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ij Verschure, een kraandrijfster bij Gusto, 
ster bij DMN, etc. 

e vrouwen slechts zelden langer in een 
en dan 10 jaar, durft men het nog niet zo 

_er op te leiden en richt men 
alleen op de mannen. 

ow-how" van de vrouw in het bedrijf toch 
en blijven als ook de promotie-kansen voor 

._ den bekeken. 

oor Nijverheid en Handel heeft hier 
Jegrepen en kent voor vrouwen 

erband al een getuigschrift toe. 

één vrouw tussen 

Sinds januari van dit jaar heeft 
Marion van de Bospoort-van Ballegoie 
zitting in de OR van IHC Gusto. 
Als enig vrouwelijk OR-lid tussen 
twintig mannelijke OR-leden voelt zij 

zich best thuis. 

In het begin was het uiteraard 
een kwestie van luisteren en aftasten 
van de zaken die aan de orde kwamen. 
Nu, na een jaar van actief deelnemen 
in dit team, heeft men haar 
geaccepteerd en weet zij 
hoe zo'n OR functioneert. 

Op de vraag hoe zij er toe gekomen is 
om in de OR zitting te nemen 
vertelt ze de achtergrond . 
Aan het begin van 
haar "werkend bestaan" bij de 
Vakbond voor Zeelieden - een federatie 
voor werknemersorganisaties in de 

zeevaart - werd zij spelenderwijs 

geconfronteerd met problemen rond 

de zeevarenden van alle nationaliteiten. 
Bij deze organisatie werd 
de grondslag gelegd voor haar interesse. 
Na daar twee jaar 
werkzaam te zijn geweest, 
ging Marion part time werken en 
belandde voor een aantal weken bij 
IHC Gusto. Nu is zij in vaste dienst. 
Al vier jaar verzorgt zij 

de crediteurenadministratie. 
Bij IHC Gusto werd de interesse voor 

de OR aangewakkerd en toen de kans 
zich voordeed besloot ze 
een opengevallen "zetel

" 
in dit college 

te accepteren. Wat haar 
het meest intrigeerde was de vraag, 
waarom beslissingen worden genomen 

twintig 

zonder dat men als werknemer duidelijk 
weet welke meningen en motieven 
tot een bepaald besluit hebben geleid. 
Nu neemt zij zelf deel in 
dit team van medewerkers en heeft ze 

aldus een kijkje achter de schermen. 

De vraag of zij 
met plezier dit werk doet wordt met 
heftig ja knikken bevestigd. 
Marion vindt, dat ze nu zelfbewuster 

mannen 
� 

haar plaats in de onderneming ziet 
en met dit gegeven kan trachten 
niet onmondig te staan tegenover 
problemen in de werksituatie. 
Belangrijk is een zekere mate van 
nieuwsgierigheid. Aan deze eigenschap 

gaat zij enigszins mank, maar 
"een gezonde nieuwsgierigheid is 
te allen tijde te leren". 
Bravo Marion! 




