die zonder uitzondering voorzien waren van posters waarop een jongen en
een meisje stonden afgebeeld. Volgens het tekstwolkje zeiden beiden tegen
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Ik ben geboren in ‘73 en bracht mijn middelbare schooltijd door in leslokalen

AV Werving & Selectie heeft
uitstekende wervingsbronnen.
Met een netwerk van ruim 20.000
kandidaten, dagelijkse online en
executive search en zeer frequente
advertenties weten ambitieuze
kandidaten waar zij moeten zijn
voor een uitdagende commerciële of
management functie. Dus wanneer u
commercieel talent zoekt, dan vindt
u dat bij AV Werving & Selectie. Bel
033-2860150 voor meer informatie.

Meisjes scouten
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organisaties verantwoordelijke mensen nodig. Alleen: ze lijken zich die tijd niet te gunnen.

de toeschouwer over elkaar: ‘wat hij kan kan ik ook en soms zelfs beter’ en ‘wat
zij kan kan ik ook en soms zelfs beter’.
Bij gebrek aan betere afleiding heb ik de posters veelvuldig bekeken, maar enig
effect kon ik bij mijzelf niet bemerken. De echt feministische golf is aan mijn generatie voorbij gegaan. Misschien zelfs wel juist door deze posters...
Nog altijd werken vrouwen minder (buiten de deur) dan mannen en verdienen
ze minder dan hun masculiene tegenhangers. Voor sommige branches geldt

Veranderen is hoogst onaangenaam. Natuurlijk wisten we dat allang. Maar realiseren we ons voldoende
dat niet veranderen, dus doorgaan op de weg van ‘langzaam sterven’, eveneens hoogst onprettig is? Het
verschil tussen deze twee opties is dat de pijn van diepgaand veranderen de reis van de held is. Anders
gezegd: bij diepgaand veranderen durven we de reis aan waarvan we niet weten wat de bestemming is.
Bewuste mensen zullen deze keuze voor zichzelf maken. Maar: het zullen er niet velen zijn. Toch hebben
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Nyenrode Sales Leadership Masterclass

Er zijn enkele zeer herkenbare strategieën
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vanuit een idee op weg gaan. Al doende

De vraag is of een toename van oestrogeen de saleswereld beter kan maken.

doodvonnis.

Op het eerste gezicht vermoed ik van wel. Het algemene cliché wil immers dat
vrouwen beter zijn in het onderhouden van een relatie. En aangezien het be-
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houden van een klant vaak vele malen efficiënter is dan het acquireren van een
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nieuwe, is deze vrouwelijke eigenschap een pre. Ook de verregaande technocratisering van het vak pleit in het voordeel van vrouwen. Immers: een data-
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al lang niet meer. Je zin is over en je durft

ontwikkelt zich een nieuwe visie en ontstaat

En vrouwen zijn over het algemeen administratiever aangelegd dan mannen.

geen grote stap te zetten. ‘Wie actief kiest

er een nieuwe werkelijkheid.

Daarbij zijn vrouwen vooralsnog dus goedkoper. Kortom: sleur de vrouw naar

voor rust en salaris voegt zich welbewust bij

binnen!

de legioenen van de wandelende doden’.

‘Diepgaande verandering’ is een inspire-

Of de ‘open achterdeur’-strategie: Je zit nog

rend boek. Het helpt om ‘groter’ te denken

Vraag is natuurlijk waar ze vandaag gaan komen, want vanzelf komen ze niet.

wel op je eigen werkplek, maar innerlijk heb

en -desnoods-, op het randje van het toe-

Scouten en kneden dus maar. Maar waar en wanneer herken je het talent?

je al ontslag genomen en bij de eerste de

laatbare, met lef te doen wat gedaan moet

Waarschijnlijk eerder dan we nu doen. Echt sales-talent is al te herkennen

beste gelegenheid ben je weg.

worden. Het nodigt uit ‘wild’ te zijn en crea-

base wordt pas wat waard als de data kloppen en zo nauwkeurig mogelijk zijn.

op het schoolplein. Het zijn de kindjes de meeste kinderpostzegels verkopen, lootjes voor de bingo, en kaarten voor het goede doel. De meisjes die
de meeste sponsors loskrijgen voor sponsorlopen en het eindexamenfeest.
Salestalenten moeten we dus scouten op schoolpleinen van de lagere en middelbare school.
Daar gloort een nieuw vak: de sales-scout. De scout zou de talentjes in een
clubje spelenderwijs extra sales-uitdagingen kunnen geven, dingen aanleren
en het talent bijschaven. Het kost tijd, maar dat kosten de jongerenafdelingen
van voetbalclubs ook. Het geld kan voortkomen uit de sales-verenigingen en
de diverse taskforces die betere vrouwenparticipatie nastreven. En zolang de
overblijf- en bibliotheekmoeders vooral vrouwen zijn, is de ideale sales-scout
een vrouw. Dus..wie biedt zich aan voor deze functie (v/m)?
Chantal Verweij
Oprichter marketingconceptbureau 7causes
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Ik zoek een
commerciële
uitdaging
AV Werving & Selectie is continu op
zoek naar ambitieus talent en ervaren
vakmensen voor onze opdrachtgevers
met commerciële vacatures. Want
iedere opdrachtgever en functie is
uniek. We zijn altijd op zoek naar
die “één uit duizenden” die precies
past. En de kans is best groot dat jij
dat bent. Kijk maar op onze website
www.avdiensten.nl voor de meest
actuele vacatures of bel 033-2860150
voor meer informatie.
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