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“Te weinig vrouwen die hun talenten 
benutten en een gebrek aan contact 
met lokale Haagse ondernemers. 
Het zijn de twee voornaamste 
redenen om het Women’s Business 
Initiative International (WBII) te 
starten”, zegt oprichter Suzy Ogé. In 
2011 bestaat het vrouwennetwerk 
vijf jaar. Het wordt tevens het jaar 
waarin de organisatie het boek 
Crave The Hague presenteert. In de 
gids staan portretten van 150 
inspirerende vrouwelijke onderne-
mers uit de regio Haaglanden.

Door Joep van Zijl

Waar blijven al die vrouwen, die je  
’s morgens op de fiets, achter het stuur 
of in de tram ziet zitten, vroeg Suzy 
Ogé zich af. Op haar werk bij telecom-
bedrijf Ben kwam de uitgezonden 
Amerikaanse eind jaren negentig vrij-
wel uitsluitend mannen tegen. Toen 
haar werkgever vroeg of ze weer terug 
naar Verenigde Staten wilde komen, 
besloot ze in Den Haag te blijven. In de 
Hofstad runt Ogé nu haar eigen ad-
viesbureau voor ondernemers en lei-
dinggevenden in het bedrijfsleven. Als 
ondernemer ondervond ze hoe be-
langrijk het is om ook een lokaal net-
werk te hebben.
Ogé richtte daarom het Women’s Busi-
ness Initiative International (WBII) 
op. Het vrouwennetwerk, dat zowel 
lokale als buitenlandse leden heeft, 
ondersteunt vrouwelijke onderne-
mers in de Haagse regio. “We doen dat 
door onder meer netwerkbijeenkom-
sten, seminars en workshops te orga-
niseren. Aan het Nassauplein bieden 
we onze leden flexibele werkruimte 
en een plek waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten”, zegt Ogé.
“Het WBII telt momenteel 23 nationa-
liteiten”, vervolgt de Amerikaanse. De 
term expat gebruikt ze niet graag. 
“Niets is voor altijd maar het gaat hier 
wel om vrouwen, die een eigen bedrijf 
in Den Haag hebben en zich dus voor 
langere tijd aan de Hofstad binden. 
Daarnaast hebben we ook een groot 
aantal lokale leden. De mix van lokaal 
en internationaal is juist de kracht van 
het WBII”.
In 2011 bestaat de organisatie vijf jaar. 
“Iets wat we op 8 maart vieren omdat 
het dan internationale vrouwendag is”, 
zegt Ogé. Ze hoopt dat prinses Máxima 
dit keer wel op haar uitnodiging ingaat. 
“Elk jaar vragen we haar het WBII te be-
zoeken. Tot op heden is ons dat nog niet 

gelukt. Wellicht dat ze wel wil komen 
om ons vij*arig bestaan te vieren. De 
uitnodiging wordt binnenkort ver-
stuurd. Ik hoop dat we haar komend 
jaar mogen verwelkomen”, zegt Ogé.
“2011 is bovendien ook het jaar waarin 
het vrouwennetwerk het boek ‘Crave 
The Hague’ lanceert”, vervolgt ze. Na 
edities in onder andere Chicago, New 
York, Los Angeles en Amsterdam is 
Den Haag nu als tweede stad in Euro-
pa aan de beurt. In de gids staan por-
tretten van 150 inspirerende vrouwe-
lijke ondernemers die typerend zijn 
voor de regio Haaglanden.

Investeren
Het woord Crave betekent snakken of 
hunkeren naar. In het boek vertellen de 
vrouwelijke ondernemers daarom niet 
alleen over het verhaal achter hun on-
derneming maar ook waar zij naar 
‘smachten’ in hun leven. “Tot nu toe 
hebben zich 45 vrouwen aangemeld. 
Die komen niet alleen uit het WBII- 
netwerk maar ook van daarbuiten”, 
zegt Ogé trots. Ze roept vrouwelijke 
ondernemers op gebruik te maken van 
deze unieke mogelijkheid om zich aan 
de buitenwereld te presenteren. “Crave 

The Hague wordt voornamelijk via de 
deelnemende ondernemers met een ei-
gen kantoor of winkel verkocht. Daar-
naast komt het boek ook in de boek-
handel te liggen”.
“Ik geef liever mijn geld uit bij een 
vrouw met het lef om een eigen bedrijf 
te beginnen dan bij V&D”, zegt Ogé. 
Haar opmerking omschrijft in een no-
tendop waar de WBII en Crave The Ha-
gue voor staan. Een ontslag kan volgens 
Ogé niet de enige reden zijn om onder-
nemer te worden. “Als je denkt dat het 
moeilijk is om een baan te vinden, rea-
liseer je dan dat je voor elke klant net 
zoveel moeite moet doen”.
Bereid zijn om keihard te werken en 
serieus in je bedrijf willen investeren. 
Dat is waar het volgens Ogé bij onder-
nemen om draait. “Een inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel is écht 
niet genoeg. Als je in je eigen plan en 
bedrijf gelooft, ben je ook bereid om ri-
sico’s te nemen en wil je groeien. Wie 
die ambitie niet heeft, kan beter met-
een ophouden”, meent de Amerikaan-
se ondernemer. “Veel Nederlandse on-
dernemers denken vaak te klein”, ver-
volgt ze. Om het belang van groei te 
benadrukken, richt Ogé begin volgend 

jaar ‘de 300 procent club’ op. “De eco-
nomie groeit elk jaar met gemiddeld 
drie procent. Dat vermenigvuldigd 
met 100 en zo kwam ik op het cijfer. 
Vrouwelijke ondernemers die met 
300 procent en dus flink willen groei-
en, kunnen lid worden”, zegt Ogé.

Topposities
Vrouwen, die een bedrijf beginnen, on-
dersteunt ze graag bij het ontwikkelen 
van ondernemerskwaliteiten. “Iedere 
eerste maandag van de maand geef ik 
een sales training waarbij ik er vooral op 
aanstuur dat mensen hun verkoopacti-
viteiten serieus nemen en beter struc-
tureren. Verder ondersteunen we vrou-
wen bij computerproblemen en het ef-
fectief inzetten van social media”.
Het feit dat ondernemen in Nederland 
aan populariteit wint, is ook Ogé opge-
vallen. Het begrip ZZP’er kent ze maar 
niet uit eigen ervaring. “In Amerika 
zie je geen ZZP’ers. Het risico om te 
worden aangeklaagd, is simpelweg te 
groot om alleen te dragen”, zegt Ogé.
Over het zogeheten glazen plafond, 
dat vrouwen zou verhinderen topposi-
ties te bekleden, is ze duidelijk. “Een 
management- of bestuursfunctie 

vraagt om fulltime beschikbaarheid. 
Het is dan ook ontzettend jammer dat 
er zoveel vrouwen parttime werken. 
Bij mannen is dat percentage veel la-
ger. Nederlandse vrouwen moeten er 
daarom ook voor zorgen dat ze alle on-
dersteuning van hun partner krijgen. 
Voor iedereen telt een etmaal 24 uur. 
Kijk daarom naar het buitenland. Daar 
werken zowel vrouw als man fulltime 
en runnen beiden ook een gezin. Het 
is dus wel degelijk mogelijk”.
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