
DREAM15 5

Vlak voor het DREAM event kreeg ik de vraag of ik na
afloop een klein stukje wilde schrijven over wat mij dit
jaar tijdens het event is opgevallen. En één ding viel mij
eigenlijk direct op. Nog voor het event goed en wel van
start was gegaan…

Nu zat ik naast een bekende, dus vroeg ik haar of haar
ook al iets was opgevallen. ‘Ja’, zei ze. En wat bleek,
haar was precies hetzelfde opgevallen. Tijd voor een
klein journalistiek onderzoekje dacht ik. Dus na de eerste
keynote speaker en de eerste 8 pitches voor de parallelle
tracks, in de rij voor het damestoilet, vroeg ik een aantal
vrouwen of hen ook iets was opgevallen. En ja hoor, ook
hen was het al opgevallen.

‘Hmm, zou het dan toch iets zijn dat alleen vrouwen
opvalt?’ Ook maar eens een paar mannen vragen. En
wat bleek? Alle mannen die samen met een vrouwelijke

collega naar het event waren gekomen zeiden meteen:
‘Ja, er staan alleen maar mannen op het podium!’

Op naar de dames van de
programmaraad: ‘Hoe komt
het toch dat er dit jaar geen
vrouwelijke sprekers in de line
up staan? Vorig jaar waren het
er nog vijf. En als zo'n 25%
van alle bezoekers vrouw is,
dan zullen er toch ook wel een
paar zijn met een interessant
verhaal?’ En wat schetste mijn
verbazing, het is al jaren heel
moeilijk voor de organisatie
om vrouwelijke sprekers te
krijgen. Enerzijds omdat
vrouwen niet of nauwelijks reageren op de ‘call for
papers’ en anderzijds omdat vrouwen die actief benaderd
worden niet durven of zichzelf of hun verhaal niet
geschikt vinden.

Tsja dames, dan zullen we toch de hand in eigen
boezem moeten steken. Als we zelf (meer) vrouwelijke
sprekers willen, dan zullen we ook zelf in actie moeten
komen en de organisatie moeten gaan helpen door
papers in te leveren, mogelijk interessante spreeksters
aan te bevelen en over de (podium)angst heen te
stappen.

Ik kijk al uit naar de lineup van DREAM2016.

Er staan alleen maar
mannen op het podium!

Het DREAM event van Mirjam van den Berg

Mirjam van den Berg is trainer en coach in heldere

communicatie over requirements in de IT. In 2011

richtte zij haar eigen bedrijf Bridging Minds op. 'Mijn

kracht is dat ik het zelf gedaan heb. Ik weet

waarover ik praat. Er zijn wel anderen die

trainingen in Soft Skills geven, maar er zijn er geen

die net als ik uit de praktijk komen.'

Mirjam was spreekster op DREAM14.
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