
Je kleding zegt veel over wie je bent. Maar wat  als je voor je 
werk een uniform draagt? Drie vrouwen vertellen over de rol  
van hun uniform en hoe ze daarmee verschil proberen te maken.

VROUW IN UNIFORM
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Psalm 30 op een keyboard in een tent vol militairen. 

Een herinnering van haar missie in Afghanistan die  

Elisabethe Ramos niet gauw zal vergeten. De eerste 

week bezochten maar een paar mensen de dienst, na 

een maand zat de tent tjokvol. ‘Als de dominee ons 

aan het einde zegende, voelde dat alsof er een last van 

onze schouders werd overgedragen, zodat we zelf 

weer verder konden’, blikt ze terug.

In de vierentwintig jaar dat Ramos in het leger zit, is ze 

meerdere keren uitgezonden. Ze is net terug van een 

missie in Somalië. ‘Mensen denken bij het leger vaak 

aan vechten, maar we doen zo veel meer’, zegt ze. In 

Somalië werkte ze bijvoorbeeld aan de professionalise-

ring van het Somalische leger, het doel in Afghanistan 

was de stabiliteit en veiligheid in het land bevorderen.

Daarom is Ramos zo trots op haar uniform. Dat staat 

voor de normen en waarden van het leger, gelijkwaar-

digheid en integriteit. Die waarden hebben haar karak-

ter gevormd, zitten in haar en niet in het uniform. ‘Ik 

ben mijn uniform’, zegt ze zelfs weleens.

Dat het legeruniform respect afdwingt, komt volgens 

Ramos omdat het leger respectvol met anderen 

omgaat. ‘En de medailles vallen ook wel op’, geeft ze 

toe. Ze draagt haar uniform bewust als ze op beurzen 

staat om nieuwe militairen te werven, iets wat ze erbij 

doet naast haar eigen taak. Ouders vragen haar vaak of 

het voor hun kinderen wel veilig is om in dienst te 

gaan. Ramos: ‘Als ik daar dan in mijn uniform over sta 

te praten, kom ik veel overtuigender over dan in spij-

kerbroek.’

In de eerste plaats ben je militair, daarna pas man of 

vrouw. Dat is Ramos’ antwoord als men haar iets 

vraagt te doen omdat ze een vrouw is. ‘Mannen kun-

nen heel goed koffiezetten, en ik kan prima onder een 

auto liggen sleutelen’, zegt ze. Volgens haar komt het 

neer op een ijzeren wil en een flinke dosis discipline. 

Als je dat hebt, ben je als vrouw niet meer of minder 

geschikt voor het leger dan een man.

Dat is in het Somalische leger wel anders. Daar wordt 

neergekeken op vrouwen, ze hebben geen autoriteit 

of spreekrecht. Voor Ramos is dat ‘absoluut onaccep-

tabel’. Voor er meer vrouwen in dienst kunnen in het 

Somalische leger, moet er nog veel veranderen. Ze 

schreef een rapport over de situatie om veranderingen 

op gang te brengen. ‘Ik wil de Somalische vrouwen in 

het leger hoop brengen, op betere omstandigheden, 

op respect en op gelijkheid.’

Ziekenverzorger, instructeur 

op de Koninklijke Militaire 

School en administrateur bij 

het Korps Commandotroepen. 

In haar 24 jaar bij het leger 

heeft Elisabethe Ramos (43) 

uit Schiedam al die functies 

al gehad en heeft ze in 

Bosnië, Kosovo, Afghanistan 

en Somalië gediend. 

Momenteel is ze werkzaam op 

het informatiecentrum in 

Enschede, waar ze zich 

bezighoudt met de werving 

van nieuwe soldaten.

‘ Het komt neer op een 
ijzeren wil en een flinke 
dosis discipline’

‘ In de eerste plaats ben 
je militair, daarna pas 
man of vrouw. 
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Als de burgemeester iets zegt, 

durven maar weinig mensen ‘nee’ 

te zeggen heeft Titia Cnossen in 

haar drie jaar als burgemeester 

van Woudenberg wel geleerd.  

Haar ambtsketting straalt gezag uit.  

Naar burgers, maar ook naar bijvoorbeeld de politie, 

die onder haar valt. ‘Het eerste jaar dacht ik: ‘Ze doen 

het nog ook!’ als ik een opdracht had gegeven’, lacht 

Cnossen. Toch heeft ze de ambtsketting niet nodig om 

zich burgemeester te voelen. ‘Ik ben altijd in uniform’, 

legt ze uit. ‘Als mensen mij ergens tegenkomen, zien 

ze ‘de burgemeester’.’

Als iedereen naar je luistert op je werk, raak je daar  

op gegeven moment een beetje aan gewend. Maar  

thuis werkt dat niet zo. ‘Mijn echtgenoot en ik merken 

weleens: hier moeten we even anders met elkaar 

omgaan’, zegt Cnossen. ‘Maar op een leuke manier 

hoor!’

De grootste uitdaging in haar werk is het verbinden: 

van ambtenaren en dossiers, maar ook van mensen 

die met elkaar overhoop liggen. ‘Als er problemen zijn, 

wil ik graag met iedereen om tafel en ze over hun 

boosheid laten vertellen’, zegt Cnossen. Soms zijn die 

gesprekken zo heftig dat het lijkt alsof er nooit een 

oplossing komt. Maar haar ervaring is dat door goed te 

luisteren en het gesprek stapje voor stapje te leiden, er 

beweging komt in moeilijke situaties.

Titia Cnossen (57) is 

getrouwd en moeder van drie 

volwassen kinderen. Sinds 

drie jaar is ze burgemeester 

van Woudenberg, een gemeente 

van 12.500 inwoners in de 

provincie Utrecht. Daarvoor 

was ze wethouder voor de 

ChristenUnie in Berkel en 

Rodenrijs en Woerden.

‘Ik ben altijd in uniform’

Het klassieke beeld van de burgemeester is een man in 

pak met hoed en stropdas. Toch denkt Cnossen dat 

vrouwen juist heel geschikt zijn voor het burgemees-

terschap. ‘Een groot deel van het werk is goed oplet-

ten, aanvoelen of het goed gaat en als er mensen 

ontevreden zijn het gesprek daarover aangaan’, legt ze 

uit. ‘Dat heeft veel met gevoel te maken, een echte 

vrouweneigenschap.’

Maar ook het opvoeden van drie kinderen heeft Cnos-

sen klaargestoomd voor het besturen. Want ook dan 

moet je volhouden als je nee hebt gezegd, zelfs al 

wordt er hard geschreeuwd. ‘Ik probeer mensen de 

mogelijkheid te geven hun eigen problemen op te los-

sen’, zegt ze. En dat betekent, net als bij kinderen, niet 

overal gelijk tussenspringen als er ruzie is. 

Cnossen is christen, dat is voor haar niet los te koppe-

len van haar werk. ‘Dat zit in je, neem je overal mee 

naartoe’, zegt ze. Eerlijkheid en betrouwbaarheid, 

eigenschappen die niet alleen voor gelovigen waarde-

vol zijn, ziet ze als belangrijke waarden in haar werk. 

Daar hoort geen politiek gekonkel bij. Cnossen: ‘Men-

sen moeten weten wat ze aan me hebben.’

‘ Mijn echtgenoot en ik 
merken weleens: hier 
moeten we even anders  
met elkaar omgaan’

5 6



Werken in een mannenwereld? Geen probleem 

voor Ellen Jong. Na een baan in de zorg met alleen 

maar dames om haar heen kan ze wel conclude-

ren: ‘Ik ben meer one of the guys.’ 

Als centralist in de meldkamer van regio Utrecht 

krijgt Jong alle 112-oproepen voor de brandweer 

binnen. Bij een melding, een flatbrand bijvoorbeeld, 

heeft ze vaak binnen twaalf seconden een brand-

weerauto gealarmeerd. Maar er zijn nog meer 

zaken waar ze rekening mee moet houden. ‘Waar 

laten we alle bewoners die nu midden in de nacht 

in hun pyjama op straat staan, wat hebben we 

nodig, waar moet de auto heen?’ somt Jong op. 

Stressbestendigheid en kunnen multitasken zijn dan 

soms letterlijk van levensbelang. ‘Het is echt kicken 

als ik snel hulp kan sturen bij een melding en panie-

kerige mensen rustig kan krijgen in een gesprek’, 

zegt Jong. Dan kan ze best streng zijn aan de lijn. 

Dat zij voor de persoon aan de andere kant van de 

lijn ‘de brandweer’ is, dwingt respect af, ook al kun-

nen mensen haar uniform niet zien.

Dat uniform levert in het openbaar verschillende reac-

ties op. Van flauwe opmerkingen als ‘Waar is de 

brand!?’ of ‘Kom je mijn brandje blussen?’ tot mensen 

die haar spontaan voorlaten in de supermarkt, wan-

neer ze in haar pauze een broodje haalt. Maar dat doet 

haar niet veel. Haar uniform maakt Jong niet anders, 

vindt ze. Wat ze ook aan heeft, ze blijft gewoon Ellen.

Daarnaast is Jong vrijwilliger bij de brandweer in De 

Bilt. Ze rukken ongeveer één keer per week uit. Het 

werk op de meldkamer is een voordeel als ze er zelf 

op uitgaat. Dan is ze er voor het bluswerk, maar denkt 

ze ook een stapje verder. Het bluspak is puur voor de 

veiligheid, maar zorgt ook dat mensen naar haar luiste-

ren en haar aanwijzingen opvolgen. ‘Hoewel ze soms 

verbaasd zijn als mijn helm afgaat en zien dat ik een 

vrouw ben’, lacht ze.

Het brandweerteam van De Bilt is een hechte club. En 

dat is belangrijk. Als je samen een brandend gebouw in 

moet, is het fijn te weten dat je partner je te hulp komt 

als het nodig is. Dat Jong de enige vrouw is in het 

team maakt voor haar niets uit. Ze groeide op met drie 

oudere broers en is dus niet anders gewend. Ze is 

direct, houdt van aanpakken en laat niet gauw over 

zich heen lopen, eigenschappen waarmee ze prima in 

het ‘mannenwereldje’ past. 

Ellen Jong (33) woont in De 

Bilt met haar vriend en twee 

dochters. Ze werkt sinds twee 

jaar als centralist op de 

meldkamer van de Veilig-

heidsregio Utrecht én zit 

sinds 2009 bij de vrijwillige 

brandweer. Ze is een echte 

sporter. Ze liep al eens de 

Nijmeegse Vierdaagse en gaat 

in haar vrije tijd graag 

wielrennen, bodypumpen of 

hardlopen.

‘ Als mijn helm afgaat, zijn ze vaak 
verbaasd dat ik een vrouw ben’

‘ Stressbestendig zijn 
en kunnen multitasken 
zijn soms letterlijk van 
levensbelang.’
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