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Ze zĳ n machtig omdat ze het heft in eigen handen nemen en niet bang 
zĳ n voor diversiteit of verschillen. Sterker nog: de verschillen zoeken ze 
op, omdat ze snappen dat je alleen dan meesterschap kunt bereiken. 
Soeverein maar wel met een luisterend oor, zo kennen wĳ  hen. Soraya 
Drabi en Frederique Knoet vertellen over hun vriendschap en hoe ze 
voor elkaar van betekenis zĳ n. Ontdek ze hier, de machtige vrouwen.

Hoe heb je Frederique ontmoet? 
‘Via stichting Brood en Rozen kwam ik de topvrouw 
op het spoor. Ik heb via datzelfde programma 
sinds een paar maanden een hele leuke baan 
bij het Amphia. Ontzettend blij ben ik dat 
het Amphia mij de kans heeft aangeboden 
om iets moois te maken van mijn leven’, vol 
enthousiasme vertelt Soraya. En de directeur van 
Curio, Frederique, valt haar bij, ‘Je hebt een hele 
leuke functie.’ Soraya glimlacht, ‘Frederique begrijpt 
mij in de keuzes die ik maak. Ook omdat zij een gezin 
combineert met het hebben van een betaalde baan kunnen 
we elkaar goed volgen.’ Maar dat niet alleen, de topvrouw kent 
met haar nationale en internationale werkervaring organisaties 
van binnenuit. ‘Ik weet hoe organisaties werken. Organisaties 
hebben belangen en je kunt dingen ook vragen’, voegt Frederique toe. 

Durf jĳ  dingen te vragen? 
‘Op mijn werk zeg ik waar het op staat. Ik zal nooit schofferen. Ik geef alleen mijn mening’, zegt 
Soraya.

Wat hebben jullie aan elkaar?
‘Frederique wil mij in veel dingen bijstaan. Het is ontzettend fi jn dat ik haar kan bellen en 
whatsappen. Op het juiste moment heb ik gebruik kunnen maken van haar luisterend oor en 
expertise. Eerst dacht ik: oh mijn god, als ik maar niet weer moet gaan praten.’ 

‘Frederique begrijpt mij in de keuzes die ik maak.’

Hoe bedoel je dat? 
‘Ik heb in mijn leven veel mensen ontmoet die me wilden helpen met coaching en toen ik 
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En? 
‘Ik ben heel blij dat ik de kans gegrepen heb. Met Frederique praat ik niet over waar 
het mis is gegaan in mijn leven. Maar met haar kijk ik vooruit. De toekomst in. 
We hebben het over carrière en kansen. Dan krijg je ook een hele andere 
sfeer. Ik ben nu in de positie om mezelf te ontwikkelen’.

Hoe is het voor jou Frederique om een 
andere machtige vrouw te ontmoeten? 
Frederique schiet vol, ‘het is haar toch allemaal maar gelukt.’

En wat dacht je toen je Soraya zag? 
‘Halloo, daar komt wat aan’, zegt Frederique. ‘Een pittige 
dame, professioneel en enthousiast’, vervolgt ze. ‘Beetje 
zoekend naar de juiste balans. Ze is bezig met het aanbrengen 
van een focus in wat ze met haar carrière wil. Ik hoef niet te 
weten wat er in de privésfeer is voorgevallen. We hebben het over 
work-life balance en wat je wil bereiken en hoe je daar zou kunnen 
komen.’ 

‘Halloo, daar komt wat aan.’

Volgens mĳ  hebben jullie het heel gezellig?
‘Dat ook. De topvrouw ziet mij in mijn potentieel. De andere coaches zagen mij in het verleden. 
Zij ziet mij in de toekomst. Ze heeft een hoge functie maar is niet strikt, eigenlijk dacht ik dat 
mensen aan de top strikt zijn. Ik heb wel eens aan Frederique gevraagd wat ze de hele dag 
doet op haar werk en toen antwoordde ze: ‘de dele dag kletsen om dingen te bereiken voor de 
studenten en medewerkers.’ 

Je bent succesvol, ben je een voorbeeld voor je kind? 
‘Ik ben het vooral voor mezelf’, geeft Soraya aan. ‘Dat het mij gelukt is. Ik bepaal nu mijn eigen 
leven. Mijn leven is een gevolg van de keuzes die ik gemaakt heb. Ik ben nog maar kort op de 
aarde en heb al het nodige meegemaakt. Ik heb ellende in mijn leven nodig gehad om tot inzicht 
te komen. Ik heb mijn dochter willen laten zien dat de ellende niet mijn toekomst heeft bepaald. 
Ellende is niet mijn eindstation geworden. Eén derde van mijn leven zat vol ellende, maar dat zit 
erop. De komende twee derde van mijn leven gaat een succes worden. 

‘Mijn leven is een gevolg van 
de keuzes die ik gemaakt heb.’
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Jullie hebben beide iets rebels. Ben jĳ  een rebel Frederique? 
Hoewel beide dames instemmend knikken, antwoordt de 

directeur van Curio, ‘Onze paden waren niet recht. Ik deed 
dingen die 80% van de mensen anders zouden doen.’  

Zoals?
‘Toen ik in Engeland woonde met mijn gezin, wilde ik 
werken en niet met 3 kinderen thuis blijven zitten. Ik 
had een leuke baan gevonden. Maar als ik zou gaan 
werken moest al mijn geld naar de hoge rekening van 
de kinderopvang. Dat heb ik ook gedaan. Ik hield net 

geld over voor een paar schoenen. Moeders om mij heen  
zeiden: “Wat ben je aan het doen? Je bezorgt de kinderen 

met dat sjouwen en heen en weer rijden stress en het levert 
niets op.” Maar ik wilde leren over het land door te werken, zo 

er bij te horen. En blijvend te werken aan mij professionele kant. 

‘Ellende is niet mijn eindstation geworden.’ 

Jĳ  bent echt een rebel
‘Mijn vroegere baas zei: “Vergiffenis vragen kun je altijd nog.”’ Als we hebben afgesproken 
waar we naar toe moeten, dan kan je zelf heel goed bedenken hoe we daar komen. Daar zit je 
professionaliteit en je eigen creativiteit’. 

Heb je inmiddels iemand om vergiffenis moeten vragen?
‘Soms ga ik  wat te snel, op een ongewone manier, en trap op tenen’. 

Ja dus. Overigens. Hoe benutten jullie de verschillen?
‘Ik raak geïnspireerd van hoe Soraya het regelt. Ze heeft in haar planning duidelijke keuzes 
gemaakt en dat vind ik leerzaam. Zij heeft heel duidelijk voor ogen waar zij haar tijd insteekt. 
Zondag naar de slager. Woensdag op visite bij opa. Zaterdag is voor haar kind.’  

‘Er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die elkaar niet steunen’, zei Madeline 
Albright. Wĳ  zĳ n optimistisch en verwoorden het graag als volgt: niet in de hel, maar in de 
hemel is een speciaal plekje voor vrouwen die elkaar helpen. Hoe zien jullie dat? 
‘Elkaar helpen hoeft niet per se. Elkaar inspireren wel’, reageert Frederique. 

‘Je bent echt een rebel.’
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www.broodenrozen.nl   info@broodenrozen.nl
Benieuwd naar meer echte verhalen opgetekend vanuit het 
perspectief van de vrouwen in het veld? Bekĳ k de website.

‘Ik raak geïnspireerd van hoe 
Soraya het regelt.’

Hoe dan? 
‘Een vriendin van mij is 20 jaar thuis geweest voor de kinderen. Zij is dus 20 jaar niet de 
arbeidsmarkt op geweest. Ze vroeg me laatst of ik wist hoe zij de arbeidsmarkt weer op kon 
komen. Misschien had ik in de tussentijd iets moeten zeggen over de langetermijneffecten van 
niet-werken, want die ken ik. Ik had misschien eerder moeten vertellen hoe leuk het is te werken, 
en wat je creëert voor de tijd die komt als je kinderen het nest verlaten hebben.  ‘Voor mij hoeft 
het ook niet dat helpen’, voegt Soraya toe, ‘maar samenwerken brengt wel iets. Dat is altijd beter 
dan de dingen alleen doen.’ 

Verdient Frederique de hemel wat jou betreft? 
‘Die verdient ze dubbel en dwars.’   
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