
Vrouwen aan de top

Body,
Soul&
Mind

Dat vrouwen het gemakkelijker krijgen op de werkvloer eens er meer
soortgenoten aan de bedrijfstop komen, is geen wet van Meden en Perzen.
En wel integendeel. Wie de pech heeft te moeten werken met een Queen Bee,
of Bijenkoningin, ziet zich zelfs eerder geboycot dan gesteund.
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ames. Hebt u – of hebt u
haarooitgehad–eenvrou-
welijkecollegaofchefdieu,

ondanksuw talent enkwaliteiten,
behandelt als een hond?Die eerst
warm blaast, danweer koud? Die
essentiële informatie voor u ach-
terhoudt? Die meetings plant op
uren waarop een mens met een
gezinzichonmogelijkkanvrijma-
kenendatalsgebrekaanloyaliteit
en juiste prioriteiten terugkaatst?
Die u in een slecht daglicht stelt?
Endiedatallemaalopzo’nsubtiele
manierdoetdatuondanksdedui-
delijke boycot aan uzelf begint te
twijfelen?
Heren. Hebt u vrouwelijke mede-
werkers die hierover klagen?Hebt
ueenvrouwelijkemedewerkerdie
haaruiterstebestdoetomoneofthe
boys tezijn?Valthetuopdatzenog
harder is voor haar vrouwelijke
medewerkersdanhaarmannelijke?
Hebtuhetgevoeldathaarteamver-
lamdlijkt?Vreestudater,alsuzou
ingrijpen,eenhooponwelgekomen
baggerzalbovenkomen?Maarkunt
u er ondanks alles niet meteen de
vinger opleggen, want naar u toe
lijkt die vrouwelijke medewerker
altijd vriendelijk, voorkomend en
professioneel?
Innige deelneming. U zit opge-
scheept met wat men een Queen
Beenoemt. EenBijenkoningin.

Modern seksisme
Voorudenktdatditweer eenarti-
kel is dat geschreven is om vrou-
wenophogepositiesneertehalen:
zoietszultuhierniet lezen.Maarde
realiteit mag benoemd worden.
Vrouwelijkesolidariteit laatopveel
werkvloeren heel wat te wensen
over, en dat doet vrouwen geen
goed. Dat het fenomeen ook een
naamheeft, isdanweeropmerke-
lijk.Bijenkoningin isgeengeuzen-
naam omalfavrouwen, bitches of
gewoononaangenamecollega’s te
benoemen. De term Queen Bee
Syndrome werd in 1973 al weten-
schappelijk in kaart gebracht, en
benoemt het fenomeen van vrou-
welijkemanagersdiekritischerzijn
tegen collega’s en medewerkers
vande eigen sekse.
Naarmate steeds meer vrouwen

carrière op hoog niveau maken,
wordt het thema actueler en inte-
ressanter voor academici. Ook de
Nederlandse organisatiepsycho-
loge Belle Derks (Universiteit
Leiden) botste in haar onderzoek
naar sociale stigma’s op het feno-
meen vandeQueenBee.
“Net zoals etnische minderheden
zichvandegroepafzettenomver-
der te komen in het leven, zetten
ookvrouwenzichafvandegroep”,
legt Derks uit. “Dat uit zich op de
werkvloer inhet tegenwerkenvan
andermanscarrièreendeontken-
ning van het bestaan van sekse-
discriminatie.”
VrouwelijkeA-figurendielatenuit-
schijnen dat de combinatie werk-

gezineenfluitjevaneencentis,vrou-
welijketopmanagersdiehetbestaan
vaneenglazenplafondontkennen,
vrouwendiehunneusophalenvoor
uitgesproken vrouwelijke eigen-
schappen: het zijn allemaal moge-
lijke Queen Bees. Voor wie nog
mochttwijfelenaandeargumenten:
Derks leert ons ook dat men in de
psychologie dit soort gedrag
benoemtals ‘modernseksisme’.

Professionelemaskers
“Ze gedraagt zich als een van de
mannen, en kijkt neer op vrou-
welijk sociaal gedrag. Vrouwen
die zich vrouwelijk gedragen in
manier van doen of kledij, halen
volgenshaarhetkwaliteitsniveau

van de vrouw op de werkvloer
naar beneden”, duidt Liesbeth
Dillen.Dillenhelptmethaar con-
sultancybedrijf She Works with
Women vrouwen naar voor te
duwenbinnendebedrijfswereld.
Ze werkt zowel met Queen Bees,
als met hun slachtoffers en hun
mannelijke bazen.
“Een Bijenkoningin mengt zich
met topmensen en andere
geslaagde en succesvolle figuren.
Tegelijk negeert ze iedereen die
lager indehiërarchie staatdanzij.
Ze heeft verschillende professio-
nelemaskers, en zal altijdmet de
glimlach reageren als ze iemand
ontmoet. Maar tegelijk denkt ze
eenpaar stappenverder: isdit een

opportuniteit, kan deze persoon
me vooruit helpen of net niet?”
Als voormalig topmanager bij
Ikea kent Liesbeth Dillen de
wapens, maar begrijpt ze ook de
motievenvanzo’nBijenkoningin.
“Het genot van de macht is er
zeker een van”, zegt ze. “En een
vande jongenszijn, geefthaareen
kick.Maarhaardestructiefgedrag
isookeenmanieromhaar terrein
te verdedigen.
“Haar redenering is dat ze niets
cadeauheeftgekregen,datzehard
heeft geploeterd en veel heeft
opgeofferdomtegerakenwaarze
staat. De prijs voor een topplek is
hoog, en ze eist dat ook andere
vrouwen die betalen anders zul-
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DeQueenBee is even
onzeker als iemandanders,
maar ze camoufleert die
angstmet agressie en het
afblaffen van anderen
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haar vrouwelijke collega’s terro-
riseert”, zegt Dillen. “Bijen-
koninginnen zijn bovendien,
ondanks de perfide machtsspel-
letjesdie ze spelen, slechtemana-
gers. Veertig procent van mijn
cliëntenzijnmannelijkeCEO’sdie
onder meer advies zoeken over
hoe ze een gezonde en moderne
diverse werkcultuur krijgen en
dergelijk negatief autoritair
gedrag kunnen corrigeren.”
Hoezo? Spinnen mannen dan
geen garen bij het feit dat vrou-
wen elkaar rauw lusten op de
werkvloer? Terwijl zij elkaar
figuurlijk te lijf gaan, blijft het
patriarchaatongestoordzijngang
gaan. “Dat gebeurt”, zegt Dillen.
“Maar mannen kunnen ook het
slachtoffer zijn van de Bijen-
koningin. En nu er steeds meer
vrouwenaandetopkomen,begin-
nen de mannelijke CEO’s te zien
dat sommige van deze vrouwen
wel erg destructief te werk gaan
omhunpositie te handhaven.Op
termijnkanzo’nvrouwfunestzijn
voorhetbedrijf.Goedemedewer-
kers vertrekkenalshethen teveel
wordt. Er is geen enkele baas die
dat graag ziet gebeuren: de angst
voordeQueenBeewerkt verlam-
mend op de teams en verziekt de

bedrijfscultuur.Dat isnefast voor
de nodige innovatie en creatieve
aanpakdie juistnuhardnodigzijn
in organisaties.
“Dat ze nunog succes heeft op de
werkvloer, is omdat zenietwordt
gestopt.Mannelijkebedrijfsleiders
vragen zich ook af hoe het zover
is kunnen komen. Gedeeltelijk
omdat het niet aan het daglicht
komt,natuurlijk.Wieonderhevig
is aan zo’n Bijenkoningin zwijgt
daarmeestalover.Hetduurtaleen
tijdje vooraleer je begrijpt dat het
aanhaar ligt inplaats vanaan jou,
enbovendien is eroverprateneen
teken van zwakte. Daarnaast is
iedereenbangvoorhaar,niemand
diehaar tegendeharen inwil strij-
ken.Maarals eenhalvewerkvloer
ontslag neemt in de loop van een
paar jaar,danbegrijpenCEO’sook
dat er ergens een probleem is.
“Het goede nieuws is dat de ver-
andering is ingezet. Mannelijke
bedrijfsleiders beginnen zich nu
pas te realiseren dat ze moeten
werken aan een bedrijfscultuur
die dat gedrag kort op de bal cor-
rigeert inplaats vanhet tebespre-
ken tijdens de jaarlijkse evaluatie
waarbij de schade al onherstel-
baar is.
“De Queen Bee teert op het con-

flictmodel.Dat is eenoude strate-
gie die steeds minder wordt aan-
vaard. Mensen stellen autoriteit
meer en meer in vraag. Het hui-
digeeconomischeklimaateistook
datwesteedsmeer samenwerken
om te overleven. Dan valt de
QueenBeedoordemand,natuur-
lijk.
“Bovendien wint de sociale ten-
densvan jezelf te zijn inplaatsvan
te conformeren aan een groep
veld. Laatst zei Telenet-topman
Duco Sickinghe het nog in zijn
afscheidsinterview indekrant: ‘Je
kunt nog zo veel geld verdienen,
uiteindelijk wil iedereen gewaar-
deerdwordenvoorwiehij is.’Ook
vrouwen zullen in de toekomst
steedshuneigenmanier vanwer-
kenhanterenenvaloriseren.Eens
deQueenBeemerktdathaaregoï-
stischegedragnietsmeeroplevert,
houdt dat gedrag vanzelf op.”

Quota
BelleDerksdenktmethaaronder-
zoeksconclusieshetultiemeargu-
ment te hebben gevonden om
quota voor vrouwen in radenvan
bestuureneldersopdewerkvloer
te hanteren. “Als de omgeving de
contextbepaalt, dan ishetQueen-
Beegedragnietmeerdaneenover-
levingsstrategie die vecht tegen
stereotypen.Als jedeenigevrouw
ineen raadvanbestuurbent, dan
sta je onder zware druk om niet
verdacht teworden van positieve
discriminatie. Het is voor een
vrouwgevaarlijk omop tekomen
voor andere vrouwen, maar ook
omin tegaan tegendeQueenBee.
“Mochtenvrouwenminder tever-
liezen hebben en mocht gender
geen issue zijn, danwordenvrou-
wen vanzelf solidairder. Quota
kunnendiedrukopheffen, omdat
je op die manier over die stereo-
typen stapt.”
Rest de vraag of vrouwenwel soli-
dairmóétenzijnmetelkaar.Alsant-
woordciteertLiesbethDillenvoor-
malig Amerikaans minister van
Buitenlandse Zaken Madeleine
Albright: “Ialsothinkit’s important
to help one another. I have a saying:
there is a special place in hell for
womenwhodon’t.”

lenzevolgenshaarniet overleven
aan de top. Dat betekent ook dat
zegeenconcurrentieduldt. Zeker
wie zich ‘einde carrière’ begint te
voelen, zal jongerebriljante colle-
ga’s menig strobreed in de weg
leggen om haar positie te behou-
den.
“Datdoetzeondermeerdoorande-
rentenegeren.Negereniseenper-
fectwapenomdepikordetehand-
haven.Menkanjeermaarmoeilijk
op aanspreken. Let wel, uiteinde-
lijk is de Queen Bee even onzeker
alsiemandanders,maarzecamou-
fleertdieangstmetagressieenhet
afblaffen van anderen. Haar doel
is dat de ander uiteindelijk aan
zichzelf gaat twijfelen. Meestal
slaagt ze daar goed in.”

Demythe doorprikt
Haatuhaaral, dieBijenkoningin?
“Niet doen”, zegt Belle Derks. “De
media stellen dit fenomeen graag
voor als vrouwen die het zichzelf
aandoen, want we kunnen zoge-
naamdniet samenwerkenzonder
elkaar indeharentevliegen.Maar
eigenlijk heeft dit niets te maken
met vrouwen. Dit is gedrag dat
optreedt bij allerleiminderheden.
Onze insteek is dat de Queen Bee
wordt gecreëerd door de context
waar ze zich in bevindt.
“In een omgeving waar vrouwen
ondergeschikt zijn, wordt een
vrouw die wil opklimmen bijna
verplichtomhaarmannelijkekwa-
liteiten te ontwikkelen. Vanman-
nen zegtmendat ze kordater zijn,
enminderemotioneel.Omtebena-
drukken dat ook zij zo is, zal ze
vrouwelijke eigenschappen, zoals
communicatief zijn en teamge-
richt, negatief voorstellen.”
De trigger voor dit soort gedrag is
seksisme, stelt Derks. “Dat geven
de vrouwen die de absolute top
hebbenbereiktooktoe”,zegtze.Ze
verwijst naar figuren als Neelie
Kroes en Facebook-COO Sheryl
Sandberg,dietoegevendatdeheer-
sende gendervooroordelen het
vooreenvrouwextrahardmaken

als zewil opklimmen.
“Wieechtmachtheeft, isbereidom
demythe te doorprikken en toe te
geven dat vrouwen op de werk-
vloeranderswordenbehandeldals
ze zich niet mannelijk gedragen.
Maar omdat die topvrouwen dat
systeemzelf instandhouden, isde
professionelewereld niet geneigd
omhet systeem te veranderen.”
OokDillen ziet het zo: “DeQueen
Bee komt uit de bedrijfscultuur
van de jaren negentig, waar het
voorvrouwenechtnoghardvech-
tenenaanpassenwasomhogerop
tegeraken.Wat zij niet begrijpt, is
dat er geschreven en ongeschre-
ven regels zijn in een bedrijf. Die
gaan bijvoorbeeld over sociaal
gedrag, over hoemenmet elkaar
omgaat. Mannen creëerden die
ongeschreven regels en kennen
ze, vrouwen beheersen die min-
der. Omdat ze niet willen onder-
doen, verhardenzeendomineren
zealsoverlevingsstrategie.Opdie
manier komen ze vaak veel har-
der over danhunmannelijke col-
lega’s.”

Slechtemanagers
“Het slechte nieuws is niet alleen
dat eenQueenBee voor een ijzige
sfeer zorgt op de werkvloer en

Haar redenering is dat
ze niets cadeauheeft

gekregen.De prijs voor
een topplek is hoog, en
ze eist dat ook andere
vrouwendie betalen

Op termijn kan zo’n
vrouw funest zijn voor het
bedrijf. De angst voor de
QueenBeewerkt verlammend
opde teams en verziekt
de bedrijfscultuur
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