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Opgedragen aan mijn ouders,
die mij leerden wat hard werken was,

en nog steeds als voorbeeld dienen.
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VOORWOORD

Als je als werkende vrouw je keus op dit boekje
hebt laten vallen, zit je waarschijnlijk met een
aantal kwesties. Misschien begin je net, of mis-
schien beschik je al over aardig wat werkervaring,
maar heb je toch vragen. Je bent aan het juiste
adres – lees verder.

Het boekje dat je nu in handen hebt bevat een se-
lectie van carrièreadviezen en inzichten voortge-
komen uit eigen ervaring als jonge vrouw die
haar weg in de wereld probeert te vinden. Ik had
weliswaar het geluk om mijn loopbaan te begin-
nen bij een van ’s werelds bekendste reclamebu-
reaus en later om te werken voor het jongeren-
merk Vice, maar na enkele jaren bevond ik me op
een soort kruispunt in mijn loopbaan: ik had
geen flauw idee wat de volgende stap zou zijn,
maar wist zeker dat ik aan verandering toe was –
klinkt dat bekend?
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In de overtuiging dat mijn ervaringen niet uniek
konden zijn en hunkerend naar contact met ge-
lijkgestemde vrouwen besloot ik de dingen die
mij het meeste inspireren – creativiteit, vrouwen
en werk – te bundelen tot een platform ter onder-
steuning en inspiratie van werkende vrouwen
overal ter wereld. Dit resulteerde in Women Who:
een moderne ontmoetingsplaats voor vrouwen
die ’s ochtends met dezelfde gedachten wakker
worden. Vrouwen die meer willen. Vrouwen die,
zoals ik, aan verandering toe zijn.

Want de dingen veránderen, nietwaar? De kanto-
ren, studio’s en koffiebars waarin we het meren-
deel van onze wakende uren doorbrengen, ontwik-
kelen zich voortdurend en daarmee ontwikkelt
zich ook de handleiding bij het bouwen van een
succesvolle en bevredigende creatieve loopbaan.
Voor de generatie van intens ambitieuze en on-
dernemende vrouwen waartoe ik behoor levert
het doorkruisen van dat immer veranderende
landschap tal van complexe vragen op – van klei-
ne dingen als hoe een scherpzinnige e-mail te
schrijven of profijt te hebben van Instagram, tot
grote, existentiële, carrièredefiniërende dilemma’s
als hoe het soort persoonlijke merk te maken dat
deuren opent, of je al dan niet als freelancer aan
de slag moet gaan, en natuurlijk het eeuwige di-
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lemma waarmee iedereen die van zijn creativiteit
leeft wordt geconfronteerd: hoe vind je het wan-
kele evenwicht tussen de doodarme kunstenaar
en de zakelijke patjepeeër?

Dit alles brengt ons terug bij dit boekje dat ik
schreef als hulp bij het beantwoorden van al deze
vragen (en nog een paar meer), en om je te laten
zien hoe je op je eigen voorwaarden – wat die ook
mogen zijn – succesvol kunt zijn. Want als ik in-
tussen iets heb geleerd, is het dat we allemaal
ideeën hebben, maar dat we soms alleen wat hulp
nodig hebben om erachter te komen hoe die te
verwezenlijken.

Zullen we dan maar?

Otegha x

Ga voor meer informatie over Women Who naar www.wo-

menwho.co of volg @womenwho op Instagram, Twitter en

Facebook. 
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1

AAN DE SLAG

HOE MAXIMALISEER JE 
JE PRODUCTIVITEIT?

‘Niets zal werken, tenzij jij het doet.’
– maya angelou, dichter en activist





Het leveren van creatieve arbeid betekent vaak
jongleren met een schijnbaar oneindig aantal
deadlines en projecten. Dit kan zowel een zegen
als een vloek zijn: terwijl enige afwisseling ver-
frissend kan werken, is een juiste indeling van de
tijd oneindig veel lastiger als er een heleboel riva-
liserende aanspraken op je tijd worden gemaakt.
In dit hoofdstuk vind je een aantal doeltreffende
manieren om je werkuren zo goed mogelijk te be-
nutten.

DE VROEGE VOGEL
Probeer je werkdag een uur eerder te laten begin-
nen. Als je niet gewend bent om vroeg op te
staan, zal dit in het begin misschien moeizaam
gaan, maar al snel zul je de voordelen ondervin-
den van een vroege start op je werk zonder door
iemand onderbroken te worden, vooral als je je
klanten rapport moet uitbrengen. Het is heel be-
langrijk dat dit een vaste gewoonte wordt, wat in-
houdt: elke dag op dezelfde tijd opstaan. Studies
hebben aangetoond dat mensen die vroeg op-
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staan in de regel een hoger energiegehalte en
meer controle over hun dag hebben. Nog meer re-
den om een ochtendmens te worden. Dit gezegd
hebbende...

HET UUR U
Onderdruk de neiging om ’s ochtends meteen je
e-mail of sociale media te checken, aangezien je
daarmee jezelf in de internetnesten dreigt te wer-
ken. Besteed daarentegen het eerste uur van je
werkdag – wanneer je geest nog helemaal helder
is – aan het vaststellen van je prioriteiten voor de
dag die voor je ligt, en maak er een begin mee.
Dat eerste uur is kostbaar, dus benut het zo goed
mogelijk. 

KLEDING
Veel wereldleiders en ceo’s zweren bij een ‘werk-
uniform’, dat wil zeggen dat ze dag in dag uit kie-
zen voor dezelfde outfit (of een variant daarop). 
’s Ochtends geen keuzes hoeven maken die van
minder belang zijn, zoals wat aan te trekken, be-
tekent één beslissing minder gedurende je dag
hoeven nemen zodat je je intellectuele vermogen
kunt bewaren voor belangrijker zaken. Bovendien
bespaart het je ’s ochtends kostbare minuten, wat
alleen maar positief kan uitpakken. Een consis-
tente stijl is ook een belangrijke manier om je
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