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Twee vrouwelijke managers in een mannenwereld

Met voldoende potentie kun 
je het ver schoppen

Het is nog vroeg in de ochtend als we het gesprek aangaan met Bianca de Ruiter (44). Onlangs zagen we ook haar collega 

Nicole Goewie (46). Beide vrouwen zijn sinds enige tijd projectmanager bij Dolmans Calamiteiten Diensten.

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm
Fotografie ZZindi Corporate Communicatie

Bianca heeft het al druk op deze maandagmorgen. Moest ze 

tijdens het gezamenlijke interview verstek laten gaan in ver-

band met een calamiteit, ook vanmorgen zou het interview 

haast niet plaats hebben gevonden vanwege alle meldin-

gen die vanwege heftige regenval binnenstromen. “In het 

weekend wordt alleen aan bereddering gedaan,” legt ze uit. 

“Op maandag krijgen we het papierwerk binnen, wordt na-

gegaan of gedupeerden verzekerd zijn en of de betreffende 

verzekeraar Dolmans in de arm neemt. Is dat het geval, dan 

is er voor Nicole en mij werk aan de winkel.”

Talententeam
Dolmans heeft een ‘Talententeam’ waar medewerkers voor 

worden benaderd in wie potentie schuilt. Een jaar lang 

doorlopen zij vervolgens een traject, en krijgen zo de kans 

om door te groeien naar de functie van projectmanager. Op 

deze manier behoudt én ontwikkelt de organisatie haar me-

dewerkers. Want die zijn waardevol, vooral als zij al jarenlang 

ervaring hebben in de uitvoering, zoals Bianca en Nicole. Zij 

weten daardoor exact wat er speelt en waar je tegenaan zou 

kunnen lopen. 

Twee jaar geleden werd zowel Bianca als Nicole deze door-

groeimogelijkheid geboden. Beiden gingen in op het aan-

bod, met als gevolg dat zij nu de eerste vrouwelijke project-

managers van Dolmans zijn. Nu, twee jaar later, blijkt deze 

stap heel succesvol. Bianca geeft, samen met de vestigings-

manager, leiding aan een team van 26 medewerkers op de 

vestiging in Nijkerk. Haar collega Nicole is werkzaam in een 

kleiner team op de vestiging in Den Bosch. 

Zelfontwikkeling
Nicole: “Vanzelfsprekend hebben we eerst de nodige oplei-

dingen met goed gevolg afgelegd. Zo richtten we ons een 
Projectmanager Nicole Goewie kan heel rustig zijn, overlegt graag, volgt de regels, maar houdt ook wel van 
een lolletje.
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RECONDITIONERING

jaar lang op zelfontwikkeling door middel van rollenspellen. 

Deze hadden onder meer als doel meer te leren over je ei-

gen karakter. Ik ben bijvoorbeeld rustig, overleg graag, volg 

de regels, maar houd ook van een lolletje.” 

Ze is blij dat ze die communicatietrainingen heeft moeten 

volgen. “Soms tref ik mensen met wie ik lastiger kan schake-

len. Dankzij de training weet ik wat ik moet doen, als iemand 

zijn hakken in het zand zet. Ook weet ik tegenwoordig beter 

te reageren op emoties van gedupeerden. Het is belangrijk 

dat zij eerst gewoon kunnen ‘uithuilen’. Daarna laat je ze hun 

verhaal doen. En dan pas komt je ‘eigenlijke’ werk. We heb-

ben zo’n mooi vak. Als het ons lukt om een woning in de 

staat terug te brengen zoals die was voor de brand, geeft 

me dat een goed gevoel. Want dit levert zoveel dankbaar-

heid op.”

Projectmanager
“Ik merk dat ik als manager met veel meer mensen contact 

heb dan voorheen,” vervolgt Bianca. “Toen ik nog op de 

werkvloer zat had ik dagelijks contact met directe collega’s, 

dronk ik van tijd tot tijd een kop koffie met de directeur of 

besprak ik een calamiteit met mijn manager. Maar nu heb ik 

Via het ‘Talententeam’ kon Bianca de Ruiter doorgroeien naar projectmanager. In weer en wind gaat ze voor Dolmans op pad om schades op te 
nemen en ervoor te zorgen dat de schade naar ieders volle tevredenheid wordt opgelost.

Dit levert zoveel dankbaarheid op

Zo behoud en 
ontwikkel je je 
medewerkers

“Iedere maand kwamen we bij elkaar,” vertelt Bianca. “We 

bezochten dan onze zusterbedrijven die specialistische 

werkzaamheden voor ons uitvoeren, zoals Trition, Cauberg 

Huygen en QBuild. Laatstgenoemde doet onder andere alle 

bouwkundige werkzaamheden voor ons en leert mij veel 

over opstallen. Daarnaast liepen we dagen met een expert 

mee of bezochten we bedrijven. En we volgden cursussen 

om meer inzicht te krijgen in menselijk gedrag. Hoe bedien 

je de klant? Hoe ga je om met je eigen medewerkers? En hoe 

kun je mensen een beetje sturen?” 
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met veel meer verschillende mensen te maken. Niet alleen 

met collega’s werkzaam bij onze zusterbedrijven, ook met 

experts en opdrachtgevers. Dat vind ik echt leuk aan mijn 

functie.” 

Nicole herkent zich hierin. “Als manager moet je veel ver-

schillende mensen aan het werk zetten. Zo ben ik net bij een 

grote villa met waterschade geweest om de schade op te ne-

men en foto’s te maken. Vervolgens maak ik calculaties, heb 

ik contact met de expert, deel ik collega’s van Calamiteiten 

Diensten in op de klussen en zorg ik ervoor dat het specia-

listische werk gedaan wordt. Zo moet de betonnen dekvloer 

met onderdruk gedroogd worden. Daar stuur ik collega’s 

van ons zusterbedrijf Trition op af. 

Het is een enorme villa met onder andere een sauna-, een 

bioscoop- en een biljartkamer in het souterrain. Niet alleen 

moeten alle antieke meubels en het biljart tijdelijk verhuisd 

worden, ook de sauna en alle bioscoopapparatuur moeten 

worden gedemonteerd. Als alle vloeren en wanden straks 

droog zijn, kan het herstel van start gaan. 

Meestal loop ik bij aanvang een rondje met al die specialis-

ten. En ja, als er meerdere schades tegelijkertijd lopen kan 

het gebeuren dat ik in een spagaat terechtkom,” geeft ze 

toe. “Het werk kan wel heel hectisch zijn. Soms lijkt de stapel 

dossiers op het bureau oneindig. Het is dan essentieel dat 

je de rust bewaart: eerst het één afmaken, dan pas met het 

volgende beginnen. Gelukkig is iedereen heel hulpvaardig 

en reageert de omgeving heel positief op mijn aanstelling.” 

Groot familiebedrijf
“Die complimenten maken het werk ook leuk,” aldus Bianca. 

“Ik kwam op mijn 18e aan boord en heb nooit overwogen 

om weg te gaan bij Dolmans. Daar heb ik simpelweg geen 

behoefte aan. Dolmans is best een groot bedrijf dat alle mo-

gelijke disciplines biedt, waaronder calamiteitendiensten, 

preventie en hygiënediensten, specialistische reiniging, faci-

litymanagement, specialistische droging, milieutechniek en 

herstelwerkzaamheden. Al die disciplines hebben we zelf in 

huis, al dan niet via een van de zusterorganisaties. En toch 

voelt het als een familiebedrijf.

Daarnaast heeft Dolmans Calamiteiten Diensten met 20 ei-

gen vestigingen landelijke dekking, waardoor we 24/7 over-

al snel kunnen zijn. Het voelt niet alleen als familiebedrijf, 

wij gedragen ons ook als familie. Heeft een van de teams te 

veel werk, dan springen collega’s van andere vestigingen bij. 

Waar we aan beginnen, maken we met z’n allen af.” 

Man versus vrouw
Bianca en Nicole zijn als vrouwen nog altijd in de minder-

heid in de Dolmans familie. Nicole geeft aan dat ze dat ‘wel 

gewend is’. Bij haar vestiging in Den Bosch zijn nog twee 

vrouwelijke collega’s in dienst; de rest is man. “Waar dat mee 

samenhangt? Het type werk, denk ik. Dat is niet eenvoudig 

en redelijk zwaar.” 

Verder is volgens Nicole het bouwkundig inzicht van man-

nen vaak wat sterker. Wel kunnen mannen volgens haar 

leren wat meer geduld te hebben. “Ik kwam altijd graag bij 

mensen over de vloer. Sommigen zaten duidelijk om een 

praatje verlegen en ik dronk dan wel eens een kop koffie met 

ze, voordat ik me op het werk stortte.” Bianca, daarentegen, 

herkent het verschil tussen mannen en vrouwen op de werk-

vloer niet zo sterk. Lachend: “Een man kan bot zijn, maar dat 

kan ik net zo goed. En vrouwen kunnen roddelen – zeker – 

maar mannen zijn soms nog veel erger!”

Vertrouwen
Net als Bianca heeft ook Nicole nooit ook maar één seconde 

overwogen om te vertrekken. Maar wat Nicole niet verwacht 

had toen ze 27 jaar geleden bij Dolmans startte, is dat ze het 

ooit tot manager zou schoppen. “Ik was net twintig jaar en 

heb alleen maar een ‘spinazieopleiding’ gehad: de huishoud-

school. Door de uitdagingen die op mijn pad kwamen ben ik 

sindsdien steeds meer gegroeid. Van iedere nieuwe ervaring 

kun je alleen maar wijzer worden. Zo mooi om te zien dat 

Dolmans zoveel vertrouwen in ons heeft. Dit alles heeft me 

wel zelfvertrouwen gegeven.” <

Waar we aan beginnen, 
maken we met z’n allen af

Het werk kan wel heel 
hectisch zijn


