat nog kankerpatiënten maar, als je een hele blauwdruk hebt op oncologie wat
toch een hele complexe materie is, dan kun je dat uiteindelijk zo vertalen op andere
disease areas. Zo ben ik nu in de VS aan het kijken of wij ook kunnen samenwerken
op andere gebieden. Zo zijn wij nu exclusief medische educatie partner van de APA,
American Psychiatry Association. Een hele andere hoek. Ook de neurologie is een
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hele specialistische hoek maar de blauwdruk is ongeveer hetzelfde. Better patient
outcomes staat altijd centraal.”
4. Jij staat als vrouw aan de top van dit bedrijf. Loop je wel eens ergens tegenaan
zoals vooroordelen of onbegrip?
“Nee. Niet nu hier in mijn bedrijf. Het is ook wat je zelf uit straalt, ik heb er echt geen
last van.”
5. En cultuurverschillen, loop je daar veel tegenaan?
“Ja maar cultuurverschillen heb je altijd, dat maakt niet zo veel uit of je man of vrouw
bent. Het is wel zo, wij doen hier intern heel veel aan. Wij geven ons team trainingen
over cultuurverschillen omdat we zoveel diversiteit intern hebben en veel
buitenlandse klanten. Maar diversiteit in gender en culturen is juist heel belangrijk. Ik
hou daar wel van. Je kijkt naar de beste persoon voor de positie, als daar dan ook nog
andere inzichten bij komen dan vind ik dat alleen maar een verrijking. Maar dat moet
je wel durven als leider. Dan heb je heel veel discussie en tegengas maar volgens mij
kom je dan altijd tot een beter resultaat.”
6. Gedurende mijn onderzoek spreek ik veel vrouwelijke ondernemers en ik merk dat
er heel veel verschillende meningen en inzichten zijn over de combinatie vrouw zijn
en ondernemen. Jij gaf net aan totaal geen problemen te ondervinden uit
vooroordelen of cultuurverschillen maar veel vrouwen vinden dat wel lastiger,
bijvoorbeeld tijdens een samenwerking in een land waar het minder gewoon of
geaccepteerd is dat een vrouw de leiding heeft van een bedrijf (…)
(Onderbreekt) “Ja absoluut maar ik moet zeggen dat wij daar ook wel rekening mee
houden hoor. Als wij iets op moeten leveren in Saoedi-Arabië, stuur ik daar ook geen
dame heen. Daar hou je wel rekening mee. En als wij met Japanners moeten dealen,
stuur ik daar ook eerder en man heen. Wij zijn met drie founders, we kunnen kiezen
waar we naartoe gaan. Ik ga overal heen, vooral in Europa maar als je bijvoorbeeld
naar het Midden-Oosten moet dan wordt het een ander verhaal. En nu is het wel zo
dat degenen daar die in het Westen gestudeerd hebben, hebben er niet eens veel
moeite mee. Het is meer in het midden management.”
7. Sommige vrouwen gaven ook aan meer uit hun omgeving soms onbegrip te krijgen
om het feit dat ze ondernemer of directeur zijn en daardoor misschien veel van huis
weg zijn. Bijvoorbeeld iemand zei ‘als vrouw moet je je tijdsindeling meer
verantwoorden’. Hoe ervaar jij dat?
“Ik vind dat je daar als overheid wat aan kan doen maar dat doen we zelf hoor. Laten
we eerlijk zijn, het zijn vooral vrouwen die dat elkaar aan doen. Daar kan je vooral
zelf wat aan doen. Dat is altijd wel voornamelijk langs me heen gegaan. Laat iedereen
lekker doen waar hij zelf zin in heeft, oordeel niet zo over anderen. Daarnaast moet
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ik de resultaten nog krijgen van dat soort vrouwen die dat doen dat kinderen
waarvan hun moeder elke dag op het schoolplein staat gelukkiger zijn dan kinderen
die erna naar de naschoolse opvang gaan en waarvan de ouders gewoon heel goed in
hun vel zitten omdat ze zo’n leuke baan hebben. Ik snap niet waarom daar altijd zo
eenzijdig over gedaan moet worden.”
8. Ben je ook van mening dat het aan de vrouw zelf ligt dat zij achter blijven op de
arbeidsmarkt en als het gaat om internationaal ondernemen?
“Ja ik denk zeker dat het gedeeltelijk aan de vrouw zelf ligt maar het ligt ook zeker
aan de algemene geaccepteerde publieke opinie. En die wordt gemaakt door
vrouwen en mannen. En we zitten nog steeds in een systeem wat in de ’60 / ’70 jaren
of misschien nog wel eerder, wat door blanke mannen van vijftig is bedacht. En nu
proberen we elke keer hier en daar wat te moderniseren maar ons hele systeem is
daar op gebaseerd. Daar proberen wij ons als vrouw op aan te passen in plaats van
dat we zeggen ‘wij doen het zo, passen jullie je eens aan’. Zou ook kunnen! Waarom
moeten wij ons altijd aanpassen?”
- Dus wat vind je dat er moet gebeuren?
“Er zou overal in het publieke leven, zou een afspiegeling moeten zijn van de
samenstelling van de Nederlandse bevolking. Alleen dan kun je goed je bevolking
representeren en kun je voorzieningen treffen en het samen doen. Dat geldt in de politiek
ook. Dat begint in bestuursfuncties, ook in de overheid meer vrouwen in hogere functies
maar ook in het algemeen moet er veel meer diversiteit komen.”
9. Wat vind je dan bijvoorbeeld van een vrouwenquotum?
“Liever niet. Maar als het echt niet anders kan. Het is jammer dat het nodig is. Al
twee jaar geleden moesten al die beursgenoteerde bedrijven namen van topvrouwen
doorgeven etc. verder wordt er niks mee gedaan. Je hebt altijd die ‘white, fifty plus,
male resistance under the skin’ Het is heel moeilijk om daar tegen te vechten.”
10. Maar op een gegeven moment gaan die blanke vijftigplussers ook met pensioen en
komt de nieuwe generatie. Denk je dat dat verbetering of verandering zal brengen?
“Daar moeten die meiden zelf ook wat aan doen. Het was onlangs in het nieuws dat
Dames tot hun 34e zelfs meer verdienen dan jonge mannen. Daarna gaan ze thuis
zitten of parttime werken. Dat doen we met z’n allen zelf! Je kunt niet aan de ene
kant zeuren en dan lekker thuis gaan zitten. Zo werkt het niet. Succes is nog nooit
langs de deur gekomen, je moet er wel wat voor doen. Dan moet je niet zo truttig
doen. In de ons omringende landen hebben we dat ook niet. Nederland is kampioen
van de parttime werkers.”
11. Je bent lid bij verschillende vrouwennetwerken. Waarom sluit je je bij hen aan?
Waarom vind je dat belangrijk?
“Als je zoals ik als CEO bij zo’n bedrijf zit, kan je niet over alles met je collega’s
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sparren. Daarnaast ben je veel bezig met kijken naar de toekomst en om je heen, wat
speelt er, wat moet je doen met je bedrijf om klaar te zijn voor de toekomst. Het is
ook heel erg leuk om met andere ondernemers te sparren over soortgelijke
problematiek maar vanuit een hele andere hoek. Dus die komen misschien met hele
frisse, nieuwe ideeën die heel nuttig kunnen zijn. In het vrouwennetwerk van VNONCW zit een leuke, afwisselende groep ondernemers, in Womensbizz zit het
internationale aspect en de leden van HBA komen allemaal uit de gezondheidszorg,
farma en biotech, dus die begrijpen direct wat je doet en bieden dat stukje
verbreding waar ik ook mee bezig ben.”
12. Onlangs heb je de prijs ‘etnische zakenvrouw van het jaar’ gewonnen. Hoe vind je
dat?
“Heel leuk. Ik zie de prijs, en zo heb ik heb geaccepteerd, on behalf of our staff. Het is
een zakelijke prijs, het bedrijf is opgevallen. Dit hebben we samen gedaan. Het geeft
ons intern weer heel veel motivatie en inspiratie om verder te gaan met wat we
doen. Daarnaast zit er ook een persoonlijk aspect aan wat ik heel leuk vind. Mijn
vader komt uit Oekraïne, dat is mijn etnische afkomst. Dan wordt je al kind al
getriggerd om anders tegen dingen aan te kijken.”
13. Hebben jullie ook een samenwerking met de overheid?
“Dat zou ik heel graag willen. Daar heb ik ook al een oproep naar gedaan. Ik zou
graag eens in gesprek gaan met minister Schippers om mee te denken over de
gezondheidszorg. De gezondheidszorg ligt helemaal vast. Mijn expertise ligt toch in
de oncologie dus daar zou ik mee willen beginnen maar ik denk dat ik vanuit het veld
wel dingen kan aandragen waar iedereen zijn voordeel mee zou kunnen doen. Wij
zijn ook een bedrijf die er baat bij heeft om alle partijen op een lijn te krijgen en
gezamenlijk tot een bepaald doel komen, wat voor ieder hetzelfde is. Ik denk dat het
voor de minister ook leuk zou zijn als we een bepaalde samenwerking kunnen
opzetten waarbij ik me ook committeer om alle mensen op een lijn te krijgen om die
zorg toegankelijker, of in ieder geval beter te maken. In ieder geval voor
kankerpatiënten.”
14. Wat zou de overheid nog meer kunnen doen om (vrouwelijke) ondernemers te
ondersteunen?
“Financiering. Ik heb een internationaal bedrijf, het bedrijf is zelf gefinancierd. Het
groeit, we versturen veel facturen. Vaak zit er echter een periode tot 120 dagen
tussen voordat de factuur betaald wordt. Om die periode te overbruggen, kun je
speciale kredieten aanvragen. Echter bij mijn bedrijf wordt 50% in Nederland
verdiend en 50% in de VS. Echter valt alles onder Aptitude Health B.V. , wat een
Nederlands bedrijf is. Echter de bank zegt dan: ‘wij kunnen je 80% geven van wat je
met je entiteit in Nederland genereert. Wat je in buiten Nederland genereert, daar
kunnen wij niet bijkomen.’ Vervolgens ga ik naar de Amerikaanse bank die zegt ‘ja
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prima gaan we regelen.’ Ik heb daar zelfs met minister Ploumen over gepraat. Dit is
een issue, hiermee jaag je bedrijven Nederland mee uit. De oplossing is niet zo
moeilijk, dat zijn toch handelsovereenkomsten?! Op het gesprek werd positief
gereageerd, ‘goed idee, gaan we doen’, echter nu is er nog steeds niks gebeurd. Het
is gewoon zonde, minister Schippers heeft bijvoorbeeld net geld besteed aan allerlei
onderzoeken die ik allang gedaan heb. Dat is gewoon zonde. Er is nog zo veel te
verbeteren.”
15. Is er nog bepaalde wet- en regelgeving waar je tegenaan loopt bij het ondernemen,
dingen die makkelijker zouden moeten / kunnen?
Wet- en regelgeving is er altijd. Zo is ons hele systeem. Het probleem ligt in de
uitvoering. Dat je ethisch moet handelen als je een niet-geregistreerd geneesmiddel
bij een patiënt gebruikt is logisch, maar hoe je dat precies doet of uitvoert en dat je
daar dingen voor kunt afspreken in plaats van dat er een ontelbaar aantal commissies
is die dat allemaal op hun eigen manier doen, je ziet door de bomen het bos niet
meer. Ze werken elkaar tegen. Het schiet gewoon niet op. En de patiënt krijgt
daardoor zo’n middel niet. Oplossing hiervoor ligt in technologie, anders denken. De
processen anders inrichten. Dat is volgens mij de oplossing voor heel veel problemen
waar we tegenaan lopen. Onze hele maatschappij is gebaseerd op de kennis en de
tools van de twintigste eeuw. Echter we leven in de eenentwintigste eeuw, met
andere tools, andere wensen. We moeten niet aan ons oude manier van denken vast
blijven zitten.”
16. Waar denk je dat de kracht ligt van vrouwelijke ondernemers?
“Ik heb een heel sterk ‘onderbuikgevoel’. Vrouwen zijn veel gevoeliger voor intuïtie /
zesde zintuig. Als vrouw lees je veel meer nuances. Als je daar wat mee doet, ligt daar
zeker kracht maar veel vrouwen laten zich er ook onzeker door maken, dan werkt het
averechts.”
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