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At work

MEER BLUF,  MEER GELD
Dat is schrikken: redacteur Yeliz krijgt een torenhoge rekening 

voor een vriendendienst. Hij rekent een uurprijs waar zij alleen maar 
van kan dromen. Om uit te vinden hoe dat zit, infiltreert ze in een 

mannenkantoor en observeert ze hun gedrag.
TEKST YELIZ ÇIÇEK

Zo doen mannen dat

H
et begon allemaal met een schok-
kende factuur. Ik had een vriend 
gevraagd om voor een vrienden-
prijsje iets voor me te doen. Hij 
had zijn uren berekend en zijn 
tarief was nogal, uhm, anders 

dan dat van mij. Zeg maar gerust dat ik me te pletter 
schrok. Als dit het vriendentarief was, wat was dan 
zijn normale uurprijs?! Ik leg het geval voor aan een 
vriendin die als producer van grote campagnes voor 
een creatief bureau dagelijks offertes onder ogen 
krijgt. Ze moet lachen. Voor haar is dit een normaal 
uurtarief, maar vrouwen zitten inderdaad vaak iets 
lager in hun dag- en uurprijs. Super – voor al de inkom-
sten die ik ben misgelopen had ik een huis op Mallorca 
kunnen kopen. Ben ik echt zo slecht in onderhandelen? 
En dat terwijl ik volgens vriendinnen een meesteron-
derhandelaar ben, een eersteklas ‘hosselaar’ zouden 
ze op straat zeggen. Mooi niet dus. Ik wil weten hoe 
dat zit. Wat doe ik anders – lees minder goed – waar-
door ik minder verdien dan de gemiddelde man? 

WIE ONDERHANDELT ER BETER?
Voor alle zzp’ers, maar ook voor de gelukkige mensen 
met een vast contract – en voor eigen gewin, want dat 
huis op Mallorca zál er komen (in het Noorden, in het 
dorpje Deià) – ga ik op onderzoek uit. Ik infiltreer in 
organisaties waar vooral mannen aan het roer staan, 
sluit me bij ze aan in de koffiehoek en observeer hoe ze 
zich gedragen in de boardroom. Want als we onderzoe-
ken en experts moeten geloven, zijn mannen in een 
aantal dingen beter dan vrouwen. Een van die dingen 
die we volgens Elske Doets, ceo van Jan Doets Reizen, 
minder goed zouden kunnen, is onderhandelen. Als we 
dat nu eens onder knie kregen, zou de loonkloof van-
zelf verdwijnen, beweerde de topvrouw onlangs in het 
televisieprogramma Nieuwsuur. Ze zat aan tafel om 

haar mening te geven over de nieuwe IJslandse wet die 
bedrijven verplicht om mannen en vrouwen gelijk te 
betalen. ‘Betuttelend’ noemde Doets de maatregel. Ze 
zou liever zien dat Nederlandse vrouwen naar een 
onderhandelingscursus gaan. Maar om Doets’ argu-
ment maar direct te weerleggen: uit onderzoek van 
Columbia Business School blijkt dat vrouwen net zo 
goed kunnen onderhandelen als mannen, tenminste, 
zolang ze dat voor een ánder doen. We doen het hele-
maal zo slecht nog niet. We zijn minstens zo slim en 
ambitieus, en we zouden eens moeten ophouden met 
te zeggen dat dat niet zo is. Maar goed, we verdienen 
nog altijd niet hetzelfde als mannen. Tijd om het werk-
veld in te duiken, omdat het altijd goed is om van een 
ander, in dit geval de man, te leren. 

KOFFIE & KEIHARDE CIJFERS 
«Koffie?» Ik loop mee naar de koffiehoek, alwaar de 
mannen wat nonchalant met hun zwarte bakkie aan de 
bar hangen. Ik doe hetzelfde. Vandaag neem ik geen 
latte met havermelk, maar een dubbele espresso, om 
8.30 uur ’s ochtends… alles voor het onderzoek. Ik ben 
op bezoek bij een creatief bureau, met klanten zoals 
Heineken en KFC. Tijdens de koffiepauze passeren er 
wat koetjes en kalfjes, zoals de laatste aflevering van 
Temptation Island, maar dan wordt er subtiel een 
brug geslagen naar werk en daarbij worden er en pas-
sant ook de nodige successen gedeeld. Waar ik vaak 
kies voor een luchtig ochtendgesprek – wat je de avond 
ervoor hebt gekookt, op welke yogamat je lag of wat je 
in het weekend gaat doen – wordt hier al in de vroege 
ochtend over werk gekletst. En het meest opvallend: 

Reken uit wat je waard bent
Een goed begin. 
Noteer álles
Koop een notitieboek en schrijf je 
successen op, liefst inclusief cijfers. 
Wees voorbereid 
Schrijf voordat je een onderhande-
ling ingaat op wat je zou willen zeg-
gen en wat jij een realistische fee/
startsalaris/loonsverhoging vindt. 
Nog meer noteren
Noteer wanneer je een collega helpt 
met een project. Op die manier ont-
houd je waaraan je hebt bijgedra-
gen. Handig als je gaat onderhan-
delen over salaris. 

Deal or no deal
Voor zzp’ers: als iemand niet in staat 
is om je op dat moment een gepast 
bedrag te betalen, sluit dan een deal 
dat als een project wordt binnenge-
haald jij wordt aangehaakt als expert 
of een percentage van de winst 
krijgt. 
Uurtje-factuurtje
Wees niet bang om mensen te 
kwetsen als ze vragen of je kennis 
wilt delen en vraag direct of er bud-
get is, ook al is het voor een vriend. 
En wanneer er gebruik van wordt 
gemaakt, stuur dan een factuur. Ge-
woon doen; je bent een professional. 

Tips voor meer geld
Zo zorg je voor een hogere fee of salaris. 

Om 8.30 uur ’s ochtends 
wordt er al met keiharde 

cijfers gestrooid   >
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daarbij komen ook cijfers aan bod. Had ik al gezegd 
dat het 8.30 uur in de ochtend was?! «Ik zei al dat we 
op de verkeerde doelgroepen inkopen, en nu is het 
bereik van de post al met 11% gestegen.» Afijn, cijfers 
dus. Ik háát cijfers, waarschijnlijk de oorzaak van mijn 
hopeloze bedrijfsadministratie en de boze mails van 
mijn boekhouder. Diezelfde avond bespreek ik het met 
een vriendin, businessmanager bij een groot beauty-
concern. Zij is het gewend om aan tafel te zitten met 
voornamelijk mannen, en  voor haar zijn cijfers dage-
lijkse kost,. «Ik zorg altijd dat ik een bulk cijfers en  
statistieken paraat heb. Zo heb ik altijd een concreet 
antwoord en daardoor weet ik vaak een ‘go’ of budget 
los te peuteren. Als iemand tegenstribbelt, gooi ik er 
een ingenieus uitziende grafiek tegenaan.» Aline en 
Floor, partners van Network Agency, recruitmentbu-
reau voor (freelance) professionals op het gebied van 
pr, communicatie en onlinestrategie, zien het ook in de 
sollicitatiegesprekken die ze voeren: «Mannen die  
tijdens een intake heel duidelijk zeggen ‘mijn kracht 
ligt op dat gebied van… en dat zie je aan het succes dat 
ik behaalde tijdens ...’. Ze claimen hun succes; dat doen 
vrouwen niet zo snel. Het is onze taak als agency om 
vrouwen en mannen voorafgaand aan een sollicitatie 
te coachen, zodat ze weten welke kwaliteiten ze moe-
ten benadrukken.» Ik neem hun tip mee in mijn volgen-
de onderhandeling voor een online klus. Ik snor wat 
cijfers op, zoals de procentuele stijging van het aantal 
unieke viewers van een website die ik ooit managede, 
die ik tijdens het gesprek kan aanhalen. De klus heb  
ik inmiddels binnengehengeld – geen idee of het aan  
de cijfers ligt, maar ik merk wel dat ik me sterker  
voel doordat ik mijn kwaliteiten ook in harde getallen 
kan uitdrukken. 

WETEN WAT JE WAARD BENT 
Ook zoiets: de neiging van vrouwen om hun expertise 
gratis te delen. Het heeft alles te maken met weten wat 
je waard bent. De Amerikaanse ondernemer Adrienne 
Graham schreef er een blog over dat viral ging en later 
ook in boekvorm werd uitgebracht: No you can’t pick 
my brain, it costs too much. Ze deelde haar ervaring 
met mensen die haar uitnodigden voor ‘een kopje kof-
fie’ in ruil voor gratis advies. Volgens Graham ligt het 
deels aan het feit dat vrouwen moeilijk nee durven te 
zeggen op dergelijke verzoeken. 
Vol goede voornemens begin ik met het opstellen van 
een tarieflijst (tip van Graham) waarin ik opneem wat 
ik vraag per uur of per dag voor verschillende soorten 
klussen. In mijn geval: het schrijven voor een social-
mediapost, een online artikel, een printartikel of een 
social mediastrategie. Ik ga koffie drinken met vriend 
L. die in dezelfde sector werkt als ik en pols wat hij 
zoal vraagt voor bovengenoemde werkzaamheden. Ik 
luister en noteer en pas waar nodig mijn fee aan. Top-
model Linda Evangelista zei het twintig jaar geleden 
al: ‘I don’t get out of bed for less than $ 10.000 a day’. 
Zij wist precies wat ze waard was, daar kan ik van 
leren. «Je moet nooit zomaar akkoord gaan met het 
eerste bod. Zelfs miljoenenbedrijven proberen te 
bezuinigen waar ze kunnen», zegt vriend L. «Ik ben 
twee jaar geleden gestopt met kennis delen of een 
klusje doen voor een belachelijke dagfee of gratis, in 
ruil voor die zogenaamde naamsbekendheid of je port-
folio. Guilty: ik ben wel geneigd informatie en kennis 
te delen zonder er iets voor terug te vragen, een 
socialmediapost te schrijven voor een paar kopjes  
koffie of de basisregels van SEO-schrijven uit te leggen 
in ruil voor het testen van een nieuwe beautybehande-
ling. «Je bent goed in wat je doet en we leven niet in 
een ruileconomie», zegt mijn man dan wijs. 

DE GERAFFINEERDE MAN
Volgens Vreneli Stadelmaier, auteur, loopbaancoach en 
bedrijfskundige, zijn vrouwen teamspelers die dankzij 
hun empathisch vermogen en intuïtie hun collega’s 
goed aanvoelen en vaak bereid zijn anderen uit de 
brand te helpen. Maar omdat dit dingen zijn die nie-
mand ziet, krijgen ze hiervoor geen de credits. «We 
willen vooral door iedereen aardig gevonden worden. 
Vaak stellen we geen grenzen en zijn we eindeloos 
bereid collega’s te voorzien van advies en hulp. Man-
nen gaan geraffineerder te werk, bijvoorbeeld door te 
focussen op hun eigen prestaties of kenbaar te maken 
dat een idee hun eigendom is.» Maar we moeten ons-
zelf ook niet te veel kwalijk nemen, zegt Stadelmaier, 
want er spelen ook factoren mee waar we zelf geen 
invloed op hebben. «Wat aan loonverschillen ten 
grondslag ligt is het feit dat men werk gedaan door 
vrouwen als minder beschouwt dan werk verricht door 
mannen. En dat terwijl uit recent onderzoek onder 
computerprogrammeurs naar voren komt dat het werk 
van vrouwen feitelijk beter is dan van mannen. Maar 
als de beoordelaars weten dat het om werk van een 
vrouw gaat, geven ze het toch een lager cijfer. Soort- 
gelijke onderzoeken zijn ook gedaan onder musici, 
wetenschappers, sollicitanten en schrijvers, met 
dezelfde uitkomsten. En voor minder werk wordt 
natuurlijk minder betaald. Dit onderliggende  
mechanisme moeten we aanpakken door bewust- 
wording te creëren.» 

STIJGEN IN WAARDE
‘Zelfstandige? Zelfpromotie is een must’ zie ik staan 
als ik door mijn Facebookwall scroll. Jezelf verkopen 
op de werkvloer is iets waar mannen een kei in zijn en 
wat wij vrouwen meer zouden mogen doen. We zijn 
vaak bescheiden en dat is een prachtige eigenschap, 
maar op de werkvloer kan het nadelig zijn. Het is 
belangrijk om jezelf op de kaart te zetten en om te 
weten dat je je successen mag delen en hardop mag 
uitspreken waar je goed in bent. Op die manier zorg je 

dat jouw – is-ie weer – waarde stijgt. In het geval van 
zzp’en is je eigen pr-agent spelen een heel goed idee om 
op de radar van potentiële klanten te komen. Zo kun je 
projecten waar je aan hebt gewerkt op LinkedIn of 
Instagram delen óf flink netwerken. «De meeste man-
nen weten hoe ze het spel moeten spelen, wie ze moe-
ten beïnvloeden en waar ze zichtbaar moeten zijn», 
zegt Stadelmaier. Volgens haar mag ik tijdens een net-
werkborrel best wat meer over mezelf vertellen, met 
de nadruk op relevante informatie want in een potje 
borstklopperij heeft niemand zin. «In mijn boek Yes 
she’s smart deel ik een aantal spelregels, bijvoorbeeld: 
vertel hoe goed je bent. En: vertel niet alles, maar 
alleen wat relevant is. Ook als je een vast contract 
hebt is het onderhouden van je netwerk heel belang-
rijk, omdat dat netwerk je informatie geeft die je nodig 
hebt voor je functioneren. Een goed netwerk infor-
meert en inspireert.» En zo sta ik daar, op een vrijdag-
middagborrel van een nieuwe klant, met een missie: 
meer van mezelf laten zien. Ik ga met mannelijke en 
vrouwelijke collega’s in gesprek, vraag welke functie 
ze precies in het bedrijf vervullen en wat ze hiervoor 
hebben gedaan. En ik vraag door. Waar ik kan probeer 
ik aan zelfpromotie te doen, ook al voelt het wat 
onwennig. Wat helpt dat ik me niet hoef te schamen 
voor de interessante projecten die ik mag doen voor 
mooie klanten. Zeer waardevol, volgens Stadelmaier: 
«Doe klussen die je zichtbaarheid of status opleveren. 
Dat doen mannen vaak heel slim.» En het werkt, kan 
ik je vertellen. Wanneer een vriendin mij tipt bij 
iemand die een socialmediamanager zoekt, bericht hij 
haar terug: ‘Ik zie dat ze heel veel expertise heeft, dus 
volgens mij is zij iets te hoog gegrepen voor ons’ (lees: 
er is weinig budget). Helemaal prima, want voor min-
der dan duizend euro per dag kom ik mijn bed niet 
meer uit. Grapje, natuurlijk. •

En dan nog iets
«Ook de werk-zorgverdeling heeft veel invloed op de financiële situatie 
van vrouwen», zegt Suzan Steeman van Women Inc., een organisatie 

die de positie van de vrouw in Nederland wil versterken. «Er zijn  
onderzoekers die bepleiten dat de keuzes die hiermee samenhangen 

niet in volledige vrijheid worden gemaakt, maar nauw samenhangen 
met de heersende genderrollen in onze samenleving. Als een stel kin-

deren krijgt, is het vaak zo dat de man hetzelfde aantal uren of meer 
gaat werken (91% doet dit bij de geboorte van het eerste kind) en de 

vrouw minder uren gaat werken (36% doet dit bij de geboorte van het 
eerste kind) of geheel stopt met werken (11%). Uit onderzoek blijkt dat 
veel vrouwen en mannen werk en zorg het liefst gelijk verdelen, maar 

in de praktijk gebeurt dit nog weinig. Om te laten zien dat het wel  
mogelijk is, heeft WOMEN Inc. samen met Nibud de WerkZorgBere-
kenaar ontwikkeld, om te berekenen wat de financiële gevolgen zijn 
van bepaalde keuzes, zoals deeltijd werken.» Zo kan het voordeliger 

zijn om beide vier dagen te werken in plaats van dat één partner voltijd 
werkt en de andere partner een kleine deeltijdbaan heeft, wat uitein-
delijk een positief effect zal hebben op jouw salaris en/of promotie.»

Geleerd van de 
mannen: jezelf 
promoten
waar het kan

Mannen zijn vaak heel 
geraffineerd: ze focussen 
op eigen prestaties of 
claimen dat een idee hun 
eigendom is.
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