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Emancipatie in het bedrijfsleven: vrouwen blijven achter, vooral in Nederland
De tijd dat de vrouw alleen het huishouden voor haar rekening mocht nemen
ligt ver achter ons: vrouwen bestormen de arbeidsmarkt. Maar veel vrouwen
werken parttime. En in de meeste directies zitten vooral mannen.
Als het gaat over vrouwen op posities hoor je vaak de term ‘glazen plafond’. Hiermee
wordt de weerstand bedoeld die vrouwen ervan weerhoudt door te dringen tot de top,
bijvoorbeeld als directeur of belangrijke manager. De top ligt binnen handbereik,
maar ze kunnen er niet bij.
Het succesverhaal van Noorwegen
Noorwegen staat erom bekend dat de vrouwenemancipatie er op de goede weg is:
tachtig procent van de vrouwen werkt buitenshuis en de helft van de ministers is een
vrouw. In 2002 diende de Noorse regering dan ook een wetsvoorstel in dat inhield
dat minimaal veertig procent van alle raden van bestuur van bedrijven uit vrouwen
moest bestaan. Toch was dit voorstel tamelijk radicaal, want in minder dan zeven
procent van de raden van bestuur in het bedrijfsleven zat een vrouw, iets minder dan
vijf procent van de topbestuurders was een vrouw. Nu, 8 jaar later, bedraagt het
aantal vrouwen in de top van het Noorse bedrijfsleven meer dan de beoogde veertig
procent.
Nederland: een achtergebleven gebied
Uit de jaarlijkse Female Board Index van de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2008
blijkt dat Nederland op dit terrein ‘achtergebleven gebied’ is. Van de 928 bestuurders
en commissarissen bij de 122 ondernemingen zijn er 48 vrouwelijk, wat overeenkomt
met 5,2%! Ook het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de opmars van
vrouwen naar topposities toont aan dat die stagneert. Nam het aantal in 2008 nog
met twee procent toe, het jaar daarop bleef dat steken op 0,5%. Randstad springt er
met vijfenveertig procent vrouwelijke topfuncties, uit. In de traditionele mannenwereld
van de bouw ligt het aantal topvrouwen beduidend lager. Zo nemen vrouwen bij
bouwbedrijf Heijmans maar twee procent van de hoogste posities in.
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