
Voor het eerst sinds de oprichting van
Ondernemers Kring Woerden (OKW) is een
vrouw toegetreden tot het bestuur. Nadat
Diny Wijnmaalen – zij is directeur/mede-
eigenaar van SGM Machine Technology –
voor deze functie was gevraagd, werd ze op de
algemene ledenvergadering officieel benoemd
tot bestuurslid. Inmiddels zijn we 2 maanden
verder. Een mooi moment om haar te vragen
wat zij denkt te kunnen betekenen voor de
OKW en de ondernemers van Woerden. Als
persoon en als vrouw.

Allereerst wil Wijnmaalen kwijt dat ze er geluk-
kig mee is dat steeds meer vrouwen een hoge
functie hebben in het bedrijfsleven. “En niet
meer alleen bij uitzendbureaus, maar ook in
meer technische omgevingen. Ik vind dat een
heel goede ontwikkeling, míts ze de functie ver-
diend hebben en dus niet alleen om hun vrouw-
zijn.” Hoewel zij zelf leiding geeft aan een
bedrijf dat machines levert voor metaalbewer-
king, wordt ze naar eigen zeggen ‘niet gehinderd
door enige technische kennis’. “Maar als je in je
bedrijf omringd bent door mensen die wel die
kennis hebben, geeft dat niet. Elkaar aanvullen
werkt beter dan dat je allemaal hetzelfde kunt.
Mijn taak is het om in te schatten wat het bedrijf
nodig heeft.”

American dream
Ze vertelt dat iemand haar loopbaan binnen SGM
wel eens de ‘American dream’ heeft genoemd.
“Na het volgen van het atheneum en een secreta-
resseopleiding, ben ik bij het bedrijf begonnen als
2e secretaresse/telefoniste. Via vakgerichte cursus-
sen ben ik met de jaren opgeklommen tot direc-
teur. En nog steeds volg ik cursussen om mezelf te
ontplooien. Ik ben redelijk nieuwsgierig en dat
vind ik geen verkeerde eigenschap. Nieuwsgierige
mensen leren immers meer. En met een heldere
blik en helder verstand kom je een heel eind.
Gelukkig zijn beide bij mij aanwezig.” Geen last
van valse bescheidenheid, dus? “Dat is ook zoiets:
mannen pronken graag met wapenfeiten. Wij
vrouwen doen veel, maar treden daarmee niet
naar buiten. Daardoor zou je onterecht de indruk
kunnen krijgen dat we achterblijven in onze ont-
wikkeling. Voor vrouwen is het echter heel nor-
maal om hun best te doen. Zo combineer ik mijn
werk met mijn gezin, sport, de OKW en mijn pr-
werk voor de branchevereniging van machinele-
veranciers.”

Lidmaatschap OKW nuttig
Waarom werd Diny Wijnmaalen eigenlijk
gevraagd om bestuurslid te worden? “Ik liep
binnen de OKW al een paar jaar mee als vertegen-
woordiger van mijn bedrijf. En kennelijk ben ik
opgevallen als trouwe bezoeker van de lunches. Je

moet je natuurlijk een beetje geëngageerd tonen.
Voor ons bedrijf heeft het lidmaatschap aan de
OKW voor de klantencontacten niet veel toege-
voegd. We zitten namelijk in een speciaal segment
en ons afzetgebied is de Benelux. Het is daarente-
gen wel nuttig geweest voor het leggen van contac-
ten met plaatselijke leveranciers, om inzicht te krij-
gen in het bedrijfsleven van Woerden en voor het
regelen van collectieve zaken, zoals beveiliging van
bedrijventerreinen. Als bestuurslid vind ik het
belangrijk dat je een open oog houdt voor alle
leden. Je kunt het echter nooit voor allemaal goed
doen, dus doe je de ene keer iets voor de ene groep
en de ander keer voor de andere.”

Geen oeverloze discussies
Zowel binnen de OKW als haar eigen bedrijf
merkt Diny Wijnmaalen dat vrouwen vaak ande-
re gezichtspunten aandragen dan mannen. “En
vrouwen komen makkelijker to the point. Mannen
gebruiken veel woorden en zijwegen en vergeten
vervolgens hun doel. Voor mij geen oeverloze dis-
cussies, waarbij alles 3 keer herhaald wordt. Het is
een kwestie van evalueren en een gezamenlijke
beslissing nemen, zodat de vergaderingen niet
onnodig lang duren. Ik denk hierin wel te kunnen
bijdragen. Of de mannelijke bestuursleden het zul-
len waarderen? Ik ben voor deze functie gevraagd
en mocht blijven na het proefdraaien. Al te verve-
lend vinden ze me dus nog niet.”
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Diny Wijnmaalen: “Met een heldere blik en helder verstand kom je een heel eind.”


