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4. MACHT EN BESLUITVORMING

Het is tijd voor een doorbraak van vrouwen op hogere posities. Of het nu gaat om
politieke functies, het bedrijfsleven, het openbaar bestuur of de non-profit sector. Zo’n
doorbraak is belangrijk uit oogpunt van democratie. Het is immers wenselijk dat
beslissingen worden genomen door een grotere groep betrokkenen die divers is
samengesteld. Maar ook is het economisch noodzakelijk talenten van vrouwen te
benutten en de top van organisaties een afspiegeling te laten zijn van de samenleving
(kiezers en klanten).
Initiatieven zijn er genoeg, de omstandigheden voor een positieve omslag zijn gunstig.
Steeds meer vrouwen bereiken de kweekvijver van het middenmanagement. Er is sprake
van krapte op de arbeidsmarkt, er komen door de vergrijzing de komende jaren de
nodige functies vrij en de kennis- en diensteneconomie kan niet buiten de talenten van
vrouwen. Bedrijven zien in dat het een kans is voor de kwaliteit van hun bedrijfsvoering
als ze het potentieel aan goed opgeleide vrouwen benutten. Een nieuwe generatie rukt
op. Dat biedt perspectieven voor vrouwen én mannen.

4.1 SAMENVATTING MEERJARENNOTA EMANCIPATIEBELEID

Analyse

Het klimaat voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op het gebied
van macht en besluitvorming is anno 2000 positief te noemen. Een grotere deelname van
vrouwen, maar ook van andere ondervertegenwoordigde groepen betekent winst voor de
kwaliteit van de besluitvorming. Het aandeel vrouwen in de landelijke politiek is de afgelopen
decennia sterk gestegen. Op andere niveaus (gemeenteraden, provincies, waterschappen) en in
invloedrijke sectoren van de samenleving is er echter minder groei of zelfs stagnatie. De
doorstroming van vrouwen naar topfuncties in de wetenschap, de non-profitsector en het
bedrijfsleven komt wel op gang, maar tegelijk is er sprake van een ‘draaideureffect’: de
uitstroom van vrouwen uit invloedrijke functies is te groot. Dit heeft vooral te maken met de
organisatie- of bedrijfscultuur die nog te vaak geënt is op de kostwinnerssamenleving. Het
glazen plafond wordt dunner in bepaalde sectoren, maar bestaat nog steeds.

Beleidsrichtingen

Hoofddoel van beleid als het gaat om macht en besluitvorming is het bereiken van een
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen op invloedrijke posities in de samenleving. Dus
zowel in de politiek en het openbaar bestuur, als in de non-profit en profitsector.
Doel van het beleid is niet alleen de instroom van vrouwen vergroten, maar ook hun
doorstroom bevorderen en uitstroom tegengaan. Dit betekent investeren in kwantiteit, en
vooral in kwaliteit.
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4.2 ADVIEZEN EN REACTIES

Adviezen

Commissie Gelijke Behandeling
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) pleit voor een zwangerschaps- en bevallingsverlof
voor politieke ambtsdragers en vraagt aandacht voor de positie van allochtone vrouwen, zowel
in de politiek als op de arbeidsmarkt. Daarbij moet een betere koppeling plaatsvinden met het
integratiebeleid en het Grote-Stedenbeleid. De Commissie wil de culturele integratie op de
werkvloer bevorderen en wil zelf graag een grotere bevoegdheid krijgen om audits in branches
en sectoren uit te voeren. Ook pleit de CGB voor het instellen van een Servicepunt
Intercultureel Management.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad pleit voor meer expliciete aandacht voor psychologische processen en
organisatieculturen. Dit is nodig om te doorgronden waarom het streven naar evenredige
vertegenwoording van vrouwen en de herverdeling van macht op sommige terreinen, zoals het
onderwijs, zo moeizaam tot resultaten leidt. De Raad adviseert om zowel mannelijke als
vrouwelijke leidinggevenden in hogere posities persoonlijk te coachen en om workshops te
organiseren om de kloof te slechten tussen het beeld dat men heeft van de top en het
middenkader. Verder adviseert de Raad een experiment te starten met duo-banen in hogere
leidinggevende functies, gecombineerd met voorlichting over (het combineren van) leiderschap.
Ook staat de Raad positief tegenover onderzoek naar het imago van deeltijdwerk, naar
organisatieculturen en een goede balans van werk en privé. Tenslotte sluit de Onderwijsraad
zich aan bij de aanbeveling van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid om
onderwijsinstellingen krachtiger aan te spreken op het realiseren van streefcijfers voor het
aandeel vrouwen in hogere functies. Die streefcijfers hebben onderwijsinstellingen opgesteld in
het kader van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) onderschrijft de stelling dat er nog veel
te weinig vrouwen op topposities te vinden zijn. Dit heeft volgens de RMO niet zozeer te
maken met discriminatie, maar meer met ‘de macht van de vanzelfsprekendheid’, vervat in
taaie institutionele regelingen. De RMO sluit zich aan bij de SER als het gaat om het
doorbreken van het glazen plafond. De bedrijfscultuur is het belangrijkste struikelblok voor
vrouwen om door te stromen naar topfuncties en versnelt ook hun uitval.
Diversiteitsmanagement en management development kunnen hierin verandering brengen. De
RMO beveelt aan daarbij streefcijfers te hanteren, de beleidsresultaten te monitoren en
mentorschappen te introduceren. De overheid kan een voorbeeldfunctie vervullen door meer
vrouwen in hoge posities te benoemen.

Raad voor het Openbaar Bestuur
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderstreept het belang van een evenredige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Het grootste
probleem, aldus de ROB, ligt in de huidige politieke cultuur. Het is maar beperkt mogelijk
sturend op te treden om cultuurverandering te bewerkstelligen. Daarom pleit de Raad voor het
(blijven) inzetten van communicatieve beleidsinstrumenten: pilotprojecten zoals ‘vernieuwing
lokale politieke cultuur’, aansluiten bij de aanbevelingen van de Commissie Elzinga over
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cultuurverandering1, monitoren en bekendmaken van bijvoorbeeld het ‘draaideureffect’. Ook
vindt de Raad dat nieuwe besluitvormingstechnieken en de ‘verplaatsing van de politiek’
(decentralisatie) niet automatisch een positieve invloed hebben op het aandeel van
ondervertegenwoordigde groepen. Bij de inrichting van (digitale) debatten en de
onderwerpkeuzes moet hier beter op worden gelet. Er zijn wel kansen: het economische tij zit
mee, politieke partijen en organisaties voelen steeds meer de noodzaak om aandacht te
besteden aan diversiteit. Tenslotte pleit de ROB voor het verbeteren van voorzieningen die
mannen en vrouwen in staat stellen werk, zorg en politiek te combineren. Net als de CGB is hij
voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor politieke ambtsdragers. Daarnaast wil hij een
regeling voor kinderopvang en ouderschapsverlof voor politici met jonge kinderen.

Sociaal-Economische Raad
De Sociaal-Economische Raad (SER) noemt het ‘glazen plafond’ een hardnekkig fenomeen.
Het is een gevolg van een subtiel en complex samenspel van factoren. Om dit plafond te
doorbreken pleit de SER voor een mix van maatregelen, gericht op in- en doorstroom van
vrouwen en het tegengaan van hun uitstroom. Overheid en sociale partners moeten samen
afspraken maken over strategieën, good practices promoten, gelijke kansen bevorderen en
ontwikkelingen monitoren. Via collectieve onderhandelingen kunnen zij bevorderen dat meer
vrouwen op strategische posities binnen instellingen terechtkomen, werkgevers- en
werknemersorganisaties moeten zelf actief bevorderen dat binnen hun eigen organisaties
vrouwen topposities bereiken en de overheid moet het gelijke-kansenbeleid integreren in het
gehele onderwijsstelsel, om stereotypering te voorkomen en te bevorderen dat meer vrouwen
kiezen voor niet-traditionele beroepsrichtingen. De SER beveelt tenslotte
diversiteitsmanagement aan: transparante wervings- en promotieprocedures, objectieve
functiebeschrijvingen en beoordelingssystemen, streefcijfers en mentorsystemen om vrouwen
meer te laten participeren in formele en informele netwerken binnen en buiten
werkorganisaties.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) plaatst in zijn rapport Doorgroei
van arbeidsparticipatie2 kanttekeningen bij de metafoor ‘glazen plafond’. Het gebrek aan
doorstroom van vrouwen naar hogere functies heeft volgens de Raad vooral betrekking op de
combineerbaarheid van arbeid en zorg. De keuzes van vrouwen zelf vormen een steeds
belangrijker deel van de verklaring: er is een duidelijke samenhang tussen het
participatiegedrag van vrouwen en de gezinsfase waarin zij zich bevinden. Het is mogelijk dat
werkgevers anticiperen op de veronderstelde prioriteiten van vrouwen (de zorg voor kinderen
is belangrijker dan de eigen carrière) en daarom minder investeren in vrouwen. Daarnaast kan
het zijn dat vrouwen nog te kort in de kweekvijver van het middenmanagement aanwezig zijn
om al te kunnen doorstromen naar de top. De metafoor van ‘lange ladders’ is dan een beter
beeld. De Raad stelt dat het van publiek belang is te voorkomen dat vrouwen in de fuik van de
eenmaal gekozen rolverdeling lopen wanneer zij hun loopbaan onderbreken voor kinderzorg.
Daarnaast is het rekening houden met de privépositie van werknemers een noodzakelijke
voorwaarde voor een goede personeelsvoorziening van werkgevers. Het beeld dat vrouwen
beduidend minder deelnemen aan de arbeidsmarkt dan mannen, ook in omvang van de

                                               
1 Dualisme en democratie.Staatscommissie Elzinga. Zie voor het kabinetsstandpunt: Kamerstukken II, 1999-
2000, 26 800 VII, nr. 42.
2 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rapporten aan de regering 57, Doorgroei in de
arbeidsparticipatie. Den Haag, Sdu Uitgeverij, 2000.
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werkweek, zal in 2020 grotendeels achterhaald zijn. Subsidiëring van kinderopvang en
individualiseren van het belastingstelsel faciliteren deze trend.

Reacties van maatschappelijke en vrouwenorganisaties

De organisaties die hebben gereageerd op het thema macht en besluitvorming vragen om meer
aandacht voor cultuurverandering. Daarbij zou er een analyse moeten komen van de
meerwaarde van vrouwen in hogere functies. Politieke participatie moet breder worden
opgevat en zou ook sociale bewegingen, buurtcomités en vrijwilligersorganisaties moeten
omvatten. Tevens zou het beleid meer gericht moeten zijn op allochtone vrouwen. Die hebben
andere barrières te overwinnen. Verandering van de politieke cultuur en het tegengaan van de
uitstroom van vrouwen worden vaak als aandachtspunt naar voren gebracht. Suggestie: ga op
zoek naar politieke en bestuurlijke kweekvijvers van vrouwen, bijvoorbeeld op universiteiten.

Het beleid om het glazen plafond in bedrijven te doorbreken zou moeten worden verbreed en
gekoppeld aan leeftijdbewust personeelsbeleid en diversiteitsmanagement. De trage
doorstroom en grote uitstroom van vrouwen speelt niet alleen aan de top: voor veel vrouwen
ligt het glazen plafond lager. Daarom pleiten organisaties ervoor de macht en invloed van
vrouwen in al hun diversiteit te vergroten, dus ook aan de onderkant van het loongebouw. Het
raakt niet alleen een elite, maar een grote verscheidenheid aan burgers. Dit komt de kwaliteit
en effectiviteit van het beleid ten goede. De overheid zelf zou het goede voorbeeld moeten
geven.

4.3 BELEID

Doelstellingen

Het kabinet streeft naar een evenredige deelname van vrouwen en mannen in:
• politieke functies op alle niveaus:
• leidinggevende en besluitvormende posities in de private en publieke sector.
 
 Concrete doelen
 Op grond van de Emancipatiemonitor 2000 en de Toptelling 20003 stelt het kabinet een aantal
kwantitatieve doelen voor 2010. Deze doelen of ijkpunten zijn gebaseerd op het versneld
doorzetten van de positieve trends die zich aftekenen in de doorstroom van vrouwen naar
besluitvormende posities en op het potentieel aan vrouwen dat beschikbaar is voor deze
functies.
 Het stellen van kwantitatieve doelen door de landelijke overheid is niet onomstreden. Het
kabinet beseft dat het halen van die doelen voor een groot deel afhangt van de inzet van
anderen: politieke partijen, maatschappelijke organisaties, bedrijven in de profit- en non-
profitsector, gemeentelijke en provinciale overheden, enzovoort. Zij hebben elk hun eigen
verantwoordelijkheid en bevoegdheid. De kwantitatieve doelen geven de ambities van het
kabinet aan, die mede door anderen waargemaakt zullen moeten worden. De gestelde doelen
zijn geen dogma’s. Een versnelde doorstroom van vrouwen naar hogere functies is echter niet
alleen wenselijk, maar ook mogelijk gezien de huidige vraag naar gekwalificeerde
arbeidskrachten, het potentieel aan vrouwen in het (hogere) middenkader en het aantal functies
dat door de vergrijzing de komende jaren vrij zal komen. De landelijke overheid heeft hierbij
                                               
3 Toptelling 2000 bevat gegevens over vrouwen in het bedrijfsleven.



59

behalve een voorbeeldfunctie als werkgever, vooral een stimulerende, faciliterende en
ondersteunende taak.
 
 De kwantitatieve doelen zijn bedoeld als prestatie-indicatoren voor alle betrokkenen: ze maken
het mogelijk ontwikkelingen in de tijd te volgen en na te gaan of de inspanningen op dit terrein
succes hebben of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook bieden ze handvatten voor
organisaties en bedrijven om desgewenst zelf prestatie-indicatoren te stellen.
 
 Bij het stellen van de prestatie-indicatoren hanteert het kabinet de volgende uitgangspunten:
• voor de politieke functies zijn de eerder gestelde streefcijfers gehandhaafd (een verhoging

van 5% per verkiezing4) tot evenredigheid is bereikt;
• voor de hogere functies in openbaar bestuur, ambtenarij en bedrijfsleven (inclusief

Commissarissen van de Koningin en Besturen Waterschappen) waar nu nog sprake is van
een laag aandeel vrouwen (<= 10%), is uitgegaan van een verdubbeling in de deelname van
vrouwen in de komende vier jaar en daarna 2 procentpunt groei per jaar;

• voor de overige hogere functies in openbaar bestuur, ambtenarij en bedrijfsleven (inclusief
burgemeesters) waar nu al sprake is van een redelijk aandeel vrouwen ( > 10%), is
uitgegaan van 2 procentpunt groei per jaar van het aandeel vrouwen;

Hierbij is uitgegaan van de huidige trend van circa 1 procentpunt groei per jaar van het aandeel
vrouwen in hogere functies in politiek, openbaar bestuur en ambtenarij en van de verdubbeling
van het aandeel vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven in de afgelopen 7 jaar.5 De gestelde
prestatie-indicatoren betekenen dus een versneld doorzetten van die trends.

Voor de deelname van vrouwen aan de politiek blijven de gestelde streefcijfers gehandhaafd.
Iedere verkiezing worden ze met 5% opgehoogd tot evenredige deelname is bereikt.6 Dat
betekent dat voor 2010 voor de Tweede en Eerste Kamer, het Europarlement en de
Provinciale Staten een streefcijfer van 50% geldt, voor de gemeenteraden van 45%. Voor het
kabinet geldt een streefcijfer van 50% in 2010.Voor de burgemeesters wordt voor 2010 het
streefcijfer op 40% gesteld, voor de bestuurders van de Waterschappen geldt voor 2010 een
streefcijfer van 30%, evenals voor de Commissarissen van de Koningin (minstens 4 van de 12).

Voor hoge functies in het openbaar bestuur geldt nu de aanbeveling dat wordt gestreefd naar
evenredige vertegenwoordiging. Dat doel is nog ver uit het zicht. Voor 2010 is het wenselijk

                                               
4 In de oorspronkelijke opzet is het uitgangspunt dat de streefcijfers worden verhoogd als ze worden gehaald tot
evenredigheid is bereikt. In deze opzet is uitgegaan van het scenario dat ze inderdaad worden gehaald. Met
name voor de gemeenteraden is dat een verhoging van het ambitieniveau.
5 De feitelijke trend is dat in de Tweede Kamer de laatste vier jaar het percentage vrouwen inderdaad is
gestegen met 4%, in de Eerste Kamer met 5%, in het Europarlement met 4%. In het Provinciale Staten en de
gemeenteraden is echter sprake van stagnatie. Om de streefcijfers te halen zullen politieke partijen zich dus
extra in moeten spannen om meer vrouwen kandidaat te stellen. Dat geldt ook voor het voordragen van
vrouwen voor een burgemeesterspost.  In het openbaar bestuur en de ambtelijke top is de trend tussen 1993 en
1998 als volgt: 2 procentpunt groei per jaar bij de leden en voorzitters van de externe adviesorganen, 1
procentpunt groei per jaar in de besturen van de Waterschappen, bij de burgemeesters en de magistratuur, ½
procentpunt groei per jaar bij de top van het politiekorps, de gemeentesecretarissen en de directeuren-generaal,
geen groei of zelfs een afname bij de Commissarissen van de Koningin, de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer, voorzitters samenwerkingsorganen gemeenten, de secretarissen-generaal en de griffiers
(provincie).
In het bedrijfsleven is de trend een verdubbeling in het aandeel vrouwen in topposities (Raden van Besturen en
Raden van Commissarissen) in de periode 1992-1999. In de non-profitsector zijn gegevens over dergelijke
trends niet beschikbaar. Bron: Emancipatiemonitor 2000.
6 Kamerstukken II 1996-1997 22777 nr. 10. Brief minister BZK d.d. 15-7-1997.
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dat in de functies waar vrouwen nu nog sterk ondervertegenwoordigd zijn (voorzitters externe
adviesorganen, voorzitters samenwerkingsorganen gemeenten, voorzitters en secretarissen van
zelfstandige bestuursorganen en de top van het politiekorps) het percentage van 20 à 30%
vrouwen wordt gehaald. Dat kan alleen als het aanwezige potentieel beter wordt benut.
Voor de andere functies (Hoge colleges van staat en externe adviesorganen) wordt een
streefcijfer van 40 à 45% gesteld, met uitzondering van de Magistratuur; in 2004 kan de
deelname van vrouwen daar 50% zijn.

Voor de ambtelijke top gelden nu geen algemene kwantitatieve doelen. Enkele departementen
en andere overheidsinstellingen hebben streefcijfers opgesteld, maar die gelden alleen voor hun
eigen organisatie.7 De deelname van vrouwen aan de ambtelijke top is laag: gemiddeld 7% op
de departementen. Een streefcijfer van 25% voor 2010 in de functies van schaal 18 en hoger is
reëel: secretaris-generaal, directeur-generaal, plaatsvervangend directeur-generaal, griffiers
(provincie), gemeentesecretarissen en secretarissen van de Waterschappen. Voor de functies
tussen schaal 15 en 18 op de departementen is het percentage vrouwen 9%. Dat kan in 2010
30% zijn.

Voor het bedrijfsleven streeft het kabinet naar een verdubbeling van het aandeel vrouwen in de
topfuncties in de profitsector (Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen) in 2004 en
een verdere groei met 2 procentpunt per jaar. Voor de honderd grootste bedrijven in
Nederland betekent dat een toename van 4% naar 8% in 2004 en naar 20% in 2010. Dat komt
overeen met de streefcijfers van een bedrijf als Shell. Voor de non-profitsector wordt gestreefd
naar 45% vrouwen in de topfuncties in de sector zorg en welzijn in 2010 en 35% in de sociaal-
economische non-profitsector.

Het gaat hier niet om streefcijfers die de overheid aan het bedrijfsleven oplegt. Het is aan
bedrijven zelf om streefcijfers te stellen en maatregelen te nemen om hun doelen te halen. Een
belangrijk hulpmiddel hierbij is een benchmark die in 2001 door het ministerie van
Economische Zaken in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
expertorganisaties als Toplink en Opportunity in Bedrijf en het bedrijfsleven zal worden
ontwikkeld. Arbeidsorganisaties, met name de 100 grootste bedrijven, worden uitgenodigd
cijfermateriaal te leveren, zodat de dikte van het glazen plafond (het verschil tussen het
potentieel aan vrouwen in het hogere middenkader en het aandeel vrouwen in de topfuncties)
voor verschillende sectoren kan worden vastgesteld en ontwikkelingen daarin kunnen worden
gevolgd. Bedrijven kunnen zichzelf vergelijken met andere organisaties en desgewenst
prestatie-indicatoren stellen.8

                                               
7 Ministeries van BZK, LNV, VROM.
8 Er zijn namelijk grote verschillen tussen sectoren; in de industrie- en delfstofwinning is het percentage
vrouwen in topfuncties bijvoorbeeld slechts 2,4%, in de handel en horeca 1,9%.
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HOGERE FUNCTIES Stand van
zaken9

Streefcijfer
voor 200410

Streefcijfer
voor 2010

Kabinet      31%      40%       50%
Tweede Kamer      36%      40%       50%
Eerste Kamer      28%      40%       50%
Europarlement      36%      40%       50%
Provinciale Staten      31%      40%       50%
Gemeenteraden      23%      35%       45%
Commissarissen van de Koningin        8%      15%       30%
Burgemeesters      17%      30%       40%
Besturen Waterschappen        9%      20%       30%
Raad van State, Algemene
Rekenkamer, Externe
Adviesorganen

16-22% 30-35%    40-45%

Magistratuur      38%      50%      50%
Top politiekorps,
Interdepartementale Commissies,
Zelfstandige Bestuursorganen

 4-10%   8-20% 20-30%

Topambtenaren (vanaf schaal 18)       7%     15%     25%
Hogere ambtenaren
(schaal 15-18)

      9%     20%     30%

Top bedrijfsleven (top 100,
Raden van Besturen en Raden
van Commissarissen)

      4%       8%     20%

Topfuncties non-profit: zorg en
welzijn (RvB & RvC)

    25%     35%     45%

Topfuncties non-profit: overig
(RvB & RvC)

    13%     20%     35%

                                               
9Peildatum is voor de meeste functies 1998. Peildatum voor Eerste Kamer, Europarlement, Provinciale Staten,
ambtelijke top en bedrijfsleven is 1999. Voor de non-profitsector is de peildatum 2000. NB: in 2000 is het
percentage Commissarissen van de Koningin gedaald tot 0%.
10 De streefcijfers zijn ook voor 2004 weergegeven, omdat dan dit Meerjarenbeleidsplan geëvalueerd zal
worden.
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Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in politiek en openbaar bestuur

De deelname van (allochtone en autochtone) vrouwen aan politiek en openbaar bestuur staat al
lange tijd op de agenda. In de landelijke politiek zijn duidelijk resultaten geboekt, maar op
enkele terreinen, met name de lokale politiek, is sprake van stagnatie. Ook is er nog weinig
aandacht besteed aan het Europese en internationale niveau, terwijl steeds meer besluiten daar
worden genomen. De politieke macht verplaatst zich ook op een andere manier: naar allerlei
netwerken en nieuwe vormen van (interactieve) besluitvorming. Deze politieke vernieuwingen
zijn niet bij voorbaat gunstig voor de deelname van vrouwen, extra aandacht is nodig. Wat
betreft het openbaar bestuur is de situatie minder gunstig dan in de politiek: de cijfers van de
Emancipatiemonitor 2000 laten zien dat er nog weinig progressie zit in de deelname van
vrouwen aan deze functies. Een versnelling op dit terrein is dan ook noodzakelijk. Het
openbaar bestuur is immers een belangrijke drager van beleid en vervult een voorbeeldfunctie.

Kieslijsten en kiesstelsel
Om te bevorderen dat kieslijsten divers zijn samengesteld, komt er voor iedere verkiezing een
leidraad met tips voor werving en selectie van vrouwelijke en allochtone kandidaten. Deze
leidraad wordt onder andere via internet verspreid. Op grond van de bevindingen in 2002 met
de Tweede-Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen zal het kabinet zo nodig het
beleid intensiveren.
Bij het uitwerken van de keuze van de Tweede Kamer voor een nieuw kiesstelsel wordt via een
verkorte Emancipatie-effectrapportage gekeken naar de kansen voor vrouwen en allochtonen
om een zetel te verwerven.

Politiek en zorg
Voor provinciale en gemeentelijke politici komen er in 2001 voorzieningen om arbeid en zorg
te combineren.11 In 2002 wordt gemonitord in hoeverre deze voorzieningen de deelname van
vrouwen aan de politiek vergroten en of er aanvullende regelingen nodig zijn. Ook start het
kabinet met het voorbereiden van de grondwetswijziging die nodig is om het zwangerschaps-
en bevallingsverlof voor politieke ambtsdragers te regelen.

Diversiteit in de politiek
Op alle niveaus blijft aandacht voor diversiteit in de politiek belangrijk. Het diversiteitsbeleid is
nog niet stevig verankerd in organisaties. Het kabinet zal partijen hierop blijven aanspreken via
regulier overleg met de partijvoorzitters. Ook wordt de belangstelling van de politieke partijen
gepolst voor een overlegplatform van de scholingsinstituten gericht op dit thema. Zij hebben
eerder op dit punt samengewerkt en deze lijn kan worden voortgezet.Er is nog veel onbenut
potentieel aanwezig in politieke partijen. Zo’n 15 à 20% van de partijleden vormt een reservoir
van mensen die belangstelling hebben voor een politieke functie.12 Dit biedt mogelijkheden om
vrouwen te werven voor dergelijke functies. Daarnaast doen politieke partijen steeds vaker een
beroep op kandidaten die nog weinig actief bij de politiek betrokken zijn via een lidmaatschap,
maar die wel interesse hebben en/of expertise op diverse terreinen. Op deze trend zal worden
aangesloten door te stimuleren dat partijen daarbij actief op zoek gaan naar vrouwelijke
kandidaten. Het overleg met de partijvoorzitters en het eventueel te starten overlegplatform is

                                               
11 Notitie rechtspositie politieke ambtsdragers in gemeenten en provincies. Brief van de minister van BZK aan
de Vaste Commissie voor  BZK in de Tweede Kamer, dd. 14 juli 2000 (BW 2000/U 79294).
12 Koole, R. A.,  J.J.M. van Holsteyn en J.A. Elkink, Rekrutering en representatie in een representatief stelsel.
Bevindingen van een empirisch onderzoek onder leden en kiezers van het CDA, D66, PvdA en VVD.
Universiteit Leiden, mei 2000.
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daarvoor een goed kanaal, ook voor het opzetten van gerichte projecten, zoals kweekvijvers
voor allochtone vrouwen, voor jong talent en grijs élan. Omdat allochtone vrouwen sterk zijn
ondervertegenwoordigd in de gekozen organen, zijn zij een specifieke doelgroep van het
beleid. Het project 'kweekvijver allochtone vrouwen' loopt tot 2002. Dit project van het
ministerie van BZK en de Stichting Multicultureel Instituut voor Politieke Participatie bereidt
allochtone vrouwen voor op een politieke functie. De politieke loopbaan van deze vrouwen zal
vanaf 2001 worden gemonitord. Op grond daarvan worden verdere initiatieven voor allochtone
vrouwen genomen. Het actief zoeken naar jong talent en grijs élan met interesse in de
landelijke politiek is nog een gat in de politieke markt. Hierbij kan het project voor allochtone
vrouwen als voorbeeld dienen. Veel jongeren willen zich nog niet vastleggen op het
lidmaatschap voor een bepaalde politieke partij. Naast jongerenprojecten in de eigen partij
zouden de politieke partijen samen programma's kunnen ontwikkelen voor geïnteresseerde
jonge vrouwen (al dan niet samen met jonge mannen): scholing, stages, mentorschappen,
trajecten en uitwisselingsprogramma's. Veel jonge, hoogopgeleide vrouwen zijn bijvoorbeeld
actief in studentenorganisaties en hbo- en universiteitsraden, een interessante doelgroep voor
de politiek. Voor ouderen, met name vrouwen, geldt dat zij soms al lang lid zijn van een partij,
maar nog niet eerder zijn 'ontdekt' als politiek talent. Of ze waren een tijd door drukke
(zorg)werkzaamheden niet beschikbaar voor een politieke functie. De expertise en ervaring van
deze ‘herintreders in de politiek’ kan door partijen benut worden. Voor oudere vrouwen die
geen lid zijn van een partij, geldt hetzelfde als voor jongeren: zich direct vastleggen op een
bepaalde partij kan een drempel zijn. Partijbrede (bij)scholing en netwerkvorming van deze
vrouwen kan dan een goed middel zijn. Het kabinet zal de organisatie van dergelijke, door
politieke partijen gezamenlijk vormgegeven kweekvijverprojecten stimuleren en faciliteren.
Hierbij kunnen de politieke partijen goed samenwerken met organisaties die betrokken zijn bij
het bevorderen van politieke participatie, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), de emancipatiebureaus en Toplink.

Politieke cultuur
Cultuurverandering is één van de sleutels tot meer diversiteit. Dit blijkt uit pilots voor lokale
politieke vernieuwing van het ministerie van BZK. Concrete activiteiten zijn bijvoorbeeld het
analyseren van de eigen politieke cultuur, inwerkprogramma’s voor nieuwkomers en
workshops over vergaderculturen met ruimte voor verschillen. Ook in de vernieuwingsimpuls
‘Dualisme en lokale democratie’ van het ministerie van BZK en de VNG als uitwerking van de
aanbeveling van de staatscommissie Elzinga13, geldt diversiteit nadrukkelijk als een
aandachtspunt. Een belangrijk doel is het ‘openbreken’ van de politieke cultuur: door
cultuurverandering in de richting van meer dualisme kunnen raadsleden zich meer gaan
profileren als volksvertegenwoordigers. Daardoor wordt het ambt aantrekkelijker. Verder
zullen nieuwe vormen van inspraak en medezeggenschap, zoals digitale debatten en
interactieve besluitvorming, gemonitord worden op de deelname van diverse groepen burgers,
zowel vooraf als achteraf.
De experimenten voor cultuurverandering in de lokale politiek zullen worden uitgebreid naar
andere niveaus en groepen, waarbij zowel de link met democratische vernieuwing als meer
diversiteit in participatie van belang is. De politieke partijen zullen worden gestimuleerd om
dergelijke experimenten op landelijk en provinciaal niveau op te zetten en gebruik te maken
van de goede voorbeelden uit de lokale politiek. Het al eerder genoemde landelijk
overlegplatform van scholingsinstituten kan hierbij een rol spelen. Daarnaast zullen instanties
als het IPP stimuleren dat ook maatschappelijke organisaties gebruik kunnen maken van de

                                               
13 Dualisme en democratie, staatscommissie Elzinga. Zie voor het kabinetsstandpunt: Kamerstukken II, 1999-
2000, 26 800 VII, nr. 42.
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instrumenten die de politiek ontwikkelt voor cultuurverandering. De verschillende
departementen zullen in 2002 inventariseren welke organisaties op hun terrein interesse hebben
voor deze instrumenten.

Het Europese en internationale niveau
De macht verplaatst zich steeds meer naar het Europese en internationale niveau. Met de
vertegenwoordiging van vrouwen in het Europarlement gaat het redelijk (36%) Dit is niet het
geval als het gaat om de deelname van vrouwen aan Nederlandse delegaties en commissies op
internationaal niveau, zoals de Verenigde Naties. De interesse voor de
besluitvormingsprocessen in Europa en internationale organisaties is bovendien bij Nederlandse
burgers niet groot, ook niet als het gaat om kwesties die van invloed zijn op de positie van
vrouwen in Nederland.
Om dit te veranderen komen er campagnes rond de eerstkomende Euroverkiezingen en grote
internationale conferenties waar de positie van vrouwen direct of indirect aan de orde komt.
Bij deze campagnes zullen politieke partijen en relevante niet-gouvermentele organisaties
(NGO’s) worden betrokken. Het gaat dan om een inventarisatie van hun standpunten en
activiteiten betreffende emancipatie-aspecten rond Europese en internationale thema’s, van de
manier waarop zij vrouwen betrekken bij het formuleren van die standpunten tot de wijze
waarop zij hun leden en achterban hierover informeren .
Daarnaast start het ministerie van BZK in 2002 in samenwerking met het ministerie van BuZa
een gezamenlijk project van de politieke partijen, NGO’s en instanties als het Instituut voor
Publiek en Politiek (IPP) om vrouwen met expertise en interesse te betrekken bij de
vormgeving van Europees en internationaal beleid. In dat project gaat het om instrumenten als
werkgroepen, stageplaatsen en uitwisselingsprogramma's met andere landen, met als doel
kweekvijvers te creëren en machtsvorming van vrouwen op dit terrein te bevorderen.

Lokale politiek
De participatie van vrouwen in de lokale politiek stagneert. Om dit te doorbreken, zullen
nieuwe initiatieven genomen worden en nieuwe samenwerkingsverbanden worden gezocht.
Daarbij is het nodig aan te sluiten bij ontwikkelingen in plaatselijke medezeggenschap
(Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie) en het Grote-Stedenbeleid. Ook is het
belangrijk in te spelen op het specifieke karakter van de lokale politiek. Het raadlidmaatschap
is in tegenstelling tot veel andere politieke functies een nevenfunctie naast ander betaald en
onbetaald werk en gemeenteraadsleden zijn met name gericht op plaatselijke politieke
aangelegenheden. Politieke partijen werven hun potentiële raadsleden steeds meer onder leden
en sympathisanten van plaatselijk actieve groepen, van belangenverenigingen tot
vrijwilligersorganisaties, netwerken van vrouwen en allochtonen tot jongerenraden. Daarbij
spreken ze burgers aan op hun expertise. Politieke partijen kunnen zo ook vrouwen en
allochtonen betrekken bij de plaatselijke politiek. Het mogelijk te starten overlegplatform van
scholingsinstituten van politieke partijen kan dit te stimuleren. Dit overlegplatform kan mede
als taak krijgen om instrumenten en pilots te ontwikkelen voor de werving en scholing van
plaatselijk politiek talent. Samenwerking met projecten in het kader van de vernieuwingsimpuls
‘Dualisme en de lokale democratie’ ligt daarbij voor de hand.
Daarnaast is aandacht nodig voor de uitstroom van vrouwen uit de lokale politiek. In 2001
vindt een onderzoek hiernaar plaats. Op basis daarvan komen er beleidsinstrumenten die mede
geïnspireerd zullen zijn door de maatregelen die het bedrijfsleven neemt om de uitstroom van
vrouwen tegen te gaan.. Deze instrumenten zijn dan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2002 inzetbaar en kunnen onder andere via het overlegplatform van scholingsinstituten van
politieke partijen ingang vinden. Extra aandacht is nodig voor lokale partijen. Deze spreken
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een toenemend aantal burgers aan, mede omdat ze zich exclusief richten op lokale thema’s. De
participatie van vrouwen is in deze partijen echter minder groot dan in veel andere partijen. Het
landelijk overleg van lokale partijen zal daarom uitdrukkelijk worden betrokken bij het eerder
genoemde overlegplatform.
Daarnaast komt er aandacht voor de participatie van vrouwen in buurtcomités,
maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. Deze groepen leveren een bijdrage
aan de plaatselijke politiek en zijn dus een machtsfactor. Het zijn nu nog vooral mannen die de
besluitvormende posities in deze organisaties innemen. Om dit te doorbreken kunnen
organisaties gebruik maken van instrumenten als de Diversiteits Audit (DIVA).14 Ook zullen zij
betrokken worden bij projecten voor lokale politieke vernieuwing. Tenslotte is ondersteuning
nodig voor de scholing van vrouwen voor bestuursfuncties. De VNG en emancipatiebureaus
krijgen de mogelijkheid om hiervoor programma’s op te zetten. Maatschappelijke organisaties
worden gestimuleerd van deze programma’s gebruik te maken.

Hogere openbare bestuursfuncties
Om de kwantitatieve doelen in het openbaar bestuur te halen, zullen bestaande initiatieven om
de doorstroom van vrouwen naar hoge functies in het openbaar bestuur te bevorderen, worden
geïntensiveerd. Instanties die invloed hebben op de werving, selectie en benoemingen voor
hoge openbare bestuursfuncties krijgen een stimulans om meer onderling samen te werken:
gemeenten, provincies, politieke partijen, waterschappen. Het ministerie van BZK start in 2001
een project/netwerk ‘vrouwen in hogere openbare bestuursfuncties’. Daarbij gaat het om het
vaststellen van knelpunten en mogelijkheden voor de verschillende functies en het opzetten van
instrumenten, zoals het samenbrengen van vraag en aanbod, . Hierbij is samenwerking mogelijk
met organisaties als Toplink en andere expertorganisaties op het terrein van werving en
selectie. In 2002 ontvangt de Tweede Kamer een eerste rapportage van deze activiteiten.

Meer vrouwen naar en in de top van bedrijfsleven en non-profit sector

Het opleidingsniveau van mannen en vrouwen is anno 2000 nagenoeg gelijk en de
arbeidsdeelname van vrouwen is sterk gegroeid. Desondanks zijn de verschillen in posities van
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt nog aanzienlijk. Het aandeel vrouwen in topfuncties in
de profitsector is laag, in de non-profitsector is het aandeel hoger. Uit de Emancipatiemonitor
2000 en de Toptelling 2000 blijkt dat in de 100 grootste bedrijven in de profitsector het
percentage vrouwen in topfuncties (Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen) 4%
bedraagt. In de sociaal-economische non-profitsector is dat 13% en in de non-profitsector zorg
en welzijn 30%. De omstandigheden voor een omslag zijn echter gunstig: steeds meer
bedrijven onderkennen het bedrijfsbelang van het bevorderen van doorstroom van vrouwen en
het tegengaan van uitstroom en nemen maatregelen. De laatste jaren groeit het aandeel
vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven en steeds meer vrouwen bereiken de kweekvijver
van het middenmanagement (gemiddeld 26% van het hogere middenkader is vrouw).15

Voor 2001 zijn een aantal nieuwe lijnen uitgezet waarlangs het kabinet het proces van
doorstroom van vrouwen naar hogere posities in bedrijven zal versnellen: overleg met sociale
                                               
14 De Diversiteits Audit is ontwikkeld door organisatie-adviesbureau De Beuk (in samenspraak met de politieke
partijen) en is een instrument waarmee afdelingen van politieke partijen hun toegankelijkheid voor
nieuwkomers (nieuwe leden, vrouwen, jongeren, allochtonen, ouderen) kunnen toetsen, vergelijken met andere
afdelingen in hun partij en die van andere partijen. De audit bestaat uit een programma voor de PC met vragen
die men individueel of samen in kan vullen. Op grond van de uitslag geeft het programma bovendien gerichte
tips voor verbetering van de cultuur.
15 Balansmeter 1999. Opportunity in Bedrijf.
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partners, stimuleren dat bedrijven zelf doelen en/of streefcijfers formuleren en beleid
ontwikkelen, het starten van een netwerk van voortrekkers uit het bedrijfsleven die aandacht
voor het thema aanjagen, een communicatieplan om informatie breed te verspreiden en een
meer prominente voortrekkersrol van de overheid als werkgever. Deze lijnen trekt het kabinet
in de komende jaren door. Het intensiveert zijn beleid en zal daarbij over het voetlicht brengen
dat het wegnemen van het glazen plafond een algemeen maatschappelijk en bedrijfseconomisch
belang dient. Natuurlijk vervult de overheid als werkgever een belangrijke voorbeeldfunctie.

Stimuleren en faciliteren
Het kabinet streeft een veranderingsproces na dat moet leiden tot gelijke kansen voor vrouwen
om aan de top te komen en te blijven. Bij de uitwerking van het beleid volgt het kabinet de
aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) uit 199716 en de daarop
voortbouwende adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De eerste verantwoordelijkheid blijft daar waar het
primaire belang ligt: bij de individuele bedrijven en organisaties. Het kabinet maakt afspraken
met sociale partners en bedrijven over strategieën, bevordert de uitwisseling van goede
praktijkvoorbeelden, draagt bij aan het inzetten van praktische instrumenten en monitort de
ontwikkelingen.
Concreet houdt dit in dat het kabinet het thema glazen plafond agendeert in het reguliere
overleg met de sociale partners, vanaf het eerstkomende voorjaarsoverleg.
In 2001 zal een voortrekkersnetwerk van start gaan van prominenten uit bedrijfsleven en
overheid die als ambassadeurs andere bedrijven en organisaties informeren en enthousiasmeren
over de mogelijkheden en instrumenten om de doorstroom van vrouwen naar hogere functies
te bevorderen.
Verder is de bij de streefcijfers genoemde benchmark een belangrijk initiatief om bedrijven in
staat te stellen gericht beleid te voeren en om het succes van dat beleid te meten. Een aantal
bedrijven, zoals Shell, heeft zelf streefcijfers opgesteld voor het aandeel vrouwen in hogere
managementfuncties (20% voor de komende tien jaar). Voor een aantal non-profit organisaties
gelden eveneens streefcijfers, zoals in het onderwijs (Wet Evenredige Vertegenwoordiging).17

De benchmark, waarvoor bedrijven worden uitgenodigd cijfermatige gegevens te leveren, is
bedoeld als stimulans voor bedrijven om zelf beleid te voeren om streefcijfers te halen. De
gegevens worden sectorgewijs weergegeven, bedrijven worden niet met name genoemd. Ook
wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht hoe dik het glazen plafond in de verschillende sectoren
is voor allochtone vrouwen.
Daarnaast zal het kabinet samen met het bedrijfsleven en expertorganisaties als Opportunity in
Bedrijf, Toplink, Social Adventures en Preparing Women to Lead (internationale)
uitwisselingsprogramma’s opzetten voor vrouwen in hogere managementfuncties en zullen
goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld.

Informatie en communicatie
Om het bewustwordingsproces in bedrijven verder te bevorderen, zal het kabinet stimuleren
dat de meerwaarde van diversiteit voor organisaties en bedrijven beter zichtbaar wordt
                                               
16 International Labour Organization, Conclusions on breaking through the glass ceiling: Women in
management. Geneva, December 1997.
17 Wet Evenredige Vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs, 7 maart
1997. Deze wet is een stimulans voor het hele onderwijsveld, van basisschool tot universiteit.
Onderwijsinstellingen dienen een plan van aanpak en streefcijfers neer te leggen in een document (de
onderwijsinstellingen bepalen zelf de inhoud). Aan de hand van dit document leggen onderwijsinstellingen
verantwoording af over hun beleid tegenover alle direct betrokkenen en de inspectie. (Een kristal van kansen.
Emancipatienota 1998-2002, ministerie OCW).
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gemaakt, zowel voor de kwaliteit van de besluitvorming als in economische zin. In 2000 en
2001 rondt het ministerie van SZW twee onderzoeken op dit terrein af: eind 2000 een
onderzoek naar de economische kosten van de onderbenutting van het potentieel aan
hoogopgeleide vrouwen18 en in 2001 een onderzoek naar de meerwaarde van diversiteit in
hoge functies. Ook verschijnt eind 2000 het Jaarboek Emancipatie met als thema ‘Het glazen
plafond’. Eerder, in 1998, verscheen een checklist van De Baak voor een betere balans tussen
werk en privé.19

Op basis van deze publicaties zal het ministerie van SZW in 2001 een communicatieplan
opstellen om via internet de informatie breed en effectief te verspreiden. Daarbij gaat de
aandacht ook uit naar het bereik van netwerken van vrouwen, branche-organisaties en
ondernemingsraden.
Verder voert het ministerie van SZW in 2001 een campagne voor 'carrière in deeltijd', zowel
voor mannen als voor vrouwen. Het gaat daarbij om flexibele werktijden, nadruk op
bereikbaarheid in plaats van aanwezigheid, mogelijkheden om een loopbaan te combineren met
andere activiteiten. Daarbij komen goede praktijkvoorbeelden aan de orde: welke initiatieven
heeft het bedrijfsleven genomen om het werken in deeltijd in hogere functies mogelijk te
maken, wat zijn de succesfactoren, welke oplossingen zijn gevonden voor knelpunten? Het
doel van de campagne is om meer bekendheid te geven aan de wet Aanpassing Arbeidsduur en
de mogelijkheden die de wet biedt voor mannen en vrouwen in hogere functies.

Ondersteuning en het ontwikkelen van instrumenten
Het blijft belangrijk om nieuwe instrumenten te ontwikkelen en te implementeren om
cultuurverandering in organisaties te stimuleren in de richting van een ‘balanced workforce’.
Uit recent onderzoek, uitgevoerd bij onder andere de ministeries van SZW en LNV, komt naar
voren dat de uitgangspunten van HRM-management zijn doorgedrongen tot de ideaalbeelden
van werknemers en managers: de ideale organisatiecultuur heeft ‘feminiene’ trekken
(samenwerking, communicatie, combinatie van werk en zorg). Het beeld van de ideale
leidinggevende is echter tamelijk ’masculien’ (competitie, volledige beschikbaarheid) en de
cultuur, vooral in de hogere functies, is in de praktijk minder feminien dan vooral vrouwen
wensen. De weinige vrouwen die doorstromen naar hogere functies hebben een proces
doorgemaakt van selectie en zelfselectie: weinigen breken door het glazen plafond. Om dit
mechanisme te doorbreken is werving en selectie nodig die de kwaliteitseisen voor hogere
functies screent. Ook is het wenselijk dat organisaties en bedrijven coaching van
leidinggevenden in bedrijven opzetten, zowel om vrouwen in leidinggevende functies te
ondersteunen als om nieuwe ideeën en praktijken over diversiteitsmanagement te laten
doordringen in de hele organisatie. In 2001 wordt een onderzoek naar coaching van
leidinggevenden in bedrijven afgerond, wat zal resulteren in praktische tips & tools voor het
bedrijfsleven. Deze zullen vervolgens actief worden verspreid via het eerder genoemde
voortrekkersnetwerk, de netwerken van de verschillende ministeries en Opportunity in Bedrijf.
De expertise op het terrein van diversiteitsbeleid moet tot de kwalificaties van hogere managers
gaan behoren. Het kabinet ondersteunt dit door te bevorderen dat het vak
‘diversiteitsmanagement’ (met aandacht voor de arbeid-zorg balans en voor mechanismen van
‘ongezien onderscheid’) op wordt genomen in het onderwijs aan managers. Ook streeft het
naar het instellen van een (tijdelijke) leerstoel aan een universiteit of hogeschool waarin
diversiteitsmanagement wordt onderwezen en onderzocht. Bedrijven worden gestimuleerd om

                                               
18 SCP, De Jong & Van Doorne-Huiskes, Trimbosinstituut en Nyfer.
19 Baakbericht 153. 1998.
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gebruik te maken van 'genderbewuste' instrumenten voor werving, selectie en loopbaanbeleid
(coaching, mentoring, cultuurverandering, ‘werk-leven’ projecten, het opbouwen van
netwerken). Hiertoe ondersteunt het kabinet tot 2003 Opportunity in Bedrijf (OIB), waar
bedrijven zich bij kunnen aansluiten. Daarbij bevordert het kabinet de omvorming van OIB tot
een commerciële organisatie. In 2001 zal OIB een marktverkenning uitvoeren en een
commercieel bedrijfsplan opstellen. Tegelijkertijd vindt een onderzoek plaats naar de
mogelijkheden van de Nederlandse overheid om de doorstroom van vrouwen naar de top te
stimuleren. Op grond van vergelijkingen met andere landen, zullen verdere plannen worden
ontwikkeld voor gerichte samenwerking tussen overheid, sociale partners, bedrijven en
expertorganisaties zoals OIB en Toplink en voor nieuwe strategieën en instrumenten om het
glazen plafond te doorbreken. Een resultaat hiervan moet zijn dat bedrijven meer op maat
toegesneden diensten kunnen inkopen bij deze expertorganisaties of andere instanties met
expertise op dit terrein.

Middenkader
Om meer vrouwen naar hogere functies te laten doorstromen, is het nodig de kweekvijver van
vrouwen in het hogere middenkader te benutten.In veel organisaties is sprake van
tussenschotten, ‘plastic plafonds’20 en 'dead end jobs' waar vrouwen in vastlopen. Doorstroom
van ondersteunende functies naar beleidsbanen is bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk.
Organisaties kunnen een beter loopbaanbeleid, gerelateerd aan leeftijdbewust
personeelsmanagement en minderhedenbeleid, voeren: meer kansen op verticale doorstroom,
maar ook op horizontale doorstroom en afwisseling in omvang van de werkweek. De reeds
genoemde benchmark zal in 2002 verder worden ontwikkeld en verfijnd, zodat knelpunten en
mogelijkheden in het middenkader zichtbaar worden en ontwikkelingen kunnen worden
gemonitord. Daarnaast worden projecten van bedrijven en van expertorganisaties ondersteund
die gericht zijn op de doorstroom van vrouwen van lagere functies naar het midden- en hogere
kader. Extra aandacht is daarbij nodig voor de positie van allochtone vrouwen
(netwerkvorming, mentorprojecten, coaching).21

Verder is in een aantal sectoren van de arbeidsmarkt het aandeel vrouwen niet alleen in de
hogere functies gering, maar ook in de lagen daaronder (industrie, energie- en
waterleidingbedrijven, bouwnijverheid, vervoer en communicatie). Om in die sectoren de in-
stroom van vrouwen naar hogere functies te bevorderen, wordt in 2002 in samenwerking met
de sociale partners een Task Force ‘Vrouwen in mannenberoepen’ opgericht.22

Overheid als (voorbeeld)werkgever
De meeste departementen hebben in hun emancipatietaakstellingen als doel gesteld de
evenredige deelname van vrouwen te bevorderen in de sectoren die tot het beleidsterrein van
de departementen behoren.23 Uit de trendnota Arbeidszaken overheid 200124 blijkt dat in 2000
50% van de instroom bij de sector Rijk bestaat uit vrouwen. In het sectorale beleid kan de
aandacht voor evenredige vertegenwoordiging daarom verschuiven naar de doorstroom van
vrouwen naar hogere functies. Met name provincies, waterschappen en gemeenten zullen de lat
hoger moeten leggen bij het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de ambtelijke
                                               
20 Deze term duidt op het stokken van doorstroom in het middenkader. Waar laagopgeleide mannen vaak nog
wel doorgroeien naar  middenfuncties, blijven laagopgeleide vrouwen meestal steken in de lagere posities.
21 Het EQUAL-programma is een mogelijke financieringsbron.
22 Ibidem.
23 LNV, VROM, OCW, BZK, Defensie, EZ, V&W, VWS en SZW. Zie Taakstellingen Emancipatiebeleid
Departementen. Kamerstukken II, 1998-1999, 26 206, nr. 11.
24 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 403, nr. 1.
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top. Dergelijk beleid kan bij geen enkele overheidsorganisatie meer ontbreken. Naast het
openbaar bestuur is de overheid immers een belangrijke vormgever van beleid en heeft zij een
voorbeeldfunctie. Het kabinet zal bevorderen dat dit punt op de agenda komt van het
Overhedenoverleg in 2002, in het kader van het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS).
Intussen intensiveert het kabinet de activiteiten om het aandeel vrouwen in de ambtelijke top te
vergroten. Hierbij worden drie sporen gevolgd.
Het eerste spoor is dat alle departementen een plan van aanpak opstellen om de doorstroom
van vrouwen in de eigen organisatie te vergroten, met streefcijfers voor het aandeel vrouwen in
de hogere functies, uitgesplitst naar hoger middenkader (schaal 13 en 14), groeifuncties (schaal
15-17) en topfuncties (vanaf schaal 18). Voor 2004 streeft het kabinet naar een verdubbeling
van het aandeel vrouwen in de ambtelijke groei- en topfuncties op ministeries en naar een
verdere groei van 2 procentpunt per jaar. Departementen rapporteren jaarlijks aan het
ministerie van BZK, dat het initiatief neemt voor een jaarlijks overleg van de ministeries over
'Vrouwen aan de top’ (SG-beraad), waarbij ervaringen worden uitgewisseld. De ministeries die
hierin vooroplopen, zoals LNV, kunnen als voorbeeld en voortrekker fungeren. Ook kunnen
praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld met het bedrijfsleven.
Daarnaast blijft aandacht voor de groei van het potentieel aan vrouwen voor hogere functies
belangrijk. Meer dan 50% van de deelnemers aan het traineeproject rijksoverheid is op dit
moment vrouw. Ook voor de volgende tranches van het traineeproject blijft dit percentage
gehandhaafd. Bij de rijksoverheid kunnen alle vacatures ook in deeltijd vervuld worden. In de
wervingsadvertenties zullen de departementen hieraan meer expliciet aandacht besteden.
Het tweede spoor is een betere samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Voor de
departmenten voert het bureau Algemene Bestuursdienst (ABD) de laatste jaren een
voortvarend beleid om meer vrouwen in de ambtelijke top te werven, selecteren en voor te
dragen voor benoeming. In het beraad van secretarissen-generaal komt de doorstroom van
vrouwelijke kandidaten regelmatig aan de orde. Het aandeel vrouwen in de ambtelijke top op
ministeries is dan ook de laatste jaren gestegen met gemiddeld 1 procentpunt per jaar.25 Dit
geldt nog niet voor gemeentes, provincies en waterschappen, althans in de topfuncties, zo blijkt
uit de Emancipatiemonitor 2000. De provinciale en gemeentelijke overheden en waterschappen
hebben een eigen verantwoordelijkheid op dit terrein, maar samenwerking tussen de
verschillende overheidslagen kan een bijdrage leveren aan een verbetering van de positie van
vrouwen. Het bureau ABD wil de komende tijd op basis van wederkerigheid relaties aangaan
met andere overheden. In dat kader zal het aandacht besteden aan het aandeel vrouwen in hoge
functies. Het IPO en de VNG kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. De mogelijkheden
daartoe worden in 2001 verkend. Er wordt gedacht aan het uitwisselen van ervaringen en het
versterken van de expertise op het terrein van diversiteitsmanagement, ‘genderbewuste’
werving en selectie, alsmede cultuurverandering. Daarnaast zullen instanties als de VNG en het
IPO worden ondersteund bij het opzetten van eigen projecten.
Het derde spoor is dat de overheid als werkgever ernaar zal streven het concept van
diversiteitsmanagement in brede zin (middenkader, organisatiecultuur) verder te ontwikkelen.
Het kabinet stimuleert de verschillende overheidsorganisaties om in het kader van hun
personeelsbeleid het diversiteitsmanagement op te nemen in het scholingspakket voor het
personeel en adviseert hen kennis van en ervaring met diversiteitsmanagement op te nemen in
de functie-eisen van hogere ambtenaren.

                                               
25 Gebaseerd op cijfers van het ministerie van BZK (1997-1998-1999). Voor de topfuncties op de ministeries
wordt dan het (gemiddelde) streefcijfer 15% voor 2004 en 25% in 2010, voor de groeifuncties 18% voor 2004
en 30% in 2010,  voor het hogere middenkader 25% in 2004 en 40% in 2010.
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Overzicht beleidsacties en -voornemens
Macht en besluitvorming
Actie/voornemen Looptijd

2001-2004
Voortouw Overigen

Kieslijsten en kiesstelsel 1 2 3 4
Leidraad (o.a. op internet) voor werving en selectie vrouwelijke en
allochtone kandidaten bij iedere verkiezing

B BZK SZW

Bij uitwerking nieuw kiesstelsel kijken naar kansen voor vrouwen
en minderheden om een zetel te verwerven (emancipatie-
effectrapportage)

B BZK SZW

Politiek en zorg
P
O

Voorzieningen voor combineren arbeid en zorg voor lokale en
provinciale politici

B BZK SZW

Evaluatie voorzieningen en evt. aanvullende maatregelen treffen
L
I

Voorstel grondwetswijziging zwangerschap- en bevallingsverlof
politici

B BZK SZW

I
E Diversiteit in de politiek
K Overleg met de partijvoorzitters BZK Pol. partijen

E
Overlegplatform scholingsinstitutenpolitieke partijen Pol.partij

en
BZK, IPP

N Kweekvijver allochtone vrouwen: volgsysteem en nieuwe
initiatieven

B BZK Pol. Partijen,
VNG, IPP

O
P
E
N
B

Kweekvijvers jong talent en grijs élan Pol.partij
en

BZK, SZW,
VNG, IPP,
e-bureaus,
univ.en hoge-
scholen,Toplin
k

A
A Politieke cultuur
R Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie B BZK SZW,VNG, IPP

Monitoren politieke vernieuwingen op participatie vrouwen BZK SZW
B
E

Overlegplatform scholingsinstituten: ontwikkelen en
implementeren instrumenten

Pol.
partijen

BZK, SZW,
IPP,

S Voorlichting over instrumenten aan maatschappelijke bewegingen IPP BZK, SZW
T
U Europese en internationale politiek
U
R

Campagnes rond verkiezingen en bijeenkomsten BZK SZW, BuZa,
pol. partijen

Kweekvijvers vrouwen met Europese en internationale interesse BZK/BuZ
a

SZW, pol.
Partijen

Lokale politiek
Uitstroom vrouwen monitoren en maatregelen ontwikkelen B BZK SZW
Overlegplatform scholingsinstituten: werven plaatselijk politiek
talent

Politieke
partijen

BZK, SZW,
IPP, landelijk
platform lokale
pol. partijen

Ontwikkelen programma’s diversiteit in lokale (politieke)
middenveld

IPP BZK, SZW, Pol
partijen

Aanbieden diversiteitsprogramma’s en scholing vrouwen aan
lokale (politieke) middenveld

IPP, e-bur BZK, SZW
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Hogere openbare bestuursfuncties
Project ‘vrouwen in hogere openbare bestuursfuncties’ BZK/SZ

W
dep.,provincies,
waterschappen,
gemeenten,
IPO, VNG,
Toplink

Hogere functies in profit- en non-profitsector
Benchmark ontwikkelen en daarmee ontwikkelingen monitoren B EZ SZW,

SCP/CBS, OIB
Uitwisselingsprogramma’s overheid-bedrijfsleven BZK/EZ SZW, Toplink,

OIB, bedr.leven
B
E

Zichtbaar maken meerwaarde diversiteit (economisch en
procesmatig)

SZW

D Verder ontwikkelen instrumenten overheid en expertise-org. SZW OIB, Toplink
R Overleg sociale partners SZW/EZ BZK
I Campagne deeltijd in hogere functies SZW EZ
J Voortrekkersnetwerk B SZW/EZ Bedrijfsleven
F
S Middenkader
L
E

Benchmark verfijnen: ook gericht op middenkader EZ SZW,
SCP/CBS, OIB

V Ondersteuning projecten doorstroom middenkader SZW/EZ Equal, OIB
E Ondersteuning projecten doorstroom allochtone vrouwen SZW/EZ Equal, OIB
N Task Force vrouwen in mannenberoepen EZ SZW

Instrumenten ontwikkelen
Selectie- en zelfselectiemechanismen in bedrijfscultuur zichtbaar
maken bij doorstroom naar hogere functies

B SZW

Opzetten betere coaching voor leidinggevenden in bedrijven B SZW bedrijfsleven,
OIB

Diversiteitsmanagement in functie-eisen voor hogere managers SZW bedrijfsleven
Diversiteitsmanagement in opleiding managers OCW opleidings-

instituten
Diversiteitsmanagement in (evt. tijdelijke bijzondere) leerstoelen SZW universiteiten

en hogescholen

Overheid als werkgever
Streefcijfers en actieplannen in iedere overheidsinstelling,
jaarlijks overleg departementen

BZK dep.,provincies,
waterschappen,
gemeenten,
IPO, VNG

Diversiteitsmanagement in functie-eisen hogere managers BZK/SZ
W

alle
departementen

Diversiteitsmanagement in opleiding hogere managers BZK OCW,
departementen

Ondersteunen projecten VNG en IPO op terrein doorstroming
vrouwen naar de ambtelijke top

BZK VNG, IPO

In het kader van de verkenning van samenwerking bureau ABD
met andere overheden aandacht voor het aandeel vrouwen in
hogere functies

BZK VNG,IPO

B = reeds opgenomen in Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001


