GENDERDIVERSITEIT OP DE WERKVLOER
HOE GELIJKWAARDIG ZIJN WE?
Onderzoek naar genderdiversiteit 2017
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Methodologie
Dit rapport is samengesteld op basis van gegevens die zijn verzameld
van februari t/m mei 2017. De bevindingen in dit Gender Diversity Report
zijn gebaseerd op de reacties van ruim 200 respondenten (54% vrouwen,
46% mannen). Ter aanvulling zijn specifieke gegevens van andere landen
gebruikt, waarbij steeds meer dan 100 respondenten per land deelnamen
aan het onderzoek. Deze landen zijn: België, Frankrijk, Polen, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten, Spanje, Brazilië en Mexico.

Dankwoord
Wij bedanken alle respondenten voor hun deelname en waardevolle
inzichten. Dankzij hun bijdragen, zij wij in staat om dit uitgebreide rapport
samen te stellen dat zakelijke besluiten zal helpen beïnvloeden en vormen.
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VOORWOORD
Bedrijven met een divers personeelsbestand
waar medewerkers de ruimte krijgen om hun
persoonlijke ervaringen en inzichten in te
zetten, zijn succesvoller. Dat is bewezen.
Ze presteren niet alleen beter, deze organisaties hebben ook
een grotere aantrekkingskracht op talentvolle professionals.
Bovendien blijven deze talenten de organisatie langer trouw.
Terwijl het tekort aan competente professionals wereldwijd
groeit, halen bedrijven nog lang niet het optimale uit de reeds
beschikbare talenten. Diversiteit is niet alleen een belangrijk
aandachtspunt, maar ook een manier om organisaties snel,
relatief goedkoop en duurzaam beter te laten presteren. En
een diversiteitsbeleid vormt een effectieve manier om naar uw
werving & selectie te kijken.
In dit rapport gaan we in op de carrièrekansen van vrouwen.
Zij vormen een aanzienlijk deel van de bestaande en toekomstige
beroepsbevolking, maar krijgen nog steeds minder kansen op
een glanzende loopbaan dan hun mannelijke collega’s. Een groot
deel van de bevindingen in dit rapport zijn het resultaat van
vragen gericht op meer gelijkheid tussen de seksen. Maar de
inzichten en aanbevelingen zijn ook waardevol om talenten met
diverse achtergronden te steunen in hun loopbaan.
Eerdere rapporten lieten grote variaties zien per land, vaak
voortvloeiend uit lokale maatschappelijke, culturele en
economische factoren. Daarom leggen we dit jaar de nadruk
op de bevindingen per land om een relevant en lokaal beeld te
schetsen en bruikbare aanbevelingen te kunnen doen. Daarnaast
hebben we drie Nederlandse topvrouwen geïnterviewd voor
verdieping en visie bij de cijfers.
Die cijfers laten zien dat we langzaam de goede kant op gaan,
maar dat er nog veel winst te behalen is. Zo zijn leiders in
Nederland nog vaak man, verwachten mannen sneller carrière te
maken dan vrouwen en worden reële verschillen tussen vrouwen
en mannen op de werkvloer met dit onderzoek wederom hard
aangetoond. Diversiteit gaat ons allen aan: mannen én vrouwen.
Alleen dan kunnen we verder groeien, zowel persoonlijk als
economisch en maatschappelijk.

Yvonne Smyth
Global Head of Diversity, Hays

Robert van Veggel
Managing Director Hays Nederland
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Pak de kansen
die op je weg komen.
Bianca Willems
HR Country Manager Netherlands,
NXP Semiconductors
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CARRIÈREAMBITIE
Gelijke ambities, ongelijke kansen?
Het is een feit dat in leidinggevende posities minder
vrouwen dan mannen zijn te vinden. Hoe komt dat?
Een veelgehoorde verklaring luidt dat vrouwen zich
minder richten op deze topfuncties. Uit het onderzoek
komt echter naar voren dat vrouwen dezelfde of zelfs

meer ambities tonen als hun mannelijke collega’s. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat vrouwen dezelfde stappen
willen maken in hun carrière als mannen, graag ook binnen
hetzelfde tijdsbestek. Wat houdt hen nog tegen?

Werkposities die respondenten willen bereiken aan het einde van hun carrière:

1

2

27

20

Lower manager

3

2

Middle manager

29

20

Top manager

Graduate, Junior, Medior
Senior

24

30

CEO, Bestuurder

6

10

Eigenaar

6

11

Anders, namelijk:

4

5

Wat zijn de ambities van vrouwen en mannen? Ongeveer
de helft van de respondenten wil graag een functie als
topmanager bereiken (zowel mannen als vrouwen). 9,5% van
de mannen wil zelfs bestuurder of CEO worden op termijn,
bij vrouwen ligt dit percentage beduidend lager: op 5,6%.
Een deel van de ondervraagden heeft de ambitie om een
eigen bedrijf te starten (6% van de vrouwen en 11% van de

mannen). Het percentage vrouwen dat mikt op een positie als
‘middle-manager’ ligt duidelijk hoger dan dat bij mannen die
gaan voor deze positie (29,5% van de vrouwen ten opzichte
van 20,6% van de mannen). Een verklaring ligt wellicht in het
feit dat een grote groep mannen dit niveau in hun carrière al
heeft bereikt en nu hoger mikt.

Senioriteitsniveau dat respondenten willen bereiken in 3, 7 en 10 jaar tijd
10 jaar
Graduate

40

Junior

17

Medior

7

Senior
Lower manager

60

Middle manager

45

Top manager

56

CEO

29

Bestuurder

66

Eigenaar

43

Ik ben tevreden met
mijn huidige niveau

57
86

3 jaar

100

83
43

57

41
7

7 jaar

45

54

60

21

40
45

13
32

52

42
52

57

14
33
43

43
43

Mannen verwachten sneller carrière te maken dan vrouwen,
zo blijkt uit het onderzoek. Hiermee wordt het evenwicht
tussen mannelijke en vrouwelijke leiders ook richting de
toekomst verstoord. Zo verwacht 40% van de vrouwen in
de komende drie jaar een managementpositie te bereiken,

21
33

100
60
68

43

47
34

57
43

30
14

80

40

86
57

57

45
100

54

terwijl 60% van de mannen dit voorziet. Wanneer het om
topfuncties gaat, zijn de verschillen ook groot: 29% van de
vrouwen denkt binnen nu en tien jaar het niveau van C-level
te bereiken, tegelijkertijd denkt 43% van de mannen dit in
hetzelfde tijdsbestek te gaan halen.
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CARRIÈREAMBITIE
DE UITDAGING
AANGAAN
Hoe zien vrouwen en mannen hun loopbaan in de komende
drie tot tien jaar? Uit het onderzoek blijken meer
overeenkomsten dan verschillen. Maar mannen zijn meer
dan vrouwen tevreden met hun huidige positie.

“BEREIKT AAN
EINDE VAN
CARRIÈRE”

24%

30%

27%

30%

21%

21%

TOP
MANAGEMENT

MIDDLE
MANAGEMENT

SENIOR
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(Carrièreaspiraties respondenten)

6%

6%

3 jaar

7 jaar

10 jaar

Einde carriere

11%

30%

10%

van de vrouwen mikt op een positie
als ‘middle manager’

EIGENAAR

30%

van de mannen streeft naar een
positie als ‘top manager’

CEO / BESTUURDER

In Nederland streeft 55% van de vrouwen naar een
leiderschapspositie. Voor Nederlandse mannen ligt dit
percentage op 63%. Meer dan de helft van de Nederlandse
vrouwen reikt dus naar de top.
Wanneer we dit vergelijken met andere Europese landen
dan zien we het volgende beeld. In Frankrijk ligt het
ambitieniveau van mannen en vrouwen vrijwel gelijk: 71%
van de vrouwen en 75% van de mannen streeft naar een
hoge positie. In België zijn de verschillen groter, daar wil
50% van de vrouwen een toppositie bereiken,

waar 70% van de Belgische mannen dit beoogt. Opvallend
is het ambitieverschil tussen mannen en vrouwen in Polen:
daar streven vrouwen met ambitie vooral naar het niveau
van ‘middle manager’ (30%), terwijl Poolse mannen hoger
mikken en voor een functie als directeur gaan (31%).

Onderzoek
Gender
naar genderdiversiteit
Diversity Report 2017
2017 Carrièreambitie
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% mannen en vrouwen dat zich vrij voelt om hun ambities te communiceren en te promoten:

2017

2016

49 %

47%

Mannen

73 %

Vrouwen

In 2016 voelden mannen aanzienlijk meer ruimte om hun
ambities duidelijk te maken aan hun werkomgeving dan
vrouwen. Bijna een kwart meer mannen dan vrouwen gaf
aan dat ze dit actief durfden te communiceren. Opvallend is
dat de percentages tussen vrouwen en mannen voor 2017
bijna gelijk zijn. Beide seksen scoren lager. De mannelijke

50 %

Mannen

Vrouwen

groep van respondenten laat dit jaar duidelijk een ander
beeld zien terwijl de score van vrouwen vrijwel gelijk blijft
in 2017. Op dit punt kunnen werkgevers winst halen door
gestructureerde processen in te richten waarin medewerkers
worden uitgenodigd om zich uit te laten over hun prestaties
en ambities.

% man-vrouw verhoudingen van de meest senior positie in de organisatie en die van de lijnmanager:
Lijnmanager

5

95

32

68

87

10

77

21

Leiders in Nederland zijn vaak man. Zo’n driekwart van
de ondervraagden zegt een mannelijke leidinggevende te
hebben en zo’n 90% werkt onder een mannelijke CEO of
bestuurder. Dit betekent dat organisaties die meer diversiteit
nastreven hier ook een actief inhuur- en retentiebeleid
op moeten inzetten. Op die manier kan de ontdekking
van vrouwelijk talent en de aantrekkingskracht van een

organisatie op vrouwen worden vergroot.
Het ‘glazen plafond’ is moeilijk aantoonbaar, maar de
cijfers laten wel zien dat op het niveau van lijnmanager nog
aardig wat vrouwen te vinden zijn (gemiddeld zo’n kwart
van lijnmanagers is vrouw), maar dat zij niet evenredig
doorstromen naar C-level: op dat niveau is nog geen 10%
van de leidinggevenden vrouw.

% respondenten dat tevreden is met het huidige werkniveau:

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden

Meest senior

13
13
54
59
20
19
13
9

Zeer ontevreden
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Wanneer we kijken naar de mate van tevredenheid over
het niveau van de huidige functie dan valt de score iets
positiever uit voor mannen. Met name het percentage
vrouwen dat uitspreekt ronduit ontevreden te zijn met de
huidige positie is hoger (13% van de vrouwen ten opzichte
van 9% van de mannen). Dit is nuttige informatie voor
bedrijven die vrouwen willen laten doorstromen.
Zorg ervoor dat medewerkers zich vrijuit kunnen

uitspreken over promotiewensen en zorg voor duidelijke
processen om dit te faciliteren. In de praktijk blijkt dat
beleid dat vrouwen ondersteunt, goed uitpakt voor alle
medewerkers (ook de mannen). Dit komt onder meer
doordat een duidelijk promotie- en carrièrebeleid leidt tot
inzicht en begrip bij alle medewerkers over hun kansen.
Hierdoor blijven ze betrokken bij het bedrijf.

% respondenten dat in de afgelopen 12 maanden solliciteerde naar een promotie:

14%

29%

Ja

Ja

86%

71%

Nee

Nee

Uit het onderzoek komt een opmerkelijk verschil tussen
mannen en vrouwen naar voren wanneer we kijken naar de
eigen rol in de zoektocht naar een promotie. Waar 29% van
de mannen in het afgelopen jaar solliciteerde naar of vroeg
om een promotie, deed slechts 14% van de vrouwen dit.

Hoewel het ambitieniveau van mannen en vrouwen vrijwel
gelijk is, doen mannen dus veel actiever aan zelfpromotie.
Hier kunnen vrouwen winst boeken door het heft zelf in
handen te nemen.
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GELIJKE KANSEN
Hebben mannen en vrouwen werkelijk gelijke kansen op de werkvloer? Meer dan een derde
van de vrouwen verklaarde in het onderzoek dat zij geen gelijke beloning krijgt in vergelijking
met de mannelijke collega’s.
Van de mannen had een vijfde dit gevoel ten opzichte
van zijn vrouwelijke collega’s. Ook als het gaat om
carrièrekansen blijkt een groot verschil volgens
onderzoeksresultaten: waar 82% van de mannen zegt

dezelfde carrièremogelijkheden te hebben als vrouwen,
vindt slechts 58% van de vrouwen dat zij dezelfde kansen
krijgt als de mannelijke collega’s.

% van de respondenten dat denkt dat zij en hun collega’s op gelijke wijze worden betaald en beloond:
Verschil

48 %

56 %

Ja

Ja

57 %

76 %

Ja

Ja

2016

2017

28%

1%

Mannen worden bewuster van de loonkloof, mogelijk doordat
er meer aandacht voor is. De meeste mannen zien geen
loonkloof binnen hun organisatie, van de ondervraagde
vrouwen geeft echter 35% aan dat er wel loonverschillen zijn.
Deze discrepantie is vooral zorgwekkend in combinatie met
de gegevens over het geslacht van de direct leidinggevende.
We weten dat de meerderheid van de leidinggevenden in het
bedrijfsleven momenteel bestaat uit mannen.
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Wanneer zij geloven dat hun bedrijf een gelijke beloning
biedt, is het onwaarschijnlijk dat zij beleid en processen
opstellen om een eventuele kloof te overbruggen.
Het is in ieder geval opvallend dat de cijfers voor 2017 een
kentering laten zien: niet alleen vinden meer vrouwen dat zij
gelijk worden betaald en beloond, het percentage mannen
dat overtuigd is dat er sprake is van gelijke betaling en
beloning daalt flink (van 76% van 57%).

% van de respondenten dat denkt dat vrouwen met betrekking tot gelijke beloning tegen barrières botsen die
buiten hun controle liggen:

In hoge mate

Enigzins
Neutraal
In lage mate
Helemaal niet

19
12
44
36
25
26
12
14
12

Komen vrouwen barrières tegen die hen tegenhouden in
hun carrière en waar zij relatief weinig aan kunnen doen?
Hierover zijn de meningen tussen mannen en vrouwen
verdeeld. 63% van de vrouwen zegt enigszins of zelfs in
hoge mate belemmeringen te ervaren. Van de mannen
denkt 48% dat dit het geval is. Opvallend is ook dat 12%
van de mannen meent dat vrouwen helemaal niet tegen
barrières oplopen, terwijl geen van de vrouwen deze
mening deelt. Deze cijfers zijn van extra van belang, gezien

het hoge percentage mannelijke leidinggevenden in het
bedrijfsleven. Wanneer zij deze barrières eenvoudigweg
niet zien, zullen ze hier ook niets aan doen. Dit leidt tot een
status quo, omdat benodigde stappen dan niet worden
genomen. Bedrijven die deze stappen wel zetten, kunnen
overigens een concurrentievoordeel behalen: zij worden
immers aantrekkelijker voor vrouwelijk talent. Aangezien
deze talenten nog verre van optimaal worden benut, is hier
relatief snel winst te behalen.

% van de respondenten dat vindt dat de duur van het vaderschapsverlof gelijkgetrokken moet worden met
die van het moederschapsverlof:

48%

55%

Nee

Nee

52%
Ja

Meer dan de helft van de vrouwen wil dat het
vaderschapsverlof gelijk wordt aan dat van de moeder
(52%). Een minderheid van de mannen ondersteunt dit idee
(45%). Overigens zijn de meningen over dit onderwerp

45%
Ja

duidelijk verdeeld. Hoewel vrouwen hier meer voor voelen
dan mannen, kun je ook stellen dat de ondervraagden hier
als geheel in twee groepen uiteenvallen: de helft vindt dit
een uitstekend plan, voor de andere helft hoeft het niet.
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FLEXIBEL WERKEN
Flexibele mogelijkheden om te werken zijn belangrijk, maar zijn niet de oplossing voor
gelijkheid tussen de geslachten.
Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen mogelijkheden voor
flexibel werken belangrijker vinden dan mannen. Maar zowel
mannen als vrouwen vinden dat een goed beleid op dit vlak

nog niet leidt tot verbetering van de toegang voor vrouwen
naar leidende posities.

% respondenten die binnen hun organisatie beschikken over opties tot flexibel werken:

4%
Dat weet ik niet zeker

28%
Nee

68%
Ja

Flexibel werken is in het overgrote deel van de bedrijven
mogelijk. Vrouwen zeggen vaker over flexibele werkopties
te beschikken dan mannen (72% ten opzichte van 64%).
De mogelijkheden voor flexwerken zullen in de komende
jaren naar alle waarschijnlijkheid nog verder toenemen. De
technologie biedt steeds geavanceerdere ondersteuning en

binnen bedrijven is het in toenemende mate geaccepteerd
om op deze manier te werken. Medewerkers blijken dit een
meerwaarde te vinden, omdat zij hiermee onder meer de
balans tussen werk en privé kunnen optimaliseren. Hiermee
wordt flexibel werken ook een manier om talent aan je te
binden als werkgever.

% respondenten dat het belangrijk vindt om flexibele werkopties te krijgen van de organisatie:

Zeer belangrijk

Belangrijk
Redelijk belangrijk
Neutraal
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk

43
37
28
28
18
20
7
4
2
7
2
4

Vrouwen vinden flexibele werkopties iets belangrijker dan
mannen, maar de scores tussen de seksen gaan redelijk
gelijk op. Het overgrote deel van de respondenten vindt het
een zwaarwegend punt dat geregeld moet worden door
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de werkgever. Dit betekent dat flexibel werken niet alleen
vrouwen, maar ook mannen op een positieve manier helpt
in hun carrière en privéleven.

% respondenten dat meent dat flexibele werkopties de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende
functies heeft verbeterd:

Aanzienlijk

In zekere mate
Weet ik niet
Niet echt
Helemaal niet

31
12
43
50
15
25
8
11
3
2

Dragen flexibele werkopties ook bij aan de doorstroming
van vrouwen naar de top? Uit het onderzoek blijkt dat
dat het een positief effect heeft, maar dat dit effect niet
overschat moet worden. Vrouwen zijn hier wel positiever
over dan mannen. Zo zegt bijna een derde van de vrouwen
dat dit in aanzienlijke mate bijdraagt aan een verbetering
van de situatie, terwijl slechts iets meer dan één op de tien
mannen deze mening deelt. Wat ook opvalt, is dat een

kwart van de mannen geen zicht zegt te hebben op de
effecten (tegenover 15% van de vrouwen). Dit kan worden
verklaard uit het feit dat mannen zich waarschijnlijk minder
bezighouden met deze vraag. Een minderheid vindt dat
het aanbieden van flexibele werkopties helemaal geen
effect heeft. Een meerderheid is positief en het lijkt dus
te lonen om flexibele werkopties onderdeel te maken van
bedrijfsbeleid.
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DIVERSITEIT & INCLUSIE
Onbekend en ongebruikt? Gemengde berichten over inclusieprogramma’s, die de insluiting
van achtergestelde groepen in de organisatie bevorderen op basis van gelijkwaardige rechten
en plichten.

% respondenten dat werkt met inclusieprogramma’s of deze in ontwikkeling heeft om diversiteit te
bevorderen:

24%
Weet ik niet zeker

55%
Nee

21%
Ja

Een kwart van de ondervraagde mannen geeft aan dat hun
organisatie over dergelijke programma’s beschikt, voor de
vrouwelijke respondenten geldt dit voor 18%. Bij meer dan
de helft van de bedrijven blijken inclusieprogramma’s nog

helemaal niet te bestaan. Een kwart van de ondervraagden
zegt bovendien niet te weten of zijn of haar organisatie zo’n
programma heeft. Er is dus nog veel onduidelijkheid en
onbekendheid met dit soort programma’s.

% respondenten dat denkt dat het diversiteitsbeleid in hun organisatie goed wordt nageleefd:

Goed

Redelijk goed
Niet goed
Weet ik niet

7
13
29
60
7
7
57
20

Minder dan een op de tien vrouwen vindt dat het
diversiteitsbeleid en inclusieprogramma goed wordt
nageleefd. En minder dan een derde vindt dat dit op een
‘redelijk goede’ wijze wordt gedaan. Mannen kijken hier heel
anders naar, zo blijkt uit het onderzoek. Waar 13 % van de
mannen het idee heeft dat dit goed zit in zijn organisatie,
zeggen zelfs zes op de tien ondervraagde mannen dat
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dit ‘redelijk goed’ gebeurt. Een duidelijke kloof tussen de
seksen. Ook hier blijkt weer uit de cijfers dat een aanzienlijk
deel van de ondervraagden naar eigen zeggen geen idee
heeft hoe dit ervoor staat (57% van de vrouwen en 20%
van de mannen). Dit vraagt om meer communicatie en
duidelijkheid van organisaties over de acties die op dit
gebied worden ondernomen.

Diversiteit is uitgenodigd
worden voor het feest.
Inclusie is gevraagd worden
om te dansen.
Yvonne Smyth
Group Head of Diversity bij Hays
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CONCLUSIE
In het onderzoek komt naar voren dat de mogelijkheden voor
vrouwen om stappen in hun carrière te maken beter worden.
Tegelijkertijd blijkt dat er nog een grote kloof tussen mannen en
vrouwen gaapt wanneer het gaat om gelijke beloning. Werkgevers
doen vaak nog te weinig om deze kloof te overbruggen met
effectief beleid en passende maatregelen.
Het geslacht van de direct leidinggevende (lijnmanager) zou geen invloed mogen
hebben op de carrièremogelijkheden en beloning van medewerkers. Werkgevers mogen
zich beter bewust zijn van het effect van het geslacht van de leidinggevende op de
medewerker in zijn of haar team. Zeker omdat de lijnmanager zich daar zelf meestal ook
niet bewust van is.

Daarnaast kunnen werkgevers meer aandacht schenken aan de ruimte die medewerkers
wordt geboden om zichzelf te promoten en hun ambities vrijuit te communiceren binnen
de organisatie. En aangezien de top in meerderheid vaak nog wordt gevormd door
mannen, ontbreekt het in veel bedrijven ook aan vrouwelijke rolmodellen.

Dat verschillen tussen mannen en vrouwen reëel zijn en nog steeds bestaan op de
werkvloer wordt duidelijk bevestigd in dit onderzoek. 35% van de vrouwen en 22% van
de mannen geeft zelfs expliciet aan dat zij of hij van mening is dat er momenteel geen
sprake is van gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Bovendien zegt 21% van de
vrouwen en 14% van de mannen dat er onderscheid is tussen de seksen wat betreft
carrièremogelijkheden. Er is wel een langzame kentering gaande: vergeleken bij eerdere
onderzoeken zijn meer mannen zich bewust van de bestaande verschillen.

Bedrijven in de westerse wereld (Europa en de Verenigde Staten) blijven opvallend
genoeg achter als het gaat om het benutten van vrouwelijke ambities. In de Verenigde
Staten (47%), het Verenigd Koninkrijk (45%) en Spanje (32%) vindt minder dan de helft
van de vrouwen dat zij de kans krijgen om zichzelf te promoten en hun ambities te
communiceren. Vrouwen in opkomende markten voelen zich juist zelfverzekerder en
vrijer om hun carrièreambities te tonen, zoals in Brazilië (68%) en Mexico (71%).

Bedrijven die vooruit willen, doen er goed aan om de commerciële en maatschappelijke
voordelen te erkennen van een meer genderdivers personeelsbestand. En actie te
ondernemen om verschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Daarbij is het
noodzakelijk om te erkennen dat er een significant verschil is tussen de perceptie van
mannen en vrouwen over dit onderwerp en dat er soms eerst acties voor bewustwording
nodig zijn om vervolgens ook echt aan de slag te kunnen gaan met verbeteringen.
Zonder steun van de mannelijke collega’s wordt het overbruggen van de bestaande
verschillen bijzonder moeilijk.

Organisaties hebben niet alleen een commercieel belang bij het benutten van vrouwelijk
talent. Het is ook raadzaam om zelf in beweging te komen, voordat je wordt gedwongen
door de overheid. In veel landen wordt nieuwe wetgeving ingevoerd op gebied van
diversiteitsbeleid. Hiermee worden bedrijven gestimuleerd en in toenemende mate
verplicht om gelijkheid tussen de seksen transparant en eerlijk te regelen.
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AANBEVELINGEN
1

FACILITEER FLEXIBEL WERKEN
Vrouwen geven in het onderzoek duidelijk aan dat mogelijkheden tot flexibel werken
hen helpt om carrièrestappen te blijven maken en balans te houden tussen werk en
privé. Werkgevers doen er goed aan om die mogelijkheden niet alleen te bieden, maar
ook helder te maken hoe hier in het bedrijf mee wordt omgegaan. En bij voorkeur een
statement te maken dat flexibel werken leidt tot behouden van talent in plaats van een
beperking van carrièremogelijkheden.

2

STIMULEER VROUWELIJKE
AMBITIES MEER
Uit het onderzoek blijkt dat het percentage vrouwen en mannen dat de ambitie heeft
om een leiderschapspositie te behalen vrijwel gelijk is. Daarom is het zorgwekkend dat
vervolgens veel minder vrouwen dan mannen deze positie ook daadwerkelijk bereiken.
Bedrijven kunnen meer doen om de ambities van vrouwen te ondersteunen. Zo wordt
de kloof verkleind, zitten in de nabije toekomst meer vrouwen op topposities en
creëren bedrijven direct meer rolmodellen voor vrouwelijke medewerkers.

3

VERBETER BEWUSTZIJN OMTRENT
BELONINGSVERSCHIL
Zowel mannen als vrouwen zijn van mening dat er sprake is van een verschil in
beloning tussen man en vrouw. Het totaal aantal mannen dat dit besef heeft, blijft
echter steken op 43%. Het overgrote deel van de management functies wordt nog
steeds ingevuld door mannelijke leiders. Indien organisaties gelijke beloning een kans
willen geven, zal er meer bewustzijn gecreëerd moeten worden onder met name de
mannelijke leiders.
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INTERVIEW

“IN DE TOEKOMST WORDT
FLEXIBEL WERKEN DE NORM”
Bianca Willems
HR Country Manager
Netherlands,
NXP Semiconductors

29,6% van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze succesvol
zijn als ze de positie van ‘middle manager’ bereiken. Terwijl
slechts 20,6% van de mannen zich dan al succesvol noemt.
Een duidelijk verschil.
“Dit legt één van de kernpunten bloot. Met dit soort
cijfers lijken vrouwen een lager ambitieniveau te hebben
of eerder tevreden te zijn. Het lastige is dat veel vrouwen
de kwaliteiten hebben, maar vooral de ambitie hebben
om vakinhoudelijk sterk te zijn. Niet zozeer in een rol als
manager. Impact maken als specialist kan natuurlijk ook
als succesvol worden ervaren. Het is maar net hoe je deze
vraag interpreteert: gaat het om het bereiken van een
managementrol of om het ervaren van succes?”

Bianca Willems is een vrouw aan de top in
een branche (Techniek) die traditioneel wordt
gerund door mannen. Hoe kijkt zij naar het
thema diversiteit?
Welke (leiderschap)rollen hebt u zelf vervuld?
“Mijn eerste leidinggevende functie was die van Global HR
Businesspartner bij NXP Semiconductors. Ik stuurde de
HRM-professionals aan, collega’s met eenzelfde achtergrond
als ik. In mijn huidige rol als HR Country Manager heb ik
een bredere scope. Nu werk ik samen met een team van
professionals en specialisten die ieder vanuit hun eigen
vakgebied en invalshoek werken. Zij hebben in de meeste
gevallen meer kennis van de inhoud dan ik. Dan komt het
echt aan op leidinggevende competenties.”
Was een leidende rol een duidelijk doel in uw carrière?
“Nee, helemaal niet. Ik vond het ook zeer vervullend om de
adviseursrol te vervullen. Dat heb ik jaren met veel plezier
gedaan. Eerlijk gezegd hikte ik een beetje aan tegen een
leidinggevende functie. Als adviseur kun je je nog enigszins
verschuilen achter het advies dat je geeft aan een manager
of directeur. Wanneer je zelf de verantwoordelijkheid draagt,
is dat over.”
29% van de Nederlandse vrouwen zegt in het onderzoek
dat zij in hun huidige functie onvoldoende ruimte ervaart
om hun ambities te communiceren. Van de mannen zegt
33,3% dit. Verbazen deze cijfers u?
“Het verbaast me niet dat het percentage bij vrouwen
lager ligt dan bij mannen. Zo zie je nog steeds een
ondervertegenwoordiging van vrouwen in senior functies.
De vrouwen die er zitten, zijn direct meer zichtbaar dan hun
mannelijke collega’s. Kijk bijvoorbeeld naar mij, ik werk in
een technische branche. Daar zie je gewoon letterlijk minder
vrouwen. Daardoor val je dus op. Dat werkt overigens
prima.”
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“Vrouwen lijken
vaker een focus
te hebben op de
combinatie werk
en privé”
Plannen mannen en vrouwen hun carrière op een andere
manier? En wat ziet u in de Techniek-sector?
“Er zijn zeker verschillen, ook per branche. Vrouwen lijken
vaker een focus te hebben op de combinatie werk en privé.
Zij kiezen bijvoorbeeld op een bepaald moment meer voor
hun gezin en zetten zodra de kinderen groter zijn weer
meer in op hun carrière. Ik denk dat mannen daar minder
bewust mee bezig zijn. Dat zie ik ook terug in onze eigen
organisatie: zo wordt ouderschapsverlof meer benut door
vrouwelijke collega’s dan door mannelijke.”
Hebt u in uw werk te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?
“Nee, ik heb het geluk dat ik werk in een omgeving waar
management en medewerkers het belang van een diverse
teamsamenstelling inzien. Wellicht ervaren vrouwen binnen
ons bedrijf wat dat betreft juist eerder voordelen dan
nadelen.”

56% van de respondenten – zowel man als vrouw – denkt
dat beide seksen gelijk worden beloond. Hoe kijkt u daar
tegenaan?

37,9 % van de vrouwen stelt dat flexibel werken beperkend
werkt voor je carrièrekansen. Van de mannen vindt 48,2%
dit. Een groot verschil.

“Dachten maar meer mensen dat gelijke beloning normaal
is en dat daar ook echt sprake van is. Het baart me zorgen
dat een groot deel denkt dat er geen gelijke beloning geldt.
Wij worden binnenkort overgenomen door een Amerikaans
bedrijf en dit soort discussies leven daar zeer. Amerikaanse
organisaties worden getoetst op loonverschillen. Die moeten
keihard kunnen aantonen dat er geen onderscheid is in
beloning van vrouwen en mannen met een gelijksoortige
functie in eenzelfde leeftijdscategorie. Wanneer hier
ongelijkheid wordt geconstateerd, loop je het risico om te
worden aangeklaagd. In Nederland is het nog niet zover,
maar die kant gaan we wel op. “

“Herkenbaar. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het
ouderschapsverlof. Mannen vinden vaak dat ze toch fulltime
aanwezig moeten zijn en nemen geen verlof. Vrouwen
daarentegen maken meer gebruik van deze voorzieningen
om balans te brengen in het werk en de gezinssituatie.”

20% van de Nederlandse vrouwen denkt dat zij niet
dezelfde carrièrekansen heeft als mannen.
“20% lijkt relatief laag, maar ‘één op de vijf’ klinkt al heel
anders. Het verbaast me helaas niet. Vrouwen stellen zich
vaak meer bescheiden op, zien soms meer belemmeringen
en denken daardoor dat ze minder kansen hebben om
carrière te maken.”

“Vrouwen stellen zich
vaak meer bescheiden
op, zien soms meer
belemmeringen en
denken daardoor dat ze
minder kansen hebben
om carrière te maken.””
87,8% van de respondenten vindt flexibel werken
belangrijk, maar 31,7% zegt hiertoe geen mogelijkheden te
krijgen. Wat vindt u hiervan?
“Dit is een hot topic, ook binnen ons bedrijf. Wij hebben veel
kantoormedewerkers, bijvoorbeeld in IT- en R&D-functies.
Die kunnen probleemloos flexibel werken. Vanuit kantoor,
huis of op het vliegveld: het kan allemaal. Maar we hebben
ook een fabriek met productielijnen. Die collega’s kunnen
niet plaats- en tijdonafhankelijk werken, daar moet iemand
staan. Dat geldt ook de leidinggevenden in de productie.”

Denkt u dat de houding ten opzichte van flexibel werken in
de toekomst verandert?
“Ik hoop het! Ik was een tijdje geleden bij Google en die
werken al heel anders. Flexibeler. Ik vermoed dat dit de
trend voor de toekomst is. Een ander voorbeeld is Deloitte:
dit bedrijf koppelt functies aan levensfases. Wanneer je hier
echt achter staat als bedrijf, werkt het volgens mij prima.”
21,4% van de ondervraagden – mannen en vrouwen – zegt
dat hun organisatie een programma rond diversiteit en
inclusie heeft, maar slechts 10,3% denkt dat dit wordt
nageleefd.
“Dit is een belangrijk punt in onze nieuwe – deels
Amerikaanse – organisatie. In Nederland lopen we nog wat
achter op dit gebied en steken we werving en selectie nog
niet zo in. Ik kan mij dit gevoel goed voorstellen. Wij zullen
zo’n programma krijgen via onze Amerikaanse tak, maar ook
bij ons zal dit nog verder ontwikkeld moeten worden.”
Het Verenigd Koninkrijk heeft plannen om regels op te
stellen voor grote bedrijven: die moeten gaan aantonen
dat ze vrouwen en mannen gelijk betalen. Welke impact
heeft dit soort regelgeving?
“Ik denk dat het weinig impact heeft, omdat in het overgrote
deel van de bedrijven als het goed is geen loonverschillen
voorkomen. Het zijn bovendien lastige discussies waarin
je vaak appels met peren vergelijkt. Zo zullen mannen en
vrouwen in dezelfde schaal ook hetzelfde verdienen. Maar
wat als mannen eerder promotie maken en dus sneller in
een volgende schaal terechtkomen? Dat krijg je niet goed
inzichtelijk.”
Wat is uw advies voor vrouwelijke professionals die een
leidinggevende rol ambiëren?
“Dat vind ik moeilijk. Zoals ik al vertelde, was het nooit
mijn primaire ambitie om naar een managementfunctie
te streven. Vanuit mijn ervaring adviseer ik om de kansen
te pakken die op je weg komen, je werk goed te doen en
je manier van acteren niet aan te passen wanneer je een
leidinggevende rol krijgt. Blijf jezelf.”
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INTERVIEW

“VROUWEN MAKEN DIVERSITEIT
NOG ONVOLDOENDE
BESPREEKBAAR”
Elfi Janssens
Managing Director,
Dyson Benelux
(2014 – 2016)

29,6% van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze succesvol
zijn als ze de positie van ‘middle manager’ bereiken. Terwijl
slechts 20,6% van de mannen zich dan al succesvol noemt.
Een duidelijk verschil.
“Misschien moeten vrouwen vaker het initiatief nemen?
Met hun capaciteiten heeft het niets te maken. Ik kan mij
voorstellen dat zij ook een focus hebben op de zorg voor
hun kinderen. Mogelijk denken ze dat ze een dergelijke
functie niet goed kunnen combineren met het ouderschap.
Dat vind ik jammer, want naar mijn idee kan dit prima.”

Elfi Janssens, startte in de sales en klom op
naar Country Manager Belgium & Luxemburg
bij de Engelse elektronicafabrikant Dyson. Ze
maakte deze landen tot de meest succesvolle
regio’s van Dyson in Europa. Van 2014 tot
eind 2016 was ze managing director van
Dyson Benelux. Momenteel geniet ze van
een break en geeft ze graag haar visie op het
thema diversiteit.
Welke (leiderschap)rollen hebt u zelf vervuld?
“In 1999 kreeg ik van mijn toenmalige managing director de
kans om leiding te gaan geven. De groeiende organisatie
kreeg meer lagen. Ik werd verantwoordelijk voor de markten
in België en Luxemburg. In 2014 besloot mijn Nederlandse
collega het bedrijf te verlaten. Zelf speelde ik ook met de
gedachte om weg te gaan, maar nu pakte ik deze kans en
kreeg ik de leiding over de hele Benelux. Met succes.”
Was een leidende rol een duidelijk doel in uw carrière?
“Ja, zeker. Ik studeerde Economische Wetenschap in
Antwerpen met de gedachte om later leiding te geven.
Natuurlijk kon ik na mijn afstuderen niet direct een
kaderfunctie vervullen. Daar groei je in. Ik vind het mooi om
beleid uit te stippelen, mensen dezelfde kant uit te krijgen
en samen een plan uit te voeren.”
29% van de Nederlandse vrouwen zegt in het onderzoek
dat zij in hun huidige functie onvoldoende ruimte ervaart
om hun ambities te communiceren. Van de mannen zegt
33,3% dit. Verbazen deze cijfers u?
“Hier verwonder ik mij enigszins over. Als Belgische kan ik
zeggen dat Nederlandse vrouwen niet op hun mondje zijn
gevallen. Deze cijfers verwacht ik eerder in België, omdat wij
wat hiërarchischer zijn ingesteld. Ik snap dit niet en eerlijk
gezegd, geldt dat gezien de cijfers ook voor de mannen.”
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“Misschien
moeten vrouwen
vaker het initatief
nemen?”
Plannen mannen en vrouwen hun carrière op een andere
manier? Wat ziet u in de Elektronica-sector?
“Ik denk dat er verschillen zijn tussen vrouwen en mannen,
niet zozeer in sectoren. Het traditionele rolmodel zit nog
zeer verankerd in onze samenleving: wanneer vrouwen
kinderen willen, houden ze hier rekening mee in hun werk
en carrière. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Wanneer ik
functie x heb bereikt, begin ik aan kinderen’, of ‘Dan wil ik
meer flexibiliteit in mijn werk’. Voor mannen speelt dit niet
zo. Bovendien is het minder gebruikelijk dat mannen die
werkzaam zijn in het bedrijfsleven werkdagen offeren voor
het gezin.”
Hebt u in uw werk te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?
“Zonder in detail te treden: voor sommige mannen is het
moeilijk om een vrouw als leidinggevende te hebben. Het
gebeurde ook dat mannen mij niet betrokken bij een besluit
dat door mij moest worden goedgekeurd. Ik zie het als een
soort profileringsdrang. Vermoedelijk komen mannelijke
leidinggevenden dit soort zaken minder vaak tegen.”

56% van de respondenten – zowel man als vrouw – denkt
dat beide seksen gelijk worden beloond. Hoe kijkt u daar
tegenaan?
“Een hoog percentage. Blijkbaar denken veel mensen dat
gelijke beloning een feit is, terwijl ik meen dat het niet zo is.”
20% van de Nederlandse vrouwen denkt dat zij niet
dezelfde carrièrekansen heeft als mannen.
“Een op de vijf, dat is veel. Eerlijk gezegd, heb ik er moeite
mee dat vrouwen dit zeggen. Het is niet makkelijk en er
bestaat zoiets als een glazen plafond. Tegelijkertijd moet
je zelf kansen grijpen en niet wachten. Vrouwen moeten
wellicht bewijzen dat ze het kunnen, waar dat bij mannen
makkelijker wordt aangenomen. Vrouwen mogen van mij
meer van de daken schreeuwen wat ze kunnen en willen.”
87,8% van de respondenten vindt flexibel werken
belangrijk, maar 31,7% zegt hiertoe geen mogelijkheden te
krijgen. Wat vindt u hiervan?
“Ik begrijp dat het soms moeilijk is om mogelijkheden
voor flexibel werken in te voeren of mensen daaraan te
laten wennen. Dat vraagt een verandering in cultuur en
mentaliteit. Maar het levert veel op, bijvoorbeeld minder
medewerkers met een burn-out en een betere balans
tussen werk en privé. Goed voor zowel bedrijfsleven als
maatschappij. Dat vergt organisatie en dus een sterke HRafdeling.”
37,9 % van de vrouwen stelt dat flexibel werken beperkend
werkt voor je carrièrekansen. Van de mannen vindt 48,2%
dit. Een groot verschil.

21,4% van de ondervraagden – mannen en vrouwen – zegt
dat hun organisatie een programma rond diversiteit en
inclusie heeft, maar slechts 10,3% denkt dat dit wordt
nageleefd.
“Ik zie in Nederland meer mensen van diverse huidskleuren
op alle soorten posities, dan in België. Nederland loopt
op dat vlak duidelijk voor. Diversiteit is een belangrijk
onderwerp. Tegelijkertijd blijft in de basis overeind dat je
een rol of functie moet krijgen op grond van je capaciteiten
en bekwaamheid. Niet vanwege gender, ras of religie. Maar
bedrijven moeten te allen tijde openstaan voor diverse
groepen.”
In het Verenigd Koninkrijk zijn er plannen om regels op te
stellen voor grote bedrijven: zij moeten dan aantonen dat
ze vrouwen en mannen gelijk betalen. Welke impact heeft
dit soort regelgeving?
“Ik vind dat verschillen niet kunnen. Hopelijk werkt dit
voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk corrigerend. Ik
betwijfel of een verplichting echt werkt en wellicht duwt de
krapte op de arbeidsmarkt bedrijven in de goede richting.”
Wat is uw advies voor vrouwelijke professionals die een
leidinggevende rol ambiëren?
“Werk vanuit je eigen kwaliteiten en laat deze zien. Wees
mondig en probeer met durf een voet tussen de deur
te krijgen. Vrouwen maken diversiteit nog onvoldoende
bespreekbaar. Vraag extra aandacht bij directie en
management. Wanneer een werknemer happy is, groeit ze.
Kom dus op voor jezelf en voor vrouwen in het algemeen.”

“Ik geloof zeker dat er werkgevers zijn die parttimers niet
promoveren. Dat betekent niet automatisch dat het een
beperking is voor je carrière. Bovendien is de mentaliteit van
de jongeren die de arbeidsmarkt opkomen totaal anders dan
die van vorige generaties. Bedrijven zullen zich juist aan hen
moeten aanpassen, willen deze jonge talenten überhaupt
voor hen kiezen. Natuurlijk is het niet zo dat millennials
helemaal hun eigen organisatie krijgen. Het gaat om het
bieden van verschillende mogelijkheden, maar alle groepen
zullen water bij de wijn moeten doen. Een goed HR-team
faciliteert dit.”
Denkt u dat de houding ten opzichte van flexibel werken in
de toekomst verandert?
“Dat denk ik wel. Om verschillende redenen: we hebben
te maken met een nieuwe generatie medewerkers en we
gaan anders denken over de balans tussen werk en privé.
Burn-outs willen we liever voorkomen en dat kan deels door
flexibeler om te gaan met ons werk. Het is gewoon een
must om gezond te blijven en optimaal te kunnen blijven
presteren.”

Onderzoek naar genderdiversiteit 2017 Interviews | 19

INTERVIEW

“VROUWEN EN MANNEN
HEBBEN GELIJKE
CARRIÈREKANSEN”
Jolanda Sappelli
Directeur Human
Resources, a.s.r.

vrouwen te zien. Waarom zouden vrouwen in ons land
minder kansen hebben dan mannen? Ga er gewoon voor
en leg jezelf geen beperkingen op. Vrouwen denken soms
lang na over een promotie. Gaan ze wikken en wegen. Zich
afvragen of ze het wel kunnen. Mannen roepen gewoon ‘ja’
en zien vervolgens hoe het uitpakt. Vrouwen worstelen meer
met de combinatie van werk en gezin. Daar krijgen ze ook
continu vragen over. Vragen die mannen nooit horen. Mijn
advies aan die vrouwen: regel het. Ik geloof dat je alles kunt
bereiken door het te organiseren.”
29,6% van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze succesvol
zijn als ze de positie van ‘middle manager’ bereiken.
Terwijl slechts 20,6% van de mannen zich dan al succesvol
noemt. Een duidelijk verschil.

Jolanda Sappelli werkt al jaren in de
financiële sector, altijd in het vakgebied
van Human Resources. Succes hebben en
carrière maken, heeft voor haar te maken
met de wil om ervoor te gaan en jezelf geen
beperkingen op te leggen. Flexibel werken is
voor haar een vanzelfsprekendheid. Dat doet
ze als directeur zelf ook.

“Ik vind dit een raar statement. Waarom die focus op het
middle management? Waarom ben je niet succesvol als je
een professionele specialist bent? Het gaat er volgens mij
om of je voldoening haalt uit je werk. Heb je het naar je zin,
word je erkend voor wat je doet, kun jij je ontplooien? Dat
vind ik belangrijker dan dat je een ‘middle manager’ bent.
Wellicht geeft dit ook de realiteitszin van vrouwen weer.
Mannen roepen al snel dat ze naar de top gaan, vrouwen
doen het liever stap voor stap. Zijn bedachtzamer.”

Welke (leiderschaps)rollen hebt u zelf vervuld?

“Nee, ik denk het niet. Vrouwen willen hooguit flexibeler zijn
in hun planning wanneer er kinderen komen. In de financiële
sector zie ik hierin niet veel verschillen tussen mannen en
vrouwen.”

“Ik heb verschillende rollen en verantwoordelijkheden
gehad, zowel nationaal als internationaal, voor kleinere en
grote organisaties. Ik bleek leidinggeven leuk te vinden en
ontwikkelde de competenties om dit goed te doen. Mijn
internationale rollen vond ik erg uitdagend, omdat je werkt
met verschillende culturen. In Nederland zijn wij toch wat
‘broodje kaas’. Wat me veel voldoening geeft in mijn huidige
functie is de samenwerking met alle onderdelen van het
bedrijf. Het wordt onderkend dat wij toegevoegde waarde
leveren, daar werken we hard voor.”
Was een leidende rol een duidelijk doel in uw carrière?
“Leidinggeven was geen specifieke keuze, ik rolde erin.
Ik werk graag samen met mensen. In het begin van mijn
carrière werkte ik als bedrijfsjurist en ik kwam via een
omweg terecht in HR en zo in een leidinggevende positie.
Daarin heb ik mij steeds verder ontwikkeld. Op een bepaald
punt wordt leidinggeven dan ook een ambitie.”
29% van de Nederlandse vrouwen zegt in het onderzoek
dat zij in hun huidige functie onvoldoende ruimte ervaart
om hun ambities te communiceren. Van de mannen zegt
33,3% dit. Verbazen deze cijfers u?
“Ja, zelf heb ik die belemmering niet ervaren. Voor mij is
het moeilijk om hier een onderscheid tussen mannen en
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Plannen mannen en vrouwen hun carrière op een andere
manier? En wat ziet u in de financiële sector?

Hebt u in uw werk te maken gehad met gendergerelateerde uitdagingen?
“Misschien zie ik het niet, maar dat heb ik nooit
meegemaakt. Wat je aandacht geeft, groeit. Ik ben daar
helemaal niet mee bezig in mijn carrière. Begrijp me niet
verkeerd: ik denk dat het nog altijd beter kan, maar volgens
mij zijn we op de goede weg.”
56% van de respondenten – zowel man als vrouw – denkt
dat beide seksen gelijk worden beloond. Hoe kijkt u daar
tegenaan?
“Is dat hoog of laag? Geen idee. Ik ben het in mijn carrière
niet tegengekomen. Ik zie vrouwen die hetzelfde of meer
verdienen dan mannelijke collega’s. Ik herken het niet en ga
altijd uit van gelijke monniken, gelijke kappen.”

20% van de Nederlandse vrouwen denkt dat zij niet
dezelfde carrièrekansen heeft als mannen.

Denkt u dat de houding ten opzichte van flexibel werken in
de toekomst verandert?

“20% is een relatief laag percentage, maar ik vind het onzin.
Volgens mij heeft iedereen dezelfde carrièrekansen. Als je
er maar voor gaat. Wanneer er verschillen ontstaan, creëren
vrouwen die zelf door te denken in beperkingen.”

“Plaats- en tijdonafhankelijk werken zal alleen maar
toenemen. Medewerkers opereren steeds onafhankelijker
en zolang je de klant centraal stelt, is er veel mogelijk.
Het zorgaspect verdient enige aandacht. Dan denk ik
bijvoorbeeld aan het fenomeen dat we altijd bereikbaar
zijn. We moeten ook zorgen dat we ons af en toe helemaal
kunnen ontspannen.”

“Plaats en tijdonafhankelijk
werken is in ontwikkeling
en het percentage functies
dat je niet flexibel kunt
invullen, wordt steeds
kleiner”
87,8% van de respondenten vindt flexibel werken
belangrijk, maar 31,7% zegt hiertoe geen mogelijkheden te
krijgen. Wat vindt u hiervan?
“Plaats en tijdonafhankelijk werken is in ontwikkeling en het
percentage functies dat je niet flexibel kunt invullen, wordt
steeds kleiner. Je moet werkelijk aan een fysieke werkplaats
zijn gebonden, wil flexibel werken niet mogelijk zijn. Dus
volgens mij moet dit binnen handbereik zijn voor een
grotere groep.”
37,9 % van de vrouwen stelt dat flexibel werken beperkend
werkt voor je carrièrekansen. Van de mannen vindt 48,2%
dit. Een groot verschil.
“Dit vind ik onzin. Ik ben directeur HR en ik werk flexibel. De
ene keer kom ik na de file binnen, de andere keer zit ik al
heel vroeg op kantoor. Op dinsdag werk ik regelmatig thuis,
soms doe ik dat op vrijdagmiddag. Dan werk ik weer vroeg
in de ochtend om vervolgens juist wekenlang tot ’s avonds
laat door te gaan. Ik ben bereikbaar in het weekend. Kortom:
ik zie dit verband niet. Ga je van vijf naar vier werkdagen,
dan is flexibel werken geen issue. Maar ga je van vier naar
drie, dan wordt het mogelijk lastiger.”

21,4% van de ondervraagden – mannen en vrouwen – zegt
dat hun organisatie een programma rond diversiteit en
inclusie heeft, maar slechts 10,3% denkt dat dit wordt
nageleefd.
“Dit had ik niet verwacht. Binnen ons bedrijf hebben we
een beleid en daar handelen we ook naar. Diversiteit en
inclusie zien wij breder dan de verhoudingen man-vrouw.
Denk aan de participatiewet, mensen met achterstand op
de arbeidsmarkt of diversiteit in culturen. Maar ook aan
verschillen in competenties en werkstijlen.”
In het Verenigd Koninkrijk zijn plannen om regels op te
stellen voor grote bedrijven: zij moeten dan aantonen dat
ze vrouwen en mannen gelijk betalen. Welke impact heeft
dit soort regelgeving?
“Ik geloof niet zo in regels en quota. Dat wordt al snel een
administratieve last. Persoonlijk zie ik meer in belonen dan in
straffen.”
Wat is uw advies voor vrouwelijke professionals die een
leidinggevende rol ambiëren?
“Blijf authentiek, blijf bij jezelf. Behandel een ander zoals je
zelf graag behandeld wilt worden. Authenticiteit, daar draait
het om. Zelf heb ik veel plezier in het stimuleren van anderen
en hen tot bloei laten komen. Als je dat mooi vindt en er
energie van krijgt, dan kun je ook een goede leidinggevende
worden.”
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