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Buiten je comfortzone 
durven treden is voor 

iedereen belangrijk. Marguerite 
Soeteman-Reijnen (55), de bezielde 

bestuursvoorzitter van verzekeraar 
Aon Holdings vertelt waarom.
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TALKING POINTS

125 uur verblijft Marguerite Soeteman-Reijnen in Hotel De L’Europe, vanwege het 
125-jarige bestaan van het hotel, en het is bij onze ontmoeting meteen duidelijk 
dat ze daar volop van geniet. Ze lijkt inmiddels het halve hotel te kennen en kletst 
volop met het personeel (‘Deze dame heeft me gisteren de wijnkelder laten zien, 
zo geweldig!’), raakt niet uitgepraat over de inpandige luxe sportschool en plant 
zoveel mogelijk afspraken in, nu ze als Haagse een paar dagen in Amsterdam is. 
Van topmodel Marvy Rieder tot haar eigen dochter, ze komen allemaal langs om 
met Marguerite bij te praten. Als we eenmaal zijn geïnstalleerd voor de lunch in 
restaurant Flore, waar de focus ligt op plantaardige en biologische ingrediënten, 
wordt het aangeboden glas champagne vol enthousiasme verwelkomd.  ‘Ik hou 
ontzettend van champagne,’ grinnikt Marguerite. ‘Het bruist en bubbelt, staat nooit 
stil. Dat past heel goed bij mij en m’n kijk op het leven.’ 

Hotel De L’Europe bestaat 125 jaar en wij zijn 
benieuwd naar de missie, dromen en guilty 

pleasures van verschillende van haar bijzondere 
gasten. In de rubriek Madame De L’Europe 

spreken wij steeds een leider, denker of creatief 
met impact terwijl zij 125 uur doorbrengt in 

onze eigen Harper’s Bazaar suite.
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TALKING POINTS

Diversiteit & inclusie 
Een belangrijke rode draad in Marguerites leven is diversiteit en inclu-
sie. Vanuit haar eigen bevoorrechte positie probeert ze een positieve 
verandering teweeg te brengen. ‘Ik ben betrokken bij beurzen voor 
meisjes in het Midden-Oosten en Afrika, die zo kunnen investeren in 
hun eigen leven en dat van hun omgeving. Daarmee brengen we hope-
lijk een butterfly effect teweeg. Het is en blijft bizar dat zo veel vrouwen 
’s avonds niet veilig alleen over straat kunnen, waardoor bepaalde banen 
onhaalbaar zijn en ze financieel afhankelijk blijven van mannen. Het 
is zo belangrijk dat daar verandering in komt. Je moet eraan blijven 
werken, het thema blijven agenderen. Diversiteit is een proces dat net 
zo werkt als een staande ovatie. Wanneer je een fantastische voorstel-
ling hebt gezien in het theater, zijn er altijd een paar mensen die als 
eerste gaan staan. Vervolgens denken anderen: het was inderdaad heel 
goed, ik ga ook staan. En tenslotte kan de rest niet achterblijven, want 
dan zien ze niks meer. Die trailblazers heb je nodig en ik probeer daar 
een klein beetje aan bij te dragen.’ 

Ook in het bedrijfsleven is er op dit vlak veel winst te behalen.  
Marguerite: ‘Het is een drieledig concept, dat vergeten veel organisaties. 
Ten eerste is er de feitelijke diversiteit. Wat is het percentage vrouwen, 
mensen van een andere culturele achtergrond, gehandicapten of ver-
schillende leeftijden in je bedrijf? Maar dan ben je er nog niet. Een 
mooie oneliner vind ik: diversity is being invited to the party, inclusion is 

Kracht van het netwerk 
De topvrouw is een ware spraakwaterval en sprankelt inderdaad van 
de energie. We kennen allemaal wel de energiegevers, die je bijna 
huppelend naar huis laten gaan na een afspraak, en de energieslurpers, 
die je alleen maar doodmoe maken. Marguerite valt duidelijk in de 
eerste categorie en niet alleen dat: ze is een ontzettend slimme vrouw, 
met kennis over allerlei onderwerpen, die ze zonder attitude en in alle 
openheid deelt met wie maar wil luisteren. ‘Als ik energie geef, dan 
krijg ik ook energie terug. Ik vind het heerlijk om met mensen te pra-
ten, te lachen, iets te leren over elkaars leven. Daarom heb ik ook veel 
moeite met al die digitale meetings van afgelopen jaren. Staren naar 
een scherm levert niet veel positieve energie op.’ 

Want meetings, die maken een groot deel van haar leven uit. 
Marguerite heeft zo veel gedaan, gestudeerd en ondernomen dat 
je je afvraagt hoe één vrouw dit allemaal voor elkaar krijgt. Zelf ziet 
ze dat niet als iets bijzonders: ‘Ik vind het belangrijk om altijd te 
blijven leren en heb vanaf het begin van mijn carrière geïnvesteerd 
in een wereldwijd en divers netwerk. Alle dingen die ik doe, dragen 
daaraan bij. Ik omring me graag met mensen die slimmer zijn dan 
ikzelf, die mij weer dingen kunnen leren. Als ik the smartest in the 
room ben, zit ik in de foute kamer. Mensen met elkaar in contact 
brengen en daarin een toegevoegde waarde zijn vind ik fantastisch. 
In de jaren tot nu heb ik veel mooie dingen mee mogen maken, 
het is tijd geworden om anderen te helpen bij hún dromen. Alleen 
mooie woorden zijn niet meer genoeg in de wereld van nu. De 
pandemie, digitale transformaties, de gig economy, klimaatproblemen, 
daar móét je als leidinggevende in meegaan. Jezelf opnieuw durven 
uitvinden is belangrijker dan ooit.’ 

‘In iedere moeilijkheid probeer 
ik een mogelijkheid te zien’ 



DIALOOG 1  HARPERSBAZAAR.NL  099

being invited to dance, equity is being invited to dance on the music you like. 
In dat laatste stukje zie je het vaak misgaan. Er worden wel diverse 
mensen aangenomen maar de bedrijfscultuur wordt vervolgens niet 
aangepast. Op die manier sluit je andere mensen uit en benut je hun 
volledige potentie niet. Doodzonde. Ook 
omdat de cijfers aantonen dat diverse bedrij-
ven effectiever functioneren, innoveren en 
betere resultaten behalen.’ 

Toch is ze de eerste die erkent dat vrou-
wen op sommige vlakken ook gewoon anders 
zijn dan mannen: ‘Tijdens de G20-meeting 
in Italië gingen we varen met een heel gezel-
schap. De vrouwen komen daar top gestyled 
aan, maken wat foto’s, zitten meteen te lachen 
met elkaar. En de mannen in het gezelschap 
stonden er verbaasd bij te kijken. Ze hadden 
niet eens door dat wij erbij hoorden, zo veel lol hadden we om het 
hele gebeuren. Dat vond ik niet alleen hilarisch omdat we daarmee 
hun denkbeeld wisten op te schudden, maar ook omdat je gewoon 
moet genieten van dat soort dingen. Ik denk dat de meeste topvrou-
wen er flink voor hebben geknokt om hun positie te bereiken. Mis-
schien dat we het daardoor de mooie dingen die we mee mogen maken 
meer waarderen dan de gemiddelde man.’ 

Gebrek aan zelfvertrouwen
‘We leven allemaal volgens onze eigen bias. Ik ook. Dat is niet per se 
erg, als je je er maar bewust van bent. Laatst sprak ik voor een Turkse 
talentenstichting succesvolle vrouwen van een jaar of 35. Een aantal 
woonde nog thuis. Ik vond dat heel gek, maar in hun cultuur bleek het 
compleet normaal te zijn als je single bent. Wie ben ik dan om daar 
een mening over te hebben? Buiten je comfortzone durven treden is 
voor iedereen belangrijk. De eigen bubbel is veilig, maar beperkt je.’

De positie van vrouwen is sowieso iets waar Marguerite zich veel 
mee bezighoudt. ‘Ik vind het doodzonde dat vrouwen vaak een onte-
recht gebrek aan zelfvertrouwen hebben. We steken minder snel onze 
hand op, fluisteren in plaats van dat we schreeuwen: denk aan mij voor 
die promotie! Om oprechte gender equality te bereiken, moeten we ons 
zien te bevrijden van die onzekerheid. Daarbij hoort ook vrouwelijk 
durven zijn als je dat wilt, jezelf kunnen zijn. Ik ben groot fan van 

Hillary Clinton maar vraag me wel eens af of Trump van haar heeft 
gewonnen omdat ze zó duidelijk niet zichzelf was, bijvoorbeeld met 
alle donkere, mannelijke pakken die ze droeg. Laatst zag ik haar ergens 
in een roze pakje. Hè hè, eindelijk, dacht ik. Zelf speel ik ook graag 
met mijn vrouwelijkheid. Mooie sieraden, een leuke blouse. Dat hoéf 
je niet weg te drukken in jezelf als je een plek aan tafel wilt of hebt.’

De verzekeringswereld waarin Marguerite zich bevindt is bij uitstek 
een tak van sport waar de mannelijke energie overheerst. En daar moet 
je tegen kunnen. Marguerite: ‘Ik ben ertegen opgewassen omdat ik 
ben opgegroeid in een wereld waarin ik leerde op te komen voor mijn 
eigen belangen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het leuk vond, hoor. 
Of vind. Gelukkig zie ik dat diversiteit en inclusie ook hier zijn intrede 
heeft gedaan. Het gaat steeds meer de goede kant op.’

Geschiedenisboekjes
‘Het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt, naast de geboorte van mijn 
twee kinderen die nu 20 en 22 jaar zijn, is mijn bijdrage aan de G20’. 
Aan haar houding, haar lach en het enthousiasme waarmee ze praat, 
nog nét een tandje erbovenop, zien we dat Marguerite het meent. 
‘Door toenmalig minister Van Engelshoven was ik uitgenodigd om bij 
te dragen namens de private sector en dat had een aantal tastbare 

resultaten. Zo hebben we een playbook gemaakt 
met best practices: wereldwijde voorbeelden 
van hoe je diversiteit en inclusie in je organi-
satie kunt integreren. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de G20 stond dit onderwerp 
op de agenda. Daar ben ik écht trots op. Het 
gaat in de kern niet om jou en mij, niet eens 
om Nederland, maar om landen als India, waar 
maar 12% van de vrouwen werkt.’ 

En toch, stiekem , vragen we ons af of deze 
ondernemende vrouw nooit eens moedeloos 
wordt van zich steeds weer ergens vol overgave 

in storten. ‘Nee hoor. Het scheelt dat ik een optimist ben. In iedere 
moeilijkheid probeer ik een mogelijkheid te zien.’

Drive
Haar drive heeft ze overigens niet van een vreemde. 
Marguerite groeide op in een familie van harde wer-
kers. ‘Als mijn vader de olie van de auto ging ver-
versen vroeg hij mij net zo goed om naast hem te 
liggen en bij te schijnen met de zaklamp. Mijn 
ouders hebben ons compleet gelijkwaardig opge-
voed en hamerden altijd op het benutten van je 
potentieel en talent. Niet alleen voor jezelf, ook om 
iets te betekenen voor anderen.’ 

Ook haar opleiding, die ze deels aan de befaamde 
universiteit Harvard volgde, had een grote invloed: 
‘Makkelijke dingen vind ik al snel saai. Nou, dan kun 
je je lol op bij Harvard. Niks rijtjes uit je hoofd leren, je 
moet daar vlammen, echt zelf nadenken en redeneren, 
heel uitdagend. Ze leren je samenwerken, verder te kij-
ken dan het individu, fouten durven maken. En: je eigen, 
authentieke zelf vinden. Ik ben bang dat integer zijn iets 
is dat in je zit of niet. Maar we kunnen er op zijn minst 
met z’n allen naar proberen te streven.’ -----------

‘We leven allemaal 
volgens onze eigen 
bias. Dat is niet per 

definitie erg, als je je er 
maar bewust van bent’


