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Executive summary

Hoewel de rechten van vrouwen de afgelopen decennia aanzienlijk zijn verbeterd, zijn er nog 
steeds te weinig vrouwen in topmanagementfuncties. In deze bachelorproef zijn de 
verschillende belemmeringen onderzocht die vrouwen in hun carrière tegenkomen en die hen 
ervan weerhouden om een plaats binnen het topmanagement te bereiken. 

In de desk research werden verschillende vragen aan de orde gesteld. Er werd geantwoord 
op wat het glazen plafond precies inhoudt. Verschillende oorzaken voor de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in topposities werden aangebracht, zoals de 
historische context met de verschillende stereotypen en de socialisatie of de verschillende 
afgeleide begrippen. Er werd ook gekeken naar de impact die het glazen plafond heeft op de 
samenleving, zoals de loonkloof. Vervolgens werd er gezocht in hoeverre dit zich manifesteert 
in de sportsector, de zorgsector en de IT-sector. Verschillende obstakels werden 
geïdentificeerd waarmee vrouwen tijdens hun carrière worden geconfronteerd en vervolgens 
werden de succesfactoren ontdekt die vrouwen in staat stellen de ladder te beklimmen. Er 
werden ook enkele argumenten naar voren gebracht om meer vrouwen in het topmanagement 
te krijgen. Tot slot werd er ook gesproken over hoe het glazen plafond kan worden doorbroken. 

Wat de field research betreft, werd er gekozen voor een kwantitatieve benadering. Er werd 
een enquête ontwikkeld die duidelijk de belemmeringen zou aantonen waarmee vrouwen 
worden geconfronteerd (of niet worden geconfronteerd) bij het bereiken van leidinggevende 
functies. De enquête was gericht tot Vlaamse mannen en vrouwen van allerlei 
leeftijdscategorieën, uit verschillende sectoren en van verschillende niveaus. Het doel van de 
enquête was de verschillende obstakels te ontdekken die de carrière van vrouwen 
belemmeren en concrete oplossingen te vinden die vrouwen zouden helpen de ladder te 
beklimmen en om gemakkelijker tot het topmanagement door te dringen. Hoewel de enquête 
niet volledig representatief is, kan toch worden geconcludeerd dat er verandering aan de gang 
is. Uit de enquête is namelijk gebleken dat sommige vrouwen erin geslaagd zijn door het 
glazen plafond te breken en een plaats in het topmanagement te bemachtigen. 

Op basis van de informatie die tijdens de desk research en de field research verzameld werd, 
zijn er aanbevelingen geformuleerd die door bedrijven kunnen worden gebruikt om 
gendergelijkheid aan de top of subtop te bevorderen. 

Over deze bachelorproef kan het volgende worden geconcludeerd: ook al staan vrouwen in 
leidinggevende functies nog niet op gelijke voet met mannen, toch is er al een progressieve 
vooruitgang geboekt en zijn ondernemingen op de goede weg. Uit dit werk blijkt dat het niet 
van essentieel belang is dat er evenveel vrouwen als mannen in het topmanagement werken, 
maar dat de juiste persoon voor de job wordt gekozen op grond van zijn/haar kwaliteiten en 
vaardigheden, ongeacht diens gender. 

Kernwoorden: glazen plafond _ topmanagementfuncties _ belemmeringen
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Woord vooraf 

Het behoeft geen betoog dat, door de eeuwen heen, vrouwen steeds een inferieure positie 
hebben ingenomen ten opzichte van mannen. En hoewel deze achtergestelde positie van 
vrouwen een positieve ontwikkeling heeft gekend in de laatste eeuw, valt het ons op dat het 
nog steeds voornamelijk mannen zijn die aan het roer van een bedrijf staan en het 
topmanagement bekleden. Ook hadden we moeite om vijf vrouwelijke (top)managers op te 
sommen, aangezien zij niet in de verf worden gezet, dit in tegenstelling tot vijf mannelijke. Dit 
was voor ons de drijfveer om ons in dit thema te verdiepen. Bovendien is het een heel actueel 
thema dat regelmatig in de pers verschijnt. Aan de hand van onze bachelorproef wilden wij 
hierover inzichten verwerven om vervolgens aanbevelingen op te stellen voor meer vrouwen 
in de top. Wij zijn namelijk overtuigd dat zowel vrouwen als mannen er thuishoren. 

Het schrijven van een goed onderbouwde bachelorproef is een uitdaging, maar biedt tegelijk 
de kans om ons driejarig traject van Officemanagement in schoonheid af te sluiten. Vanuit 
onze motivatie en interesse in het onderwerp, hebben we er van in het begin tot het einde hard 
aan gewerkt. 

Dit hebben we voor een groot deel te danken aan onze bachelorproefcoach, mevrouw Lieve 
Stevens. We willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om haar te bedanken voor de 
tijd die ze aan onze bachelorproef heeft toegewijd. Ook zijn wij dankbaar voor haar 
constructieve feedback, vernieuwende ideeën en grenzeloze inzet. 

Vervolgens willen wij onze externe promotor, mevrouw Femke Helon, enorm bedanken voor 
haar medewerking en verhelderende inzichten voor onze bachelorproef. Wij beschouwen haar 
als een rolmodel wat betreft vrouwen in topfuncties. 

We hadden ook graag van de opportuniteit gebruik gemaakt om onze familieleden en vrienden 
te bedanken voor de hulp en bijkomende adviezen. Bovendien hebben zij ons doorheen de 
volledige bachelorproef moreel gesteund. 

Ten slotte willen we ook alle respondenten bedanken voor de tijd die ze genomen hebben om 
onze enquête zo grondig in te vullen. Hun inbreng bij dit onderzoek was cruciaal en heeft ons 
enorm vooruitgeholpen. 

Alexe Roussel 
Robin Van de Walle 
Eden Fagel
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A. Inleiding

De metafoor van het glazen plafond werd in 1978 in het leven geroepen door de Amerikaanse 
auteur, management consultant en advocaat Marilyn Loden, die wees op het feit dat er tal van 
onzichtbare barrières zijn die vrouwen beletten om hoger op de carrièreladder te klimmen. 
Hierdoor hebben vrouwen het moeilijker dan hun mannelijke collega’s om door te stromen naar 
de hogere echelons van een organisatie of bedrijf en zijn ze ondervertegenwoordigd in het 
hoger kader. Het feit dat deze metafoor na ruim 40 jaar nog altijd een actueel begrip is, geeft 
aan dat dit probleem nog niet van de baan is. 

In ons onderzoek ligt de focus voornamelijk op het doorgronden van het glazen plafond en de 
positie van de vrouw in managementfuncties. Onze hoofdvraag luidt dan ook als volgt: Hoe 
kunnen organisaties uit verschillende sectoren het glazen plafond bij topfuncties wegwerken?

Verder lichten wij de oorzaken van het glazen plafond en bijgevolg de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties toe. De oorzaken zijn voor een groot deel 
in het verleden te zoeken. Vrouwen waren verantwoordelijk voor het gezin en de 
huishoudelijke taken, terwijl mannen ervoor zorgden dat er geld op tafel kwam. Deze 
traditionele rolverdeling was ingebakken in de samenleving, waardoor de arbeidsmarkt 
uitgroeide tot het domein van mannen. Bijgevolg werden mannelijke eigenschappen 
automatisch gelinkt aan ondernemerschap en de bedrijfswereld. Vrouwen zouden niet 
beschikken over de vaardigheden die verwacht worden van een (top)manager. Daarenboven 
nemen vrouwen en mannen een verschillende rol aan in de maatschappij, waarmee jonge 
kinderen zich identificeren. Zo zien we dat vrouwen vaker kiezen voor beroepen in het 
onderwijs en de zorgsector én voor een deeltijdse job. Mannen kiezen daarentegen vaker voor 
leidinggevende jobs en functies in het hoger kader.  

Door verder onderzoek hebben wij inzicht verworven in afgeleide begrippen van het glazen 
plafond, zoals de glazen klif, de kleverige vloer en het krabbenmandeffect, die mede aan de 
basis liggen van de ondervertegenwoordiging en moeilijke doorstroom van vrouwen in de 
bedrijfswereld. 

Toch is er al een hele weg afgelegd sinds de introductie van het vrouwenstemrecht. Tal van 
feministische bewegingen volgden elkaar op, waardoor vrouwen steeds meer hun stem 
konden doordrukken, zowel in de samenleving als op de arbeidsmarkt. Er werd ingezien dat 
vrouwelijk talent onbenut bleef en dat meer vrouwen in het topmanagement tot betere 
bedrijfsresultaten leidt.  Genderdiversiteit aan de top heeft een positieve invloed op de 
economie en de samenleving in haar geheel. In ons onderzoek geven we nog meer 
argumenten om deze stelling te bekrachtigen, alsook aanbevelingen om het glazen plafond te 
doorbreken. 

Om verdere inzichten te verwerven en ons onderzoeksdoel te verwezenlijken, opteerden wij 
voor een kwantitatieve onderzoeksmethode. De survey was gericht tot Vlaamse vrouwen en 
mannen werkzaam op verschillende niveaus en in verschillende sectoren. We bevroegen 
zowel vrouwen als mannen omtrent de glazen plafondproblematiek, aangezien de thematiek 
beide seksen aanbelangt. In onze enquête behandelden we een aantal hoofdthema’s, zoals 
genderdiversiteit, doorgroeimogelijkheden, en kwaliteiten en eigenschappen. We behaalden 
de vooraf berekende steekproefgrootte van 385 respondenten, waardoor we realistische 
resultaten verkregen en conclusies konden trekken. Zo verwierven we onder andere 
antwoorden op onze deelvragen in verband met de belemmeringen die Vlaamse vrouwen 
ondervinden om het topmanagement te bereiken en de kritieke succesfactoren die de 
doorstroom voor hen faciliteren. 

Op basis van de resultaten van de field research gelinkt aan de literatuurstudie trokken we 
conclusies en formuleerden we een synthese per onderzoeksvraag. Dit alles heeft geleid tot 
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aanbevelingen voor organisaties en bedrijven, om de gendergelijkheid te bevorderen, het 
glazen plafond te bestrijden en vervolgens meer vrouwen aan de top te krijgen. 

B. Titel

Vrouwen in management – Hoe kunnen we dit bevorderen? 

C. Oriëntatie van het onderzoek

1. Probleemoriëntatie en probleemstelling

Hoe kunnen organisaties uit verschillende sectoren het glazen plafond bij topfuncties 
wegwerken? 

Omstreeks het jaar 1850 ontstond de eerste feministische beweging in België. Deze groep 
vrouwen zag in dat ze moesten opkomen voor de rechten van de vrouw en streefden naar 
meer gelijkheid in de samenleving. De strijd voor vrouwenrechten en gelijkheid uit de 
negentiende eeuw was zeer fel en dynamisch, maar ook baanbrekend. Deze feministische 
beweging bracht de evolutie naar een gendergelijke samenleving op gang en dankzij hen 
ontstond de ene verwezenlijking na de andere (Zimmerman, s.d.). Zo verwierven vrouwen 
stemrecht, kregen ze recht op onderwijs en deden ze hun intrede op de arbeidsmarkt, 
waardoor ze vervolgens net zoals mannen recht hadden op een inkomen. Deze evolutie is nog 
steeds aan de gang: zo wordt het stereotiepe beeld dat vrouwen instaan voor het gezin en 
mannen voor de kost meer in vraag gesteld, worden in verschillende landen zowel in de politiek 
als in het bedrijfsleven vrouwenquota ingevoerd, nestelen vrouwen zich aan de top van 
bedrijven, kreeg België in 2019 met Sophie Wilmès een eerste vrouwelijke premier en werd 
Kamala Harris recent nog verkozen als eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde 
Staten. We kunnen concluderen dat bepaalde thema’s waarvoor vrouwen vroeger gestreden 
hebben, vandaag ingeburgerd zijn. Maar de weg naar gendergelijkheid is nog lang niet 
afgerond, het is een werk van lange adem (Vanden Broucke, 2019). 

Hoewel de rechten en de positie van de vrouw doorheen de jaren dus aanzienlijk zijn 
verbeterd, viel het ons op dat er nog steeds weinig vrouwen in hogere topfuncties aanwezig 
zijn. Indien gevraagd wordt om vijf mannelijke topmanagers te noemen, lukt dit zonder 
probleem. Het noemen van vijf vrouwelijke topmanagers daarentegen is een heel ander 
verhaal. Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid gaf ons land een score van 70,5% in de 
Gender Equality Index 2017. Op het eerste gezicht lijkt deze score zeker niet slecht, maar 
wanneer er dieper op het bedrijfsleven wordt ingezoomd, blijkt de macht van beide seksen 
oneerlijk verdeeld. In het bedrijfsleven scoort België amper 38% voor gendergelijkheid en is 
amper een op de vier een vrouw (Caluwaerts et al., 2018). Het lijkt erop dat het aantal vrouwen 
in het topkader er met de jaren niet op vooruit is gegaan. Voor onze bachelorproef willen wij 
dan ook de positie van vrouwen in managementfuncties onderzoeken en bevragen. Kent de 
ongelijke genderverdeling een verschuiving richting meer gelijkwaardigheid op de 
arbeidsmarkt of is de verdeling quasi niet veranderd? Is er nog altijd sprake van het 
zogenaamde glazen plafond? Welke belemmeringen ondervinden vrouwen om het 
topmanagement te bereiken? Zijn er succesfactoren die vrouwen naar de top leiden?  Zijn er 
sectoren die wel goed scoren wat betreft de genderverdeling? In onze bachelorproef zullen wij 
hier dieper op ingaan en antwoorden trachten te vinden. 
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Onderzoek naar het glazen plafond en haar oorzaken 

Het glazen plafond is een term die niet langer vreemd in de oren klinkt. Maar wat houdt het 
juist in? De metafoor van het glazen plafond verwijst naar onzichtbare barrières die door 
gedrags- en organisatorische vooroordelen gevormd worden, die de doorstroom van goed 
opgeleide, ervaren of talentvolle vrouwen naar het topmanagement verhinderen (Draulans, 
2001). Met andere woorden: met dit beeld wil men verklaren waarom zo weinig vrouwen 
leidinggevende functies uitvoeren, het hen meer moeite kost om hogerop te raken in de 
hiërarchie van een organisatie of onderneming dan hun mannelijke collega’s en hun 
doorgroeikansen naar topmanagementfuncties beperkter zijn.

Het glazen plafond is voor een groot deel historisch te verklaren door de stereotiepe 
genderrollen, waarbij de mannen gingen werken en het geld binnenbrachten en de vrouwen 
voor het gezin en de huishoudelijke taken verantwoordelijk waren. Hierdoor groeide het 
bedrijfsleven uit tot het domein van mannen en wordt het automatisch aan mannelijke idealen, 
eigenschappen en manieren van denken gelinkt. Doorheen de jaren veranderden de 
genderrollen geleidelijk aan en wisten vrouwen een plaats te bemachtigen op de arbeidsmarkt, 
maar aan de top waren ze nog niet aanwezig (Bakker, 2006). Dankzij feministische 
bewegingen die in de negentiende en twintigste eeuw opkwamen en de invoering van het 
vrouwenstemrecht in 1948, kregen vrouwen een betere positie in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt (Devos, 2013). De late invoering van het vrouwenstemrecht in België zou ook 
een verklarende factor voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in organisaties vormen 
(Debunne et al., 2006). 

Naast de historische context kan het glazen plafond ook worden verklaard door stereotypering. 
Eigenschappen als ambitieus, dominant en ondernemingsgezind, de wenselijke 
eigenschappen voor topmanagers, worden met mannen geassocieerd. Emoties die 
persoonlijke zwakheid of onzekerheid verraden, worden veeleer geassocieerd met vrouwen. 
Laat dit nu net eigenschappen zijn die de benoeming tot topfuncties verhinderen (Draulans, 
2001).  Een lage stem en een zelfverzekerde, imposante lichaamshouding worden eveneens 
gecorreleerd met positieve eigenschappen als emotionele stabiliteit, betrouwbaarheid en 
zelfredzaamheid. Ook dit bemoeilijkt de weg naar de top voor vrouwen (Jansen, 2017). 

Een aantal auteurs schoven een theorie naar voren die het glazen plafond zou verklaren, het 
zogenaamde menselijk kapitaal (Parent, 2009). Menselijk kapitaal wordt geacht uit drie 
elementen te bestaan: vaardigheden, ervaringen en kennis. Deze elementen bepalen samen 
het vermogen van het individu om te werken. Menselijk kapitaal is vanzelfsprekend van 
essentieel belang voor de toegang tot het management van een onderneming. In de praktijk 
blijkt dat de meerderheid van de vrouwen in leidinggevende posities overgekwalificeerd is. 
Daarnaast zijn zij ook meer gekwalificeerd dan hun mannelijke tegenhangers voor dezelfde 
job. Deze ‘koplopers’ staan echter onder druk en worden met uitdagingen geconfronteerd 
waarmee mannen niet geconfronteerd worden. Dit verklaart ongetwijfeld de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsfuncties (Duchesneau, 2015).   

Het niet kunnen doorstoten naar hogere functies binnen bedrijven is echter niet het enige 
probleem waar vrouwen mee te kampen hebben. Ook de loonhiërarchie tussen mannen en 
vrouwen is bijzonder ongelijk verdeeld (Baerts et al., 2009). Uit een rapport van het Wereld 
Economisch Forum (2016) blijkt dat het nog meer dan honderd jaar zal duren voordat vrouwen 
wereldwijd evenveel zullen verdienen als mannen voor hetzelfde werk. Deze vaststelling doet 
heel wat vragen rijzen. Dit wil echter niet zeggen dat er niks aan gedaan wordt. In 2017 heeft 
de Europese Commissie een actieplan goedgekeurd om de loonkloof te bestrijden, met daarin 
acht maatregelen waar landen zich aan moesten proberen te houden (zie bijlage 6). Helaas 
blijkt dit nog niet genoeg te zijn, de loonkloof is er nog steeds.
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Het zijn hoofdzakelijk vrouwen die de invloed van dit probleem ervaren, maar het is ruimer dan 
dat. De samenleving ondervindt hierdoor ook veel negatieve effecten. Aangezien er een pak 
minder vrouwen op de arbeidsmarkt worden toegelaten, krijgen organisaties met een tekort 
aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt te maken. Met daarbovenop ook nog eens onder meer 
de vergrijzing, wordt er voorspeld dat er in heel Europa tegen 2040 een tekort aan 
arbeidskrachten van om en bij de 24 miljoen zal komen tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar. 
Als er ongeveer even veel mannen als vrouwen zouden werken, kan dit tekort met drie miljoen 
arbeidskrachten verlaagd worden (McKinsey & Company, zoals weergegeven in Braakman, 
2010).

Uit een onderzoek van de Europese Commissie (2012) kwam naar voren dat genderdiversiteit 
in organisaties de economische groei stimuleert en dat ondernemingen met meer vrouwen in 
leidinggevende functies betere resultaten boeken dan ondernemingen met enkel mannen in 
het bestuur. De diversiteit zorgt voor een bredere kijk op de zaken en dat effectievere 
beslissingen genomen worden. Vrouwen en mannen beschikken over andere kwaliteiten en 
vaardigheden, alleen worden de kwaliteiten van vrouwen nog steeds onderbenut. Het gevolg 
hiervan is dat veel vrouwelijk talent verloren gaat. De introductie van vrouwen in het bestuur 
wordt steeds meer gezien als sleutel tot succes (Musschoot, 2014). Met andere woorden, meer 
vrouwen in topfuncties kan leiden tot een productiever en innovatiever werkklimaat en 
bijgevolg een beter bedrijfsresultaat. Zestig procent van de universitair afgestudeerden is 
vrouw, maar daarvan dringt slechts een klein percentage door tot de top.  Als het 
topmanagement voor vrouwen bereikbaarder wordt, zullen meer vrouwen zich op de 
arbeidsmarkt begeven en blijven werken. Hierdoor zal de arbeidsparticipatie van vrouwen in 
stijgende lijn toenemen en het vrouwelijk deel van het arbeidspotentieel beter benut worden 
(Bertaud & Newman, 2012). Dit alles toont het belang aan van een evenwichtige man-
vrouwverhouding voor organisaties, de economie en de samenleving in haar geheel. 

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies komt het meest voor in de 
financiële sector en bij managementfuncties. Het percentage van vrouwelijke topbestuurders 
in de financiële sector bedroeg in 2017 slechts 11,8% (Stallinga, 2018). Naast de financiële 
sector, vormt het glazen plafond ook een issue in andere sectoren, bijvoorbeeld in de 
voetbalsector. Binnen de voetbalsector zijn er weinig vrouwen werkzaam in 
managementfuncties. Zo is Pegie Leys recent aangesteld als Legal Director van de Belgische 
Voetbalbond (De Morgen, 2017). Ze stootte als eerste vrouw door naar de top van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond. Naast de sportsector wilden we ook bij andere sectoren 
nagaan of er eventueel ondervertegenwoordiging van vrouwen plaatsvindt. Aan de hand van 
de resultaten van de enquête zal blijken in welke sector(en) dit het meest voorkomt. 

In ons onderzoek wilden wij Vlaamse vrouwen, die in verschillende sectoren werkzaam zijn, 
bevragen. We wilden nagaan welke belemmeringen vrouwen ondervinden of ondervonden om 
het topmanagement te bereiken. Het kan echter ook zijn dat vrouwen geen belemmeringen 
ondervonden of dat ze uit persoonlijke overwegingen (bv. geen ambitie) geen topfunctie willen 
uitoefenen. Bovendien wilden we ook nagaan of er kritieke succesfactoren zijn die de 
doorstroom naar het hoger topkader mogelijk maken. Door de opinie van vrouwen werkzaam 
in verschillende sectoren te onderzoeken, was het mogelijk inzicht te verkrijgen in bepaalde 
tendensen en na te gaan of er tussen de verschillende sectoren grote verschillen 
waarneembaar zijn. Naast Vlaamse vrouwen werden ook Vlaamse mannen werkzaam in 
verschillende sectoren betrokken in ons onderzoek. Door ook de opinie van mannen ten 
opzichte van de positie van vrouwen in managementfuncties te bevragen konden we nog  meer 
inzichten verwerven die cruciaal waren om conclusies te trekken. Bovendien kregen we 
hierdoor nog meer duidelijkheid over de man-vrouwverhouding in verschillende sectoren. Aan 
de hand van deze informatie konden wij aanbevelingen naar bedrijven toe opstellen, om de 
gendergelijkheid te bevorderen. 
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1.1 Onderzoeksvragen

1.1.1 Hoofdvraag

Hoe kunnen organisaties uit verschillende sectoren het glazen plafond bij topfuncties 
wegwerken? 

1.1.2 Deelvragen 

- Wat houdt het glazen plafond juist in? 
- Wat zijn de redenen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties? 
- Wat is de impact van het glazen plafond in de maatschappij? 
- Hoe uit het glazen plafond zich binnen verschillende sectoren? 
- Welke belemmeringen ondervinden Vlaamse vrouwen om het topmanagement te 

bereiken?
- Welke kritieke succesfactoren maken een doorstroom naar het topmanagement 

mogelijk? 
- Welke strategieën kunnen bedrijven en organisaties implementeren om de doorstroom 

naar het topmanagement voor vrouwen te faciliteren? 
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D. Desk Research 

2. Het glazen plafond

2.1 Betekenis

De metafoor van het glazen plafond verwijst naar onzichtbare barrières die worden gevormd 
door gedrags- en organisatorische vooroordelen, die de doorstroom van goed opgeleide, 
ervaren of talentvolle vrouwen naar het topmanagement verhinderen (Draulans, 2001). Met dit 
beeld wil men verklaren waarom zo weinig vrouwen leidinggevende functies uitvoeren, het hen 
meer moeite kost om hogerop te raken in de hiërarchie van een organisatie of onderneming 
dan hun mannelijke collega’s, en hun doorgroeikansen naar topmanagementfuncties 
beperkter zijn.  

2.2 Historische context

Het ontstaan van het glazen plafond gaat ver terug in de tijd. Vanaf de middeleeuwen waren 
er bepaalde stereotypen die voorschreven dat vrouwen zich moesten bezighouden met het 
huishouden en het gezin, terwijl mannen gingen werken en het geld binnenbrachten. Hieruit is 
er een soort hiërarchie ontstaan. Hoe hoger in die hiërarchie, hoe minder vrouwen er aanwezig 
waren. De arbeidsmarkt groeide uit tot het domein van mannen. Zo ontstond ook het concept 
Old boys network, dat wijst op de uitsluiting van vrouwen in bestaande mannelijke netwerken 
in organisaties. Het gevolg hiervan is dat vrouwen belemmerd worden om topfuncties te 
bereiken (RoSa vzw, 2018).

De metafoor van het glazen plafond, ofwel glass ceiling, werd meer dan 40 jaar geleden (1978) 
in het leven geroepen door de Amerikaanse Marilyn Loden. Als Human Resource Manager 
nam ze deel aan een paneldiscussie met als titel Mirror, mirror on the wall en waarbij de focus 
lag op promotiekansen op de werkvloer. Hierbij merkte ze hoe de vrouwelijke panelleden de 
nadruk legden op hun tekortkomingen, de zelfspottende manier waarop ze hun mening 
verantwoorden en de lage zelfwaardering die ze in zich droegen. Dit werd dan nog eens 
versterkt door de uitspraken van de mannelijke panelleden die hun machtspositie lieten blijken 
(BBC, 2017).   

Marilyn Loden betoogde dat het lage zelfbeeld van vrouwen en hun ondergewaardeerde 
inschatting van hun eigen kunnen hun kansen op promotie belemmeren, maar ze wees vooral 
op het feit dat er tal van andere onzichtbare barrières zijn die vrouwen beletten om hogerop 
de carrièreladder te klimmen. Om dit te verwoorden gebruikte ze tijdens haar betoog de 
uitdrukking van het glazen plafond (Faragher, 2018). Daarbij beargumenteerde ze dat die 
onzichtbare barrières niet persoonlijk maar cultureel van aard zijn en dat ze de oorzaak zijn 
voor de geringe aanwezigheid van vrouwen in het hoger kader (BBC, 2017). 

Ook Loden ondervond tijdens haar functie als Human Resource Manager in een telefoonbedrijf 
in New York barrières en vormen van discriminatie. Ze kreeg herhaaldelijk te horen dat de 
promotie van vrouwen in het middenkader het belang van de functie devalueert en ondanks 
haar betere eindprestaties ging de promotie toch uit naar een van haar mannelijke collega’s. 
De reden die haar hiervoor gegeven was, was dat hij de belangrijkste kostwinner was binnen 
het gezin en het geld dus harder nodig had (BBC, 2017). 

In 1986 publiceerde de New York Times een artikel waarin de metafoor in de titel werd 
gebruikt. Het artikel werd frequent geciteerd. Vervolgens ging de bal aan het rollen: het werd 
een alom besproken onderwerp in de maatschappij en de metafoor van het glazen plafond 
werd geïntegreerd in het dagelijks leven (Van de Putte, 2018).    
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Er werd steeds meer aandacht besteed aan deze problematiek. In 1991 werd The Glass 
Ceiling Commission in de Verenigde Staten opgericht met zowel vrouwelijke als mannelijke 
leden die hoge functies uitoefenen. Deze commissie bestudeert de barrières die vrouwen 
tegenkomen en doet aanbevelingen om deze hindernissen te voorkomen. De bedoeling 
hiervan is dat vrouwen en andere minderheidsgroepen kunnen doorstoten naar management- 
en besluitvormende posities (The Glass Ceiling Commission, 1995). De metafoor van het 
glazen plafond is dan ook met de tijd mee geëvolueerd. Het concept is niet uitsluitend geldig 
voor vrouwen, maar reikt ook de hand naar andere minderheidsgroepen zoals personen met 
een andere huidskleur en etnische minderheidsgroepen (Van de Putte, 2018). 

Wat er veranderde in de decennia die volgden? Het aantal vrouwelijke managers is in de 
meeste sectoren toegenomen en er zijn meer vrouwen opgekomen die belangrijke functies 
uitoefenen of er kans op maakten. Zo was Hillary Clinton bijna de eerste vrouwelijke president 
van de Verenigde Staten. Andere voorbeelden zijn Christine Lagarde, die aan het hoofd stond 
van het Internationaal Monetair Fonds en momenteel directeur is van de Europese Centrale 
Bank. Theresa May, de tweede vrouwelijke eerste minister van het Verenigd Koninkrijk en 
recent nog de aanwijzing van Kamala Harris als eerste vrouwelijke vicepresident van de 
Verenigde Staten. Als we de informatie van Hudson (2014), een HR-adviesverlener, bekijken, 
zou deze trend zich in de toekomst nog sterker doorzetten.  

Vrouwen zijn onmisbaar geworden op de arbeidsmarkt, niettemin is de problematiek van het 
glazen plafond nog steeds niet verdwenen. Vrouwen hebben het nog steeds moeilijker dan 
mannen op de arbeidsmarkt en kampen nog steeds met belemmeringen die hen van 
leidinggevende functies weerhouden (Van de Putte, 2018). Die belemmeringen zijn volgens 
Marilyn Loden in veel organisaties genormaliseerd, waardoor er nu een gevoel van 
zelfgenoegzaamheid heerst over de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top. 
Volgens haar is het dan ook tijd dat organisaties de barrières erkennen en ontmijnen, en ervoor 
zorgen dat de kwaliteiten van vrouwen niet verloren gaan (BBC, 2017). 

Volgens onderzoek gevoerd door Hudson zijn het de vrouwen uit onze generatie die het glazen 
plafond zullen doorbreken, de zogenaamde millennials. Volgens Hudson bezitten zij de beste 
competenties om leidinggevende functies in te vullen. Het onderzoek wijst uit dat vrouwen uit 
deze generatie, ook wel generatie Y genoemd, op veel competenties hoger scoren dan 
mannen van dezelfde generatie. Zo scoren deze vrouwen op organisatorisch vermogen, 
sociaal vermogen en sociale vaardigheden respectievelijk 18%, 12% en 10% hoger. De 
verschillen worden nog groter als men de resultaten vergelijkt met mannen uit de 
babyboomgeneratie. Tussen elke generatie zijn er verschillen, want elke generatie beschikt 
over andere kwaliteiten, denkwijzen en mentaliteiten. Aangezien tegenwoordig personen uit 
drie verschillende generaties samen moeten werken, is er een enorm verschil in hoe deze 
mensen denken, handelen en leidinggeven. Volgens John Schäffers (zoals weergegeven in 
Hudson, 2014), directeur van Hudson Netherlands, beschikken vrouwen uit generatie Y over 
de nodige competenties om dit allemaal in goede banen te leiden. De toekomst zal uitwijzen 
of het glazen plafond doorbroken wordt, al dan niet door deze generatie.

3. Genderdiversiteit

3.1 Historische context 

“God schiep de mens naar Zijn evenbeeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze” (Bijbel en kunst, s.d.). Hoewel er sprake is van de creatie van de mens, 
wordt er onrechtstreeks al een onderscheid tussen man en vrouw gemaakt en wordt de nadruk 
op de woorden ‘Hij’ en ‘hem’ al in de verf gezet. De eerste man droeg de naam Adam, wat 
mens betekent. Dit sluit Eva, de eerste vrouw, niet uit, maar geeft wel aan dat de man een 
eigen plaats heeft als eerste verantwoordelijke. In de Bijbel vinden we ook volgende vers terug: 
“Ook zei de Heere God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken 
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als iemand tegenover hem” (Bijbel en kunst, s.d.). Dit beeld geeft wederom onrechtstreeks de 
ondergeschikte positie van de vrouw weer en de superioriteit van de mens als mannelijk 
fenomeen. Verder in de Bijbel wordt die discriminatie in feite alsmaar meer uitvergroot door te 
stellen dat de vrouw de heerlijkheid is van de man, dat vrouwen onderdanig moeten zijn aan 
mannen en dat vrouwen zich in stilheid en in alle onderdanigheid moeten laten onderwijzen. 
Van oudsher bestaat dus het beeld van genderdiversiteit en genderdichotomie, het verschil en 
de tweedeling tussen man en vrouw, en de daarbij horende inferieure positie van de vrouw. 

Binnen het thema genderdiversiteit kan het verhaal over de Johannalegende niet ontbreken. 
Een zekere Johanna van Mainz zou van 855 tot 858 de Petrusstoel bekleed hebben door zich 
als man te vermommen (Bras et al., 2013). Johanna zou dus de eerste vrouwelijke paus zijn 
en bijgevolg de eerste vrouw met een leidinggevende functie. Na drie jaar kwam het bedrog 
uit. Vervolgens werd ze op gewelddadige wijze vermoord en voortaan werd bij elke verkiezing 
gecontroleerd of de kandidaat daadwerkelijk een man was. Enkel mannen kunnen het 
pauselijke ambt bekleden en werden aanzien als capabel om de wereld te leiden. Dit verhaal 
van de Johannalegende illustreert enerzijds hoe belangrijk geslacht in het verleden was. Al bij 
de geboorte stonden de mogelijkheden in de levensloop van een individu vast. Met andere 
woorden, alleen mannen kregen de kans om te studeren, carrière te maken en een 
leidinggevende functie te bekleden. Anderzijds illustreert dit verhaal de hiërarchische sociale 
verhoudingen tussen mannen en vrouwen en de onmogelijkheden voor vrouwen om zich in 
een mannenwereld te profileren (Bras et al., 2013). Naast Johanna van Mainz waren er in het 
verleden nog tal van vrouwen die een mannelijke identiteit aannamen om carrière te maken. 
Dat zoiets noodzakelijk was om carrière te maken of om een bepaalde functie te kunnen 
uitoefenen, toont aan dat er iets scheef zat in de verhouding tussen mannen en vrouwen en 
de positie van de vrouw op zich. 

Het feit dat vrouwen geen toegang kregen tot belangrijke beroepen en publieke functies in de 
samenleving, zorgde ervoor dat mannen zich verder konden ontwikkelen en vrouwen achterop 
geraakten op vlak van kennis en vaardigheden, maar ook qua positie en vertegenwoordiging 
in de wereld. Eeuwenlang werd de geschiedschrijving gedomineerd door mannen en werden 
vrouwen systematisch gemarginaliseerd, of zelfs genegeerd. De geschiedenis was per 
definitie een mannengeschiedenis: een geschiedenis door, over en voor mannen (Bras et al., 
2013). De vraag blijft echter hoe de vrouw zich geleidelijk aan in deze mannengeschiedenis 
wist te nestelen.  

Deze mannengeschiedenis zette zich eeuwen verder, totdat een eerste Belgische 
feministische beweging zich omstreeks 1850 opwierp (Atria, s.d.). De beweging streefde naar 
het recht op gelijke onderwijskansen en op arbeid. Zo werd Emma Leclercq in 1880 de eerste 
Vlaamse vrouw die tot een Belgische universiteit werd toegelaten (Danniau & Anne-Marie Van 
der Meersch, s.d). Later breidde men dit uit naar politieke rechten met als speerpunt de strijd 
om het vrouwenkiesrecht. Dit laatste werd in België bij wet verwezenlijkt in het jaar 1948, 
weliswaar honderd jaar later, maar het betekende enigszins toch een enorme verschuiving 
van de positie van de vrouw (Arnoudt, 2018). Vanaf dat moment was de vrouw vertrokken om 
zich naast de man in de maatschappij te positioneren en om de genderdiversiteitskloof te 
dichten. 
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3.2 Stereotypen

Vandaag zijn genderstereotypen nog steeds alomtegenwoordig in de bedrijfscultuur. Deze 
vooroordelen werken mee aan de dichotomie tussen mannen en vrouwen (Segers, 2017).  

Welke zijn deze stereotypen?  

Het vooropgezette idee van de ideale leider 

Vrouwen zouden niet beschikken over de vaardigheden die verwacht worden van een leider. 
Leiders worden geacht de volgende eigenschappen te bezitten: assertiviteit, competitiedrang, 
strijdlust, macht en gezag. Deze eigenschappen worden echter vaak met mannen 
geassocieerd. Zelden worden ze toegeschreven aan vrouwen (Duchesneau, 2014). Vrouwen 
vertonen meer transformationeel leiderschap. Ze hebben de neiging om een meer 
participatieve, relatiegerichte stijl te verkiezen, die werknemers motiveert en het beste in hen 
naar boven haalt (Segers, 2017). 

Het vooropgezette idee van de ideale vrouw  

Aangezien mannelijke eigenschappen worden toegeschreven aan de ‘goede leider’, dwingen 
vrouwen die leiderschap ambiëren zichzelf om een androgyne stijl aan te nemen. Wanneer zij 
deze stijl aannemen, wijken zij echter af van de genderrolverwachting van de ideale vrouw 
(Segers, 2017), kortom degene die zorgt voor haar gezin en voor de huishoudelijke taken 
(Duchesneau, 2015). De androgyne houding kan tot negatieve reacties uit hun omgeving 
leiden en bovendien liggen ze in conflict met hun eigen persoonlijkheid (Segers, 2017). Welke 
eigenschappen worden dan van vrouwen aan de top verwacht? Volgens ten Broeke (2006) 
moeten vrouwen enerzijds volhardend en flexibel zijn en anderzijds de kwaliteiten van een 
goede coach bezitten.  Van hen wordt verwacht dat ze meer werk dan een man verrichten. In 
1983 schreef de bekende Parijse journaliste Françoise Giroud bij wijze van grap: “La femme 
serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme 
incompétente"1 (L'express, 2011). Bijna 40 jaar na datum is de droom van de journaliste over 
gelijkheid nog steeds geen realiteit. 

De eisen van het moederschap

Een gezin hebben vormt voor vrouwen een enorme belemmering voor loopbaanontwikkeling. 
Voor mannen blijkt het tegendeel: een huwelijk hebben en kinderen krijgen lijken een garantie 
voor een veelbelovende loopbaanontwikkeling. Het is immers een bewijs van emotionele 
stabiliteit (Duchesneau, 2015).

Ook vandaag zijn vrouwen binnen gezinnen meer dan hun echtgenoten verantwoordelijk voor 
het onderhoud van het gezin. Zij moeten vaak een wankel evenwicht zien te vinden tussen 
hun gezins- en beroepsleven. Als gevolg daarvan zijn zij wellicht minder flexibel en minder 
beschikbaar dan hun mannelijke collega's. Hun rol blijft uiteindelijk beperkt tot functionele en 
gespecialiseerde functies. Helaas bevinden deze banen zich vaak aan de rand van het 
leiderschap. Dit leiderschap conformeert zich eerder aan dominante mannelijke modellen 
(Duchesneau, 2015).

1 Vrij vertaald: "Vrouwen zullen echt gelijk zijn aan mannen op de dag dat ze een onbekwame vrouw op een belangrijke 
positie benoemen"
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Getrouwde vrouwen maken minder kans op promotie en hebben minder kans dan 
alleenstaande vrouwen om een hogere managementfunctie te bekleden. Sanchez-Masas en 
Casini (2005) stellen dat het moderne tijdperk een tirannie van het moederschap heeft ingeluid 
die aan de basis ligt van het verzet tegen gendergelijkheid. Dit is misschien overdreven, 
desalniettemin vergen de huidige modellen van carrièrevrouwen, die nog steeds naar het 
mannelijke model zijn gevormd, opofferingen. Veel vrouwelijke leiders zijn nog steeds 
alleenstaand of getrouwd zonder kinderen. Dit draagt niet bij tot de vorming en structurering 
van een rolmodel voor de jonge werkneemsters van vandaag (Duchesneau, 2015). 

Bedrijven hebben al te vaak een negatief beeld van het moederschap. Ze beschouwen dit als 
een belemmering voor de productiviteit. De moeilijkheid om moederschap en werk te 
combineren creëert voor een groot aantal vrouwelijke managers een groot ressentiment. Van 
de managers en professionals beschouwt 64% zwangerschap als een belemmering voor de 
ontwikkeling van een professionele carrière. Bij de arbeidersklasse bedraagt dit aantal slechts 
43%. Williams (2000) spreekt van een ware "moederlijke muur" die moeders of toekomstige 
moeders treft.

Het vooroordeel van gebrek aan ambitie en terughoudendheid 

Het gebrek aan ambitie bij vrouwen wordt vaak beschouwd als een van de redenen voor de 
ongelijke doorstroom naar de hogere echelons van het bedrijf. Hierbij worden hun familiale 
verplichtingen mee in beschouwing genomen.  Deze clichés zouden een invloed hebben op 
de aanwerving van vrouwen voor managementfuncties en hebben ook een invloed op de 
keuzes van de vrouwen zelf. Dergelijke vrouwen zijn minder strijdlustig en zouden minder 
zelfvertrouwen uitstralen (Halpern, 2008).

Volgens de heer Knegtmans, headhunter bij het Executive Search Bureau De Vroedt & Thierry 
in Nederland, onderschatten vrouwen zichzelf als het op leiderschap aankomt (de Jong, 2017). 
De terughoudende en voorzichtige aanpak van vrouwen wordt niet geaccepteerd wanneer 
geconfronteerd met een mannelijke raad van bestuur. Zelfs indien vrouwen over de vereiste 
vaardigheden beschikken, zal de voorkeur nog steeds uitgaan naar een meer ambitieuze 
mannelijke kandidaat. Zo stelt Marry de Gaay Fortman dat deze onzekere houding in de 
eindfase van een selectieprocedure vrouwen een slechte dienst bewijst (de Jong, 2017). 

Een andere factor die de bevordering van vrouwelijke leidinggevenden in de weg staat, is het 
feit dat vrouwen vaker deeltijds werken. Dit doen zij vaak in combinatie met hun gezin. Volgens 
het patriarchaal model doet het beeld van de vrouw die in haar privéleven investeert haar 
minder ambitieus lijken. Het is effectief zo dat het over het algemeen vrouwen zijn die na de 
geboorte van een kind deeltijds gaan werken. Het model van de volledig flexibele werknemer 
die beschikbaar is voor vele werkuren, is duidelijk ongunstig voor vrouwen die de hoogste 
niveaus in het bedrijfsleven hopen te bereiken. Wanneer een vrouw prioriteit wenst te geven 
aan carrière maken ten koste van het klassieke gezinsleven, wordt deze ambitie negatief 
opgevat. Maatschappelijke modellen zijn immers enorm moeilijk om te doorbreken (Segers, 
2017).

Mannelijke netwerken domineren 

Vrouwen blijken een netwerk te hebben van iets betere kwaliteit dan mannen. Echter, beide 
geslachten hebben de neiging te netwerken met personen van hun eigen geslacht. Aangezien 
er altijd meer mannen aan de top staan, zijn er uiteraard ook meer mannelijke netwerken. Er 
zou dus een grotere porositeit moeten zijn tussen de vrouwelijke en mannelijke netwerken 
onderling. Bovendien werd vastgesteld dat hoe meer vrouwen betrokken zijn bij het 
mannennetwerk, hoe groter de kans dat zij promotie maken en invloed hebben. Het is niet 
voor niets dat de meest succesvolle vrouwen diegenen zijn met netwerken in meer diverse 
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groepen. Dit kan er ook op wijzen dat vrouwen meer contacten nodig hebben om te kunnen 
doorgroeien (Segers, 2017).

Er kan echter niet worden ontkend dat deze netwerken nog steeds door mannen gedomineerd 
worden. Hierdoor wordt een mannelijke inner circle bevoordeeld. Wanneer mannen vaker 
promotie maken dan vrouwen, hebben ze dit deels te danken aan de mechanismen van 
coöptatie tussen mannen (Buscatto & Marry, 2009). Opnieuw wordt een van de 
belemmeringen voor de bevordering van vrouwen in bedrijven blootgelegd: het gebrek aan 
rolmodellen. Schein en Mueller (1992) stellen dat rolmodellen cruciaal zijn bij de constructie 
van loopbaantrajecten: het model maakt het mogelijk.

3.3 Socialisatie 

Een verklaring voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het hoger kader wordt ook 
vaak gezocht in de sociologie, meer specifiek bij het thema ‘socialisatie’. Socialisatie is het 
proces waarmee een individu zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde 
gemeenschap passend gevonden worden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en 
maatschappelijke positie. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings- en 
identificatieprocessen (Cultureel Woordenboek, 2019). Socialisatietheorieën gaan er dan ook 
van uit dat gedragingen en rollen aangeleerd zijn.  Doorheen socialisatieprocessen ontwikkelt 
ieder individu een identiteit en daar speelt genderrol een belangrijke functie in (Decat et al., 
2004).  Doordat vrouwen en mannen anders gesocialiseerd zijn, ontwikkelen ze verschillende 
interesses en maken ze andere keuzes, weliswaar gebaseerd op wat de maatschappij of 
omgeving van hen verwacht. 

De ontwikkeling van een eigen identiteit gaat gepaard met de interactie tussen kind en 
omgeving. Kinderen leren door zaken over te nemen uit hun omgeving. Zo zien meisjes en 
jongens dat vrouwen en mannen een verschillende rol opnemen in de maatschappij en 
identificeren zich daarmee. Die verschillende rollen die vrouwen en mannen uitoefenen in de 
maatschappij beïnvloeden de keuzes die meisjes, jongens en later jongvolwassenen maken 
op het gebied van studie, opleiding en werk. Vrouwen en mannen kiezen nog hoofdzakelijk 
jobs die bij hun genderrol passen. Zo kiezen vrouwen vaker voor beroepen in de zorgsector 
en voor een deeltijdse job, omdat die beter zouden aansluiten bij de moederrol. Om diezelfde 
reden worden hogere functies ook vaak uitgesloten. Mannen daarentegen kiezen vaker voor 
leidinggevende jobs en willen zich positioneren in het topkader. Bovendien worden 
eigenschappen zoals autoriteit, gezag en macht toegeschreven aan de man, eveneens 
eigenschappen die een leidinggevende nodig zou hebben. Daarom wordt gesteld dat vrouwen 
minder vaak dan mannen een hogere functie ambiëren. Vrouwen die zich toch positioneren in 
het hoger kader, krijgen het gevoel onder druk te staan om zich mannelijk te gedragen en 
ontwikkelen een leiderschapsstijl die eerder aan mannen wordt toegeschreven (Decat et al., 
2004). 

Een ander socialisatiemechanisme dat voor het lage aandeel vrouwen in hogere functies zou 
zorgen is het gebrek aan voorbeelden met wie vrouwen zich kunnen identificeren. Zoals reeds 
aangegeven stelt de socialisatietheorie dat individuen beïnvloed en grotendeels gevormd 
worden door hun sociale omgeving en de maatschappij. Bijgevolg gaan individuen zich naar 
de verwachtingen van hun omgeving en de maatschappij gedragen en er zich mee 
identificeren (Van Groenigen et al., 2013). Aangezien vooral mannen het hoger kader 
bekleden en door vrouwen in hogere functies hoofdzakelijk afwezig zijn, is het voor vrouwen 
moeilijker om er zich mee te identificeren en er een voorbeeld aan te nemen. Of het nu gaat 
om het bedrijfsleven, de politiek of de sportsector, in de meeste maatschappelijke sectoren 
zijn er weinig vrouwen terug te vinden in het topmanagement. Om daar meer vrouwen te 
krijgen, moeten er uiteraard meer rolmodellen in aanwezig zijn.  
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Toch is er beterschap merkbaar. In de huidige 21ste eeuw worden meisjes en jongens niet op 
dezelfde wijze gesocialiseerd als tien jaar geleden, laat staan honderd jaar geleden. De 
verwachtingen die de maatschappij tegenwoordig heeft van vrouwen en mannen beginnen 
meer op elkaar te lijken. Zo is voetbal niet meer alleen weggelegd voor jongens, doen steeds 
meer vrouwen hun intrede in het hoger management en beginnen meer mannen de weg te 
vinden naar de zorgsector (Jobat, 2017). 

3.4 Loonkloof

Loonkloof in België

“De loonkloof is het principe van gelijk loon voor gelijk werk dat niet nageleefd wordt” (Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, s.d.). Deze loonkloof is een van de belangrijke 
punten in de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Het is zowel in de Europese als 
Belgische wetgeving opgenomen dat werkgevers werknemers met dezelfde job en dezelfde 
kenmerken een gelijk loon moeten uitbetalen. In de praktijk komt het echter nog steeds voor 
dat werknemers voor dezelfde job een verschillend loon uitbetaald krijgen. Belgische vrouwen 
verdienen per uur gemiddeld zes procent minder dan mannen. Dit is in vergelijking met andere 
landen aanzienlijk beter. Zo is de gemiddelde loonkloof in de landen uit de Europese Unie (EU) 
14,8% (Statbel, 2018). Uit de cijfers van Statbel komt ook duidelijk naar voor dat er doorheen 
de jaren wel een vooruitgang op te merken valt. In 2010 was de loonkloof in België 10,2% en 
in de EU gemiddeld 15,8%. We kunnen dus de conclusie trekken dat er op Europese schaal 
en zeker in België vooruitgang wordt geboekt. 

De loonkloof in België is dus relatief beperkt. Er bestaan in België namelijk wettelijke barema’s 
voor de lonen van ambtenaren en in de privésector worden werknemers vertegenwoordigd 
door vakbonden bij de onderhandeling van lonen met werkgeversorganisaties. Er is echter 
nog een kleine marge om over het loon te onderhandelen, wat de loonkloof in de hand werkt 
(Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, s.d.). De uitleg hierover volgt wat verder 
in deze bachelorproef.

Elementen loonkloof

Er moet wel voorzichtig met het begrip loonkloof omgesprongen worden. De loonkloof in de 
eerder vermelde cijfers van Statbel betreft het bruto uurloon van mannen en vrouwen. Kijken 
we echter naar het netto uurloon, dan is het verschil kleiner. In België wordt een progressief 
belastingtarief gehandhaafd (Baerts et al., 2009). Naarmate een persoon een hoger inkomen 
heeft, komt die persoon in een hogere belastingschijf terecht. Dit houdt in dat de netto loonkloof 
minder groot is, aangezien personen met een groter inkomen meer belastingen moeten 
betalen en de lonen bijgevolg dichter bij elkaar komen te liggen.

Er zijn echter nog andere verschillen bij het bekijken van de loonkloof dan puur het bruto of 
netto uurloon. Gaan we uit van de loonkloof die mensen doorgaans te horen krijgen, spreken 
we over een niet-gecorrigeerde loonkloof. Dit is dezelfde loonkloof als de hierboven vermelde 
loonkloof met het bruto loon. Bij de berekening van deze loonkloof worden echter de typische 
carrièreverschillen tussen mannen en vrouwen niet in rekening gebracht. Zaken zoals leeftijd, 
gewerkte uren, type baan en anciënniteit worden hierbij niet in beschouwing genomen 
(Europees Parlement, 2020). 

Om te kijken hoe deze loonkloof tot stand komt, moet er met verschillende aspecten rekening 
gehouden worden. Er zijn verschillen merkbaar tussen de carrières van vrouwen en mannen 
die deze loonkloof vormen. Ten eerste is er sprake van horizontale segregatie. Dit houdt in dat 
er een ongelijke verdeling tussen mannen en vouwen is in verschillende sectoren. Vrouwen 
zijn vaker werkzaam in sectoren waar het uurloon in vergelijking met andere sectoren lager 
ligt. Een voorbeeld van een goed betalende sector is de informaticasector. In die sectoren zijn 
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echter weinig vrouwen te bespeuren (RoSa vzw, s.d.). Populaire sectoren bij vrouwen zijn dan 
weer de textielindustrie, de gezondheidszorg, de huishoudhulp, het onderwijs, de horeca- en 
verkoopsector (Sels & Theunissen, 2006; Coenen, 2018; Europees Parlement, 2020). Niet 
alleen is er een oververtegenwoordiging van vrouwen in sectoren waar minder betaald wordt, 
er zijn bovendien veel minder kansen in die sectoren om door te groeien. Het onderwijs vormt 
wel een uitzondering. Ook dit is een typisch vrouwelijke sector, maar in deze sector wordt er 
niet slecht betaald. Meer nog, uit een enquête gevoerd door de Algemene Directie Statistiek 
(zoals weergegeven in Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg & Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2017) blijkt zelfs dat vrijgezelle 
vrouwen in onder andere het onderwijs gemiddeld die procent meer verdienen dan vrijgezelle 
mannen. Op dat vlak is er eigenlijk een omgekeerde loonkloof. De cijfers tonen echter aan dat 
getrouwde en gescheiden vrouwen in het onderwijs negen procent en weduwes drie procent 
minder verdienen dan hun mannelijke collega’s die zich in dezelfde situatie bevinden. Dit heeft 
onder meer te maken met het feit dat getrouwde mannen gemiddeld 10 jaar ouder zijn. Hoe 
ouder je bent, hoe meer je verdient.  Volgens het loonkloofrapport (Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg & Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen, 2017) worden de cijfers uit het onderwijs maar een keer om de vier jaar in de 
berekening gebruikt. De hierboven vermelde cijfers dateren uit 2014, recentere cijfers zijn nog 
niet te vinden.

Een tweede aspect bij de loonkloof is verticale segregatie. Dit is de ongelijke verdeling van 
mannen en vrouwen in de hiërarchie van ondernemingen, met name de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies (Rosa vzw, s.d.). Momenteel gaan 
we niet dieper in op deze verticale segregatie, aangezien dit het overkoepelende thema van 
deze bachelorproef is. 

Het derde aspect dat impact heeft op de loonkloof is het verschil tussen deeltijds en voltijds 
werken. Voor hetzelfde werk, maar beperktere uren, krijgen werknemers toch een uurloon dat 
iets lager ligt dan dat van een voltijdse werknemer. De loonkloof die mensen te horen krijgen 
is een niet-gecorrigeerde loonkloof. Dit houdt in dat er met gewerkte uren geen rekening 
gehouden wordt. Om de algemene gecorrigeerde loonkloof te bekomen, wordt er wel gekeken 
naar gewerkte uren en wordt het lagere loon van een deeltijdse werknemer qua uren naar dat 
van een voltijdse werknemer omgezet. Vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen. 
Bovendien zijn de sectoren met een oververtegenwoordiging aan vrouwen de sectoren die het 
meest deeltijdse jobs aanbieden (Coenen, 2018). Hier kunnen we ook het vierde aspect 
rekenen, namelijk de extralegale voordelen. Volgens het Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen (s.d.) hebben deeltijdse werkers niet alleen een lager loon, maar kunnen 
ze ook van minder of in mindere mate van extralegale voordelen - zoals aanvullend pensioen, 
maaltijdcheques, laptop en dergelijke - genieten. 

Onafhankelijk van het feit of we nu de gecorrigeerde of de niet-gecorrigeerde loonkloof 
bekijken, een loonkloof is er sowieso. Zeker als we uitgaan van de gecorrigeerde loonkloof, 
rijzen er enkele vragen op. Waar komt die kloof vandaan, als er rekening is gehouden met 
parttime werken en andere zaken die invloed uitoefenen op de loonkloof? Is er dan effectief 
sprake van discriminatie tussen verschillende genders? Volgens Sels en Theunissen (2006) 
mag daar niet zomaar van uitgegaan worden. Discriminatie is een aannemelijke optie, maar 
geen zekerheid. Bewijzen dat dit effectief het geval is, is niet eenvoudig, want niet alles wordt 
meegerekend in de berekening van de loonkloof. Prestatieniveau speelt daar bijvoorbeeld 
geen enkele rol in. Zaken zoals prestatieniveau zijn heel moeilijk te kwantificeren, waardoor 
het bijna onmogelijk is om te bewijzen dat dit onverklaarbare gedeelte van de gecorrigeerde 
loonkloof het gevolg is van discriminatie. Er is ook nog een tweede mogelijke verklaring. Zoals 
eerder vermeld is er nog altijd een kleine marge om over individueel loon te onderhandelen. 
Volgens Delmotte et al. (2010) durven mannen sterker onderhandelen over loon dan vrouwen, 
waardoor het onverklaarbare gedeelte van de gecorrigeerde loonkloof mogelijk (deels) 
verklaard kan worden. 
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4. Afgeleide begrippen van het glazen plafond

4.1 Glazen klif

Naast het glazen plafond is er ook het idee van de glazen klif (Noordam, 2014). De glazen klif 
wordt gehanteerd om een psychologisch verschijnsel te beschrijven waarbij een vrouw de 
belangrijkste leider wordt in een schijnbaar hopeloze situatie waardoor mannelijke leiders 
overweldigd worden. Mannen willen immers het risico op mislukking en mogelijke 
imagoschade niet nemen. Vrouwen worden uitgenodigd om hun plaats te nemen op het 
podium en daar de rotzooi op te ruimen.  Dit terwijl mannen zich gemakshalve in de coulissen 
verbergen. Wanneer het applaus echter aanvaard dient te worden, komen mannen maar al te 
graag terug ten tonele. Op dat moment wordt de vrouw terug opzijgezet en van de klif geduwd, 
zodat de mannen het roer opnieuw kunnen overnemen (Anseel, 2018). Met andere woorden, 
volgens deze metafoor worden vrouwen ingezet op kwetsbare posities, die een aanzienlijk 
risico van mislukking inhouden in vergelijking met posities in gezonde organisaties, waarbij 
voornamelijk mannen worden ingezet (Kohnstamm, 2015).

Ellen Pao, Carla Foirina en Marissa Mayer hadden elk een leidinggevende functie in een groot 
technologiebedrijf, achtereenvolgend Reddit, Hp en Yahoo. Wat zij gemeen hebben, behalve 
het feit dat zij alle drie vrouwen zijn, is dat zij het bedrijf dienden te verlaten, omdat het in 
slechte papieren zat. Deze drie vrouwen werden echter CEO toen de respectieve bedrijven 
het reeds slecht deden (Noordam, 2014). Voor de duidelijkheid: wetenschappers hebben 
aangetoond dat vrouwen die een slecht geleide onderneming runnen minstens even goed 
presteren als mannen in een soortgelijke context (Peters, 2018). Mannen hebben echter 
minder kans om zich te bewijzen in dergelijke bedrijven, aangezien vrouwen veel vaker worden 
ingezet in een risicovolle en moeilijke leidinggevende positie (Noordam, 2014). 

De verklaring voor deze metafoor van de glazen klif zou voortkomen uit het feit dat stereotypen 
die aan vrouwen kleven meer in overeenstemming zijn met wat een noodzakelijke leider 
behoeft tijdens een intra-groepscrisis. Tijdens een dergelijke crisis is het immers van 
essentieel belang de harmonie binnen de onderneming te herstellen. De stereotiepe 
kenmerken van vrouwen lijken dan ook onmisbaar te zijn bij het management. Op grond van 
de stereotiepe kenmerken van mannen kan worden aangenomen dat een mannelijke leider 
beter in staat is op te treden in geval van een crisis tussen groepen. Kenmerken als 
concurrentievermogen en kracht zijn essentieel om de toenemende concurrentie van andere 
organisaties het hoofd te kunnen bieden en uit te schakelen (Kohnstamm, 2015). Aangezien 
vrouwen personeelsmanagement toepassen en de verantwoordelijkheid op zich durven te 
nemen bij het falen van het bedrijf, zijn zij in staat een inefficiënte organisatie te verbeteren 
(Noordam, 2014). In een crisissituatie zijn vrouwelijke eigenschappen zoals zorgzaamheid en 
gevoeligheid noodzakelijk, wat in een dergelijke situatie een steun blijkt te zijn.

De vergelijking tussen een crisis- en een niet-crisissituatie wordt vaak gemaakt in de glazen 
klif-studie. De redenen voor een crisis in een organisatie kunnen divers zijn: 

- extern, zoals inter-organisationele concurrentie of concurrentie met andere organisaties; 
of 

- intern, zoals intra-organisationele concurrentie of onderlinge concurrentie binnen de 
organisatie.

Tijdens een crisis kan de perceptie van de doeltreffendheid van leiderschapsrollen worden 
beïnvloed door het geslacht. Afhankelijk van de stereotypen die aan leiders worden toegekend, 
worden zij op verschillende manieren bekeken (Kohnstamm, 2015). 

Het stereotiepe principe think crisis - think female (TCTF) is een deel van de glazen klif 
problematiek. Het tegenovergestelde is het stereotiepe think manager - think male (TMTM). 



Bachelor OFFICEMANAGEMENT

Bachelorproef: Act and Check 21

De ongelijke verdeling van mannen en vrouwen in managementposities wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het TMTM-principe. Volgens de Rol Congruentie-theorie moeten mannelijke 
eigenschappen aanwezig zijn bij managers om succesvol te zijn. Dit is echter slechts van 
toepassing wanneer de onderneming een succesvolle periode doormaakt. Deze vlieger gaat 
niet op in mindere tijden waar snel teruggegrepen wordt naar het stereotiepe think crisis - think 
female (Noordam, 2014). Het TMTM-beginsel lijkt geen uitwerking meer te kennen wanneer 
het riskantere managementposities betreft. Bedrijven hebben immers de neiging een vrouw in 
te zetten bij functies met een groter risico op mislukking. Dit is waar het fenomeen TCTF om 
de hoek komt kijken. De voornaamste veronderstelling omtrent deze tendens is dat vrouwen 
over het algemeen beter in staat zijn crisissen te beheersen (VERKENJEGEEST, 2019). 

Uit een studie over het TCTF-stereotype van Ryan & Haslam (2005), de eerste personen die 
de glazen klif hebben vastgesteld, bleek dat vrouwen eerder een onstabiele of risicovolle 
positie bekleden. Die studie toont eveneens aan dat de TMTM-associatie niet relevant is. Het 
tegendeel wordt namelijk bewezen wanneer een onderneming zich in een standvastige en 
succesvolle periode bevindt. Indien een vrouw op dat ogenblik een managementfunctie 
bekleedt, lijkt ze ook dan beter te presteren dan het andere geslacht (Noordam, 2014).

4.2 Kleverige vloer 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat vrouwen niet alleen met het glazen plafond maar ook 
met de kleverige vloer te kampen hebben (Baert et al., 2017). Beide concepten – glazen 
plafond en kleverige vloer - wijzen op een concretisering van genderdiscriminatie op de 
arbeidsmarkt en barrières die vrouwen beletten om de jobladder te beklimmen. Het verschil zit 
hem in waar die barrières zich bevinden. Waar het glazen plafond suggereert dat de 
voornaamste barrières voor vrouwen zich in de hoge hiërarchische niveaus bevinden, houdt 
het idee van kleverige vloeren in dat vrouwen al, en vooral, in de eerste niveaus van de carrière 
geconfronteerd worden met barrières om op te klimmen. Het laatste heeft als gevolg dat vooral 
vrouwen in de lagere niveaus blijven hangen en minder snel doorstromen dan mannen (Neyts, 
2014). 

Baert et al. (2017) onderzochten in welke mate de voorkeuren van werkgevers de kleverige 
vloer kunnen verklaren. Hiervoor gingen ze na of de kansen verschillen tussen even 
productieve vrouwelijke en mannelijke jobkandidaten, met vijf jaar ervaring in een startersbaan 
en in het bezit van een evenwaardig diploma. Op het eerste gezicht kwam een positief resultaat 
voort uit hun onderzoek: 25% van de vrouwelijke kandidaten en 26% van de mannelijke 
kandidaten kregen een positieve eerste reactie op hun sollicitatie. Bovendien kregen tien 
procent van de vrouwen en elf procent van de mannen een uitnodiging voor een 
sollicitatiegesprek. Deze verschillen zijn miniem en statistisch niet significant, waardoor er niet 
gesproken kan worden over een ongelijke behandeling. Echter, wanneer de vacatures een 
promotie of functieniveau betroffen, bleek er wel sprake te zijn van discriminatie van vrouwen 
in de toegang tot hogere posities. Uit hun onderzoek bleek namelijk dat mannen vaker een 
positief antwoord ontvingen en meer uitgenodigd werden voor een sollicitatiegesprek bij 
dergelijke vacatures.

Ook andere studies tonen aan dat er een ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen 
bij het aanwervingsproces en de doorgroeimogelijkheden is. Vrouwen worden gediscrimineerd 
in ‘mannelijke beroepen’, maar ook leeftijd kan een rol spelen. Vooral de mogelijkheid om in 
de toekomst nog kinderen te krijgen beïnvloedt de kansen van vrouwen op een negatieve 
manier (Neyts, 2014). 

Het concept van de kleverige vloeren wordt echter niet enkel verklaard door de keuzes aan 
werkgeverszijde. Het kan ook verklaard worden door de keuzes aan werknemerszijde, meer 
bepaald de voorkeuren van vrouwelijke werknemers. Vrouwen zouden in mindere mate 
promoties ambiëren. Wederom onderzochten Baert et al. (2017) het fenomeen van de 
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kleverige vloeren, maar deze keer aan de werknemerszijde. Ze gingen na in welke mate jonge 
vrouwen en mannen gericht zijn op promotie maken. Uit hun onderzoek bleek dat de voorkeur 
voor jobs die een promotie in functieniveau impliceerden bij mannen duidelijk groter was. 
Vrouwen lieten hun keuze hier veel minder van afhangen. In verder onderzoek viel dit te 
verklaren aan de hand van twee factoren: vrouwen vrezen meer om in de toegang tot hogere 
functies gediscrimineerd te worden en ze blijken gemiddeld een hogere afkeer te hebben voor 
het nemen van risico’s. In die zin verwijst de kleverige vloer naar het fenomeen dat vrouwen 
minder snel dan mannen de carrièreladder beklimmen, wegens hogere risico-aversie en schrik 
voor discriminatie. 

4.3 Glazen lift 

Aan het glazen plafond voegde de sociologe Christine Williams van de Universiteit van Texas 
in 1995 de metafoor van de ‘glazen roltrap’ of ‘glazen lift’ toe, waarmee zij suggereerde dat 
mannen die in vervrouwelijkte sectoren werken in hun carrière worden bevoordeeld (Alegria, 
2019). Met andere woorden, de term glazen lift wordt gebruikt wanneer mannen promoveren 
in zogenaamde vrouwenberoepen (David & Maume, 1999). 

Christine Williams vraagt zich af hoe de situatie is op gebieden met een ‘mannelijke’ 
connotatie, zoals technologie. Ondanks de vele obstakels waarmee vrouwen worden 
geconfronteerd bij het verkrijgen van toegang tot managementfuncties, blijkt dat hiervoor 
interpersoonlijke vaardigheden vereist zijn (Alegria, 2019). Die vaardigheden worden over het 
algemeen aan vrouwen toegeschreven. Voor ingenieurswerk daarentegen zijn technische 
vaardigheden vereist die eerder met een mannelijke eigenschap worden geassocieerd. Uit de 
studie die Williams over dit onderwerp uitvoerde, blijkt dat leidinggevenden de neiging hebben 
vrouwen in managementfuncties te plaatsen en ingenieurstaken aan mannen toe te 
vertrouwen. Het is dan ook enigszins tegen hun zin dat sommige vrouwen in leidinggevende 
posities terechtkomen. Dit is deels omwille van de vijandigheid tussen mannen en vrouwen 
waarmee zij te maken krijgen in technische banen. In die technische banen cultiveren mannen 
een soort denkpatroon, waarin het evenwicht tussen gezin en werk onbestaande is (Alegria, 
2019). Deze mannelijke denkwijze is hoogstwaarschijnlijk nadelig voor vrouwen in 
managementfuncties, omdat er bij vrouwen net wel een evenwicht tussen werk en gezin 
aanwezig is. Hierdoor wordt de overstap voor vrouwen naar technische functies quasi 
onmogelijk, vooral gezien de snelheid waarmee de technologie zich momenteel ontwikkelt. De 
benoeming in een managementfunctie lijkt in dit geval sterk op wat de metafoor van de glazen 
roltrap suggereert: deze vrouwen hebben een zekere autonomie en een beter loon. Dit gaat 
echter ten koste van het zelfvertrouwen van die vrouwen. Het doet zich namelijk voor in een 
sector waar vaak herstructureringen plaatsvinden en waar het gebrek aan naar behoren 
gewaardeerde vaardigheden de jobonzekerheid vergroot. Dit staat bekend als de glass step 
stool: geen roltrap, alleen een opstapje (Alegria, 2019).

In de studie van Williams (1992) werd gekeken naar de ervaringen van mannen in traditioneel 
vrouwelijke beroepen zoals verpleegkundigen, onderwijzers, bibliothecarissen en 
maatschappelijk werkers. Hierbij constateerde zij dat mannen veel sneller dan vrouwen de 
ladder naar managementfuncties beklommen. Ironisch genoeg zou de glazen lift zelfs werken 
voor mannen die niet per se op de sociale ladder willen klimmen. Zelfs in traditioneel 
vrouwelijke sectoren worden mannen nog steeds als geschikter voor managementfuncties 
beschouwd. Hun minderheidsstatus werkt hoe dan ook in hun voordeel. De arbeidsverdeling 
tussen mannen en vrouwen, die gebaseerd is op nog steeds actuele patriarchale praktijken, 
zou hen een extra voordeel geven in leidinggevende functies. Er wordt veralgemeend dat 
mankracht en gezag vaker bij mannen dan bij vrouwen voorkomt (Sacco, 2019).

Zelfs wanneer het stereotiepe vrouwelijke beroepen betreffen, dan nog stellen onderzoekers 
vast dat er aanzienlijke voordelen zijn voor mannen en dat aan hen hogere salarissen worden 
betaald. Voorbeelden hiervan zijn verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, paralegals en 
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bibliothecarissen. Als ze de ‘lift’ niet nemen, zijn werknemers nog steeds veel beter af dan 
werkneemsters (Williams, 1995).

4.4 Glazen muur

Betekenis glazen muur

Een ander begrip afgeleid van het glazen plafond is de glazen muur. Het glazen plafond betrof 
een andere term voor verticale segregatie, de glazen muur is een andere benoeming voor 
horizontale segregatie. Zoals eerder geschreven houdt horizontale segregatie in dat er “een 
ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen is over verschillende sectoren” (RoSa vzw, 
s.d.). In bepaalde sectoren werken er dus veel meer mannen dan vrouwen – zoals defensie 
en informatica – , in andere sectoren – zoals onderwijs – geldt dan weer het omgekeerde. 

Oorzaken glazen muur

Waar komt die ongelijke verdeling over sectoren vandaan? De grootste oorzaak vindt wellicht 
al plaats in het onderwijs en bij de studiekeuze van jongeren, want daar is volgens Luc Sels 
(2012), rector van de Koninklijke Universiteit Leuven, de oorsprong van horizontale segregatie 
al terug te vinden. Dit noemt hij dan ook onderwijssegregatie. De studiekeuze van jongeren in 
het middelbaar is al een sterke indicatie voor de beroepen die later uitgeoefend zullen worden 
en voor de glazen muur. Cijfers uit het Longitudinaal Onderzoek Secundair Onderwijs-Project 
(zoals weergegeven in Deprez et al., 2012) tonen die onderwijssegregatie duidelijk aan. Zo is 
de verhouding in handel ongeveer 75% meisjes en 25% jongens, vertegenwoordigen meisjes 
meer dan 80% van de populatie in humane wetenschappen en is nog geen 5% van de 
leerlingen in elektromechanica vrouwelijk. Onder meer door deze tendensen die zich 
doortrekken in de latere studiekeuze, komt de glazen muur tot stand. 

Daarnaast is er dus ook nog de keuze van studies in het hoger onderwijs. Die keuzes worden 
deels gemaakt op basis van wat jongeren in de toekomst in hun leven willen bereiken op 
carrièrevlak, maar dit is niet altijd de reden en ook niet de enige reden. Volgens Sels (2012) 
worden die keuzes ook beïnvloed door ouders, leerkrachten, klasgenoten en maatschappelijke 
evoluties. Kinderen en jongeren kijken televisie en zien dat er bijvoorbeeld weinig vrouwen in 
het leger werkzaam zijn. Dit zorgt ervoor dat jonge meisjes niet dromen van een loopbaan in 
het leger, maar eerder van een carrière in andere sectoren, waarvan sommige dan weer 
voornamelijk door vrouwen bevolkt zijn, zoals de zorgsector/verpleegkunde. Tijdens het 
programma Een echte job op VTM, geproduceerd door productiehuis De mensen (2020), 
gingen vijf BV’s als stagiair aan de slag in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Daar waren 
vooral verpleegsters te zien en weinig verplegers. Dit stimuleert mannelijke jongeren niet om 
in de zorgsector te stappen. Het geldt dus in beide richtingen. Op die manier wordt de glazen 
muur/horizontale segregatie mede gevormd. Zoals gezegd is die sectorale kloof ook een van 
de oorzaken van de loonkloof.

Deze horizontale segregatie vindt volgens Weichselbaumer (2000) ook al plaats tijdens het 
sollicitatieproces. Het is niet zo dat werkgevers discrimineren op basis van geslacht, maar er 
wordt wel soms gekeken naar de (vaak stereotiepe) kenmerken die met vrouwen of mannen 
geassocieerd worden. Er is dus ook hiér sprake van de stereotyperende zaken die aan 
verschillende genders toegeëigend worden. Van managers wordt bijvoorbeeld verwacht dat 
die autoriteit uitstralen en de leiding op zich kunnen nemen, een eerder mannelijk geachte 
kwaliteit. Tijdens een sollicitatiegesprek is er maar weinig tijd om de jobkandidaat te leren 
kennen en in te schatten. Hun kwaliteiten zijn dan eigenlijk nog niet te controleren en 
evalueren. De werkgever moet vooral afgaan op wat er in het cv te lezen staat, maar heeft ook 
de stereotyperende genderrollen in het achterhoofd. In dat geval zal een werkgever eerder 
opteren om een man de job aan te bieden, net omdat de werkgever ervanuit gaat dat een man 
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die kwaliteiten bezit. Dit geldt natuurlijk ook in de andere richting, voor sectoren en jobs waar 
eerder vrouwelijke kwaliteiten noodzakelijk zijn.

4.5 Krabbenmandeffect

Het krabbenmandeffect is een fenomeen dat algemeen bekend is onder ervaren vissers. Als 
een visser één krab vangt, dan moet hij zijn mand continu in de gaten houden. Zo niet, klimt 
de krab er zonder moeite uit. Eens de visser een aantal krabben in zijn mand verzameld heeft, 
kan hij in rust verder vissen, zonder zijn mand in de gaten te moeten houden. Dit komt doordat 
krabben elkaar belemmeren. Zodra een krab een poging doet om uit de mand te klauteren, 
doen de overige krabben er alles aan om haar weer omlaag te trekken. Uiteindelijk overleeft 
geen enkele krab.  Niet alleen vissers zijn hiermee vertrouwd, ook feministische theorieën 
verwijzen vaak naar dit krabbenmandeffect (Borrel & Deelen, 2020). 

Het krabbenmandeffect is een metafoor die in de jaren zestig door tweede golf-feministen werd 
gebruikt om te beschrijven hoe vrouwen elkaar beletten het patriarchaat te doorbreken (Borrel 
& Deelen, 2020). In eerste instantie lijkt het paradoxaal dat een feministische beweging afkomt 
met de term het krabbenmandeffect, aangezien die term eerder een negatieve connotatie 
aanneemt wat betreft de houding van vrouwen. Maar het feminisme heeft als doel om de 
scheve (machts)verhouding tussen mannen en vrouwen weg te werken en ook het 
krabbenmandeffect heeft die ongelijkheid mee in de hand gewerkt. 

De metafoor van het krabbenmandeffect wijst erop dat vrouwen andere vrouwen naar beneden 
halen, klein proberen te houden, door afkeurend over hen te praten of hen iets niet te gunnen. 
Het ‘krabben’ staat ook voor het onnodig oordelen over andere vrouwen, voor het hebben van 
vooroordelen over vrouwen en het veroordelen van vrouwen, een logisch gevolg daarvan 
(Borrel & Deelen, 2020). Het krabbenmandeffect houdt niet zomaar enkele individuele 
vrouwen tegen, het houdt vrouwen als groep klein. Als een vrouw niet geholpen wordt om uit 
de mand te klimmen, kan zij de andere vrouwen immers ook niet uit de mand naar boven 
trekken. Samenwerken en steunen op elkaar zou vrouwen als groep een heel eind verder 
brengen. Hoe komt het dan toch dat vrouwen krabben? Waarom zouden vrouwen zichzelf 
klein willen houden? Het zou toch logischer zijn om zich als groep sterk te maken en één voor 
één het patriarchaat te doorbreken. In dit geval spreken we over het begrip sisterhood, de 
tegenhanger van het krabbenmandeffect, waarbij vrouwen andere vrouwen steunen en voor 
elkaar opkomen. Bovendien gaat het ook over samen vrijheden bevechten en bewaken. 

Die sisterhood is echter vaak ver te zoeken op de werkvloer. Volgens Borrel en Deelen (2020) 
zijn vrouwen van nature niet jaloers, venijnig of ‘krabberig’, maar vertonen ze dergelijk gedrag, 
omdat ze zich bedreigd voelen of omdat ze de noodzaak voelen om te concurreren met andere 
vrouwen. Mannen zouden elkaar helpen om een hogere functie uit te oefenen of het 
topmanagement te betreden, er is daar tenslotte voldoende plaats voor meer mannen. 
Vrouwen daarentegen helpen andere vrouwen niet of in mindere mate, omdat ze vrezen voor 
hun eigen job of positie. Ze hebben het idee dat ze continu met elkaar in competitie zijn. 

Op de universiteit zie ik genoeg oudere hoogleraren die jonge mannen een hele 
carrière door trekken door hen voor te trekken, en daarnaast heb je vrouwen op 
dezelfde onderbetaalde posities die met elkaar om hetzelfde baantje moeten vechten. 
Ze bonken met hun hoofden tegen het glazen plafond en bevechten elkaar om de 
vierkante centimeter terwijl die jongens er met elkaars hulp doorheen breken. (van 
Heesch zoals weergegeven in Borrel & Deelen, 2020). 

Mannen hadden met de oprichting van hun old boys network al eerder het positieve effect van 
elkaar naar boven trekken door. Bij vrouwen bleef de oprichting van hun sisterhood network 
echter uit, terwijl hetzelfde positieve effect ook voor vrouwen geldt. De eerste oorzaak van het 
krabbenmandeffect wordt dus veroorzaakt doordat vrouwen zich in een symbolisch 
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ondergeschikte positie vinden. Als je al zwak staat en hard moet vechten voor je positie, dan 
wordt ieder ander individu die ook zwak staat een bedreiging (Borrel & Deelen, 2020).  

Naast de ondergeschikte positie van de vrouw en de competitieve sfeer onderling, wijzen 
Borrel en Deelen (2020) ook naar de patriarchale structuren in de samenleving als oorzaak 
van het krabbenmandeffect. Als we terugverwijzen naar het voorbeeld van de visser en zijn 
krabbenmand, kan gesteld worden dat de mand met de krabben symboliek staat voor het 
patriarchaat, een samenleving georganiseerd door en voor mannen. Een samenleving waarin 
mannen de topfuncties bekleden en het voor het zeggen hebben. Feministische bewegingen 
wisten dit enigszins te kantelen. Maar deze gedachtegang, waarbij mannen de baas zijn, zit 
diep in ons systeem en in onze cultuur ingeworteld. Binnen die patriarchale structuren wordt 
alles wat mannelijk is als positiever ervaren dan alles wat vrouwelijk is. Bijgevolg waren de 
eerste vrouwen die een plaats in het topmanagement wisten te bemachtigen, vrouwen die zich 
masculien gedroegen en vaak ook kinderloos zijn gebleven. Al het vrouwelijke, wat vrouwen 
‘anders’ maakt, mag er niet zijn. Bovendien, als een man boos wordt op zijn team, wordt het 
door mannen én vrouwen gezien als goed leiderschap, terwijl als een vrouw boos wordt, het 
door beide seksen gezien wordt als hysterisch of emotioneel. Op die manier zetten vrouwen 
hun gedrag en handelen om naar het mannelijke ideaal. Die dubbele standaard maakt dat het 
lijkt alsof vrouwen elkaar niet helpen (Borrel & Deelen, 2020).

Bovendien worden succesvolle vrouwen anders bejegend dan succesvolle mannen, en dan 
vooral door vrouwen zelf. Een plaats waar dit vaak tot uiting komt is voor de schoolpoort. 
Vrouwen met een ambitieuze carrière of hoge functie zouden geen goede moeder zijn en hun 
eigen belang vooropstellen. De andere moeders sluiten een verbond tegen deze moeder. Een 
deel van deze carrièrevrouwen laten zich door deze opmerkingen intimideren en uit 
schuldgevoel beëindigen ze voortijdig hun carrière of nemen ze een stap terug op de 
carrièreladder. Op die manier zetten vrouwen elkaar buitenspel (Raes, 2014). 

Binnen dit onderdeel van het krabbenmandeffect kan ook volgend concept niet ontbreken: het 
queen bee-effect. Dat effect houdt in dat als een vrouw eenmaal door het glazen plafond is 
gebroken, ze andere vrouwen onder zich klein houdt en zo de enige vrouw in het bestuur of 
directie blijft. Met andere woorden, vrouwen houden andere vrouwen klein uit angst om hun 
positie in de mannenwereld te verliezen (Borrel & Deelen, 2020). Het queen bee-gedrag van 
topvrouwen is een manier om zich staande te houden binnen een bedrijf met veel 
genderongelijkheid. Het komt vaak voor in organisaties waar vrouwen weinig steun ervaren of 
waar weinig vrouwen in de top aanwezig zijn. Het is niet zo dat deze topvrouwen zich beter 
voelen dan de rest, maar ze vertonen dergelijk gedrag als overlevingsstrategie (Van Der 
Meulen, 2020). 

Het krabbenmand- en het queen bee-effect bestaan nog altijd in onze samenleving, maar er 
zijn ook genoeg vrouwen die elkaar wel vooruithelpen, collegiaal zijn en niemand naar 
beneden krabben. Vrouwen doen dit in eerste plaats omdat hun sociale brein het fijn vindt, 
maar onbewust helpen ze er ook hun eigen carrière mee vooruit. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat vrouwen die elkaar steunen, succesvoller zouden zijn dan vrouwen die de strijd met elkaar 
aangaan (Van Der Meulen, 2020). Samenwerken lijkt dus het nieuwe concurreren.

4.6 Pijplijntheorie

De pijplijntheorie luidt dat het reservoir aan vrouwen met de juiste (opleidings)kwalificaties en 
ervaring om te kunnen doorstromen naar de (sub)top te klein is (Iedema & Merens, 2020). Het 
is een veelgenoemde reden voor het lage percentage vrouwen in hogere functies. Vrouwen 
hebben niet genoeg ervaring, noch kregen zij de kans om op te vallen of het vertrouwen te 
winnen van het hoger management (Casier et al., 2011). Pas in de jaren zeventig is het 
percentage vrouwelijke afgestudeerden sterk gestegen (Noordam, 2014). 
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Aangezien vrouwen veel later begonnen zijn met zich in de professionele wereld te begeven, 
is het volgens de pijplijntheorie slechts een kwestie van tijd. Deze theorie impliceert dat het 
nog wat tijd zal kosten alvorens vrouwen de top zullen bereiken. Echter, dit zal veranderen van 
zodra er voldoende vrouwen aanwezig zijn in de professionele omgeving (Sanders, 2001). 
Volgens deze theorie zal het aantal vrouwen in hogere managementfuncties logischerwijze 
automatisch toenemen naarmate het aantal vrouwen in de lagere organisatieniveaus 
eveneens stijgt. Gelet op deze theorie zou het aantal vrouwen in senior manager functies 
eigenlijk al hoger moeten zijn, wat in de werkelijkheid niet altijd het geval is (de Ruijter & Zijlstra, 
2016).  Vrouwen bevinden zich voornamelijk in ondersteunende diensten zoals HR, financiën 
of marketing wanneer zij managementposities bereiken en niet in strategische diensten zoals 
productie of R&D (De Wilde, 2019). Een en ander valt de verklaren aan de hand van de glazen 
muur (zie infra, p.21).

De voornoemde verklaring voor het geringe aandeel topvrouwen gaat tegenwoordig niet of 
nauwelijks meer op. Sinds het begin van de jaren 2000 slagen meer vrouwen dan mannen 
erin een diploma hoger onderwijs te behalen (Iedema & Merens, 2020). De resultaten van 
vrouwen in 2019 zijn opmerkelijk beter dan die van mannen. In België bezit 55,2% van de 
vrouwelijke 30 tot 34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs. Dit tegenover 39,8% van 
de mannen in diezelfde leeftijdscategorie (Statbel, 2020). 

In de beroepsbevolking is het aandeel vrouwen die hoger opgeleid is nagenoeg vergelijkbaar 
met dat van mannen (Centraal Planbureau, 2018). Bij de jongere generatie haalden de 
vrouwen de mannen reeds in. Wat de oudere categorie vrouwen betreft, ligt het aandeel hoger 
opgeleiden nog (iets) lager dan bij mannen. Aangezien het tijd kost om een carrière uit te 
bouwen, is het voorgaande relevant wat betreft het bekleden van kaderfuncties door vrouwen. 
Uit studies blijkt dat de gemiddelde nieuwbenoemde bestuurder van grote bedrijven de 
leeftijdsgrens van vijftig jaar overschrijdt (Iedema & Merens, 2020).  

Volgens Dirk De Wilde is er, ondanks een zekere stijging van het aantal vrouwen, nog een 
lange weg af te leggen naar de top. Hij stelde immers vast dat hoe hoger de positie, hoe minder 
vrouwen er aanwezig zijn.” Vrouwelijke CEO's vertegenwoordigen slechts 21,7% van de 
onderzochte bedrijven. Als de pijpleiding de hoogte ingaat, lekt ze vrouwen. Dit is wat door 
onderzoekers de ‘lekkende pijplijn’ wordt genoemd (De Wilde, 2019).  

De lekkende pijplijn-hypothese is een bijverschijnsel van de pijplijntheorie. Deze hypothese 
houdt in dat er steeds meer vrouwen afhaken bij elke promotie binnen de organisatie (de 
Ruijter & Zijlstra, 2016). Volgens Elke Jeurissen (zoals weergegeven in Debruyne & Lauwers, 
2019) zouden vrouwen en mannen in het begin van hun carrière op gelijke voet starten. Pas 
na een jaar of tien beginnen de lekken, meestal in de leeftijdsgroep 35 tot 37 jaar. Er zijn 
volgens haar blinde vlekken bij vrouwen, hun partners en in bedrijven. Deze blinde vlekken 
zijn zaken die meer dan eens (onterecht) als normaal beschouwd worden, zoals plots in te 
moeten staan voor de organisatie van het gezin. Vrouwen moeten hun keuzes steeds 
hardnekkig verantwoorden, wat enorm veel energie van hen vergt. Mannen hebben geen weet 
van het feit dat vrouwen een dagelijks gevecht aangaan met onder meer zichzelf, hun familie, 
hun partner, hun vrienden, enzovoort. Welk pad ze ook kiest om te bewandelen, dat van de 
huisvrouw, de carrièrevrouw of alles daartussenin, ze dient elke stap steeds te verdedigen. Al 
die moeite en energie kunnen mannen zonder meer steken in het najagen van hun dromen en 
aspiraties. Volgens Jeurissen dient het voorgaande meer bespreekbaar te worden gemaakt.
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5. Vrouwelijke opmars

5.1 Feministische bewegingen 

Sinds de onafhankelijkheid van België in 1830 is er sprake van vier golven van feminisme 
(RoSa vzw, s.d.). 

Eerste golf: ‘gelijke rechten’ (einde van de 19de eeuw en eerste helft van de 20ste eeuw)

De industriële samenleving begon in de tweede helft van de 19de eeuw. De getrouwde vrouwen 
werden als ‘eeuwige minderjarigen, verstoken van elke handelingsbekwaamheid’ aanzien 
(Jacques, 2009). “Handelingsbekwaamheid is de bevoegdheid om de rechten en plichten die 
iemand heeft, zélf uit te oefenen” (Jureca, s.d.). De eerste feministische bewegingen in België 
eisten dan ook vooral gelijkheid op het gebied van economische, burgerlijke en politieke 
rechten. Vrouwen eisten het recht op onderwijs en werk, het stemrecht, het recht om openbare 
ambten te bekleden en de erkenning van hun status als volwaardig persoon (RoSa vzw, s.d.).

Hoewel de Belgische Grondwet van 1831 ‘gelijkheid tussen de burgers’ stipuleerde, bleven 
vrouwen onderworpen aan hun echtgenoten. Het huwelijk was "een contract van stilzwijgende 
onderwerping" (Bossé, 2019). Het leven van vrouwen werd gereduceerd tot het uitvoeren van 
moederlijke en huishoudelijke taken. Vrouwen mochten in feite geen beroep uitoefenen, met 
uitzondering van getrouwde vrouwen van lagere klassen en alleenstaande vrouwen. Dit werd 
uiteraard door de maatschappij afgekeurd. Bovendien hadden meisjes geen toegang tot 
onderwijs, met als gevolg dat ze niet voldoende opgeleide waren om een beroep uit te oefenen 
(Gendergeschiedenis, s.d.). Daarbovenop werden vrouwelijke werknemers zeer weinig 
betaald (RoSa vzw, s.d.).

In 1892 werd de eerste Belgische feministische organisatie opgericht, de Ligue du Droit des 
Femmes. Marie Popelin richtte deze organisatie op nadat haar het recht werd ontzegd om het 
beroep van advocate uit te oefenen. De reden waarom ze geweigerd werd, was omdat ze een 
vrouw was. Samen met haar advocaat Louis Franck en Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke 
arts in België, richtte zij deze organisatie op. In 1897 organiseerde Marie Popelin een 
internationaal congres in Brussel, waar zij de vrouwen van België vroeg hun krachten te 
bundelen (Vrouwenraad, s.d.).

Een tweede organisatie, Conseil National des Femmes Belges, werd in 1905 in Brussel 
opgericht. Het doel hiervan was om de verschillende Belgische feministische bewegingen 
samen te brengen onder één structuur. Deze organisatie bood aan vrouwen de gelegenheid 
om zich te verenigen. Die bestond voornamelijk uit vrouwen die voor hun rechten wilden 
strijden zonder zich rechtstreeks bij een politieke partij te moeten aansluiten (Vrouwenraad, 
s.d.).

Tweede golf: ‘periode van feministisch activisme’ (eind jaren 1960 – jaren 1970)

Het feminisme van de tweede golf was meer een beweging voor de bevrijding van de moraal 
en een strijd tegen het patriarchaat. Vrouwen stelden als voornaamste eisen: integrale 
gelijkheid tussen man en vrouw en seksuele vrijheid gelijk aan die van mannen (Dequeecker, 
2018). Deze laatste eis ging gepaard met een controle over de zwangerschap. Dit werd 
mogelijk door de komst van de anticonceptiepil op de markt in het begin van de jaren zestig. 
In Gent en Antwerpen openden in 1962 twee planningscentra, dit waren nog geen 
abortuscentra (Put, 2009), hun deuren voor ‘echte’ seksuele voorlichting en toegang tot 
contraceptie. Sommige progressieve artsen, die reeds illegaal abortussen uitvoerden, 
mobiliseerden zich rond de abortusproblematiek. In 1970 werd een netwerk voor wederzijdse 
hulp opgericht: SOS-abortus (Gubin & Marissal, 2011).



Bachelor OFFICEMANAGEMENT

Bachelorproef: Act and Check 28

Terwijl de feministen van de eerste golf respectabiliteit en ernst nastreefden, wilden de 
activisten van de tweede golf choqueren. De feministen van de jaren zeventig mobiliseerden 
zich en stelden hun eisen aan de kaak met humor, spot en soms geweld, wat de media 
aantrok. In Frankrijk was dit de Mouvement de Libération des Femmes, in Vlaanderen de Dolle 
Mina (Bossé, 2019).

Dolle Mina, opgericht in 1969, was een Nederlandse feministische groep die actief was in 
Vlaanderen. De groep was vernoemd naar de feministe Wilhelmina Drucker. Volgens haar 
moest de feministische beweging zich richten op de situaties waarin vrouwen verkeren. 
Aanvankelijk bestond Dolle Mina uit een tiental personen, waaronder ook mannen, die het 
protest van vele vrouwen lieten horen. Dolle Mina voerde haar eerste actie op 4 maart 1970 
en had de bijzonderheid bij haar betogingen humor en provocatie te gebruiken (Gubin & 
Marissal, 2011). In de strijd voor voorbehoedsmiddelen en abortus was de groep Dolle Mina 
ook zeer actief (Gendergeschiedenis, s.d.). 

In 1972 werd het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) opgericht. Deze organisatie bracht vrouwen 
uit verschillende bewegingen samen om perspectieven te bepalen en initiatieven aan te 
pakken. Het uiteindelijke doel van deze beweging was om de stem van progressieve 
feministen te laten horen. Op hetzelfde ogenblik voerden Belgische feministen van deze VOK-
organisatie in Brussel een nationale ‘vrouwendag’ in op 11 november. Tegen de 
verwachtingen in bracht hun oproep voor deze betoging tussen de acht- en tienduizend 
vrouwen op de been (Gendergeschiedenis, s.d.).

Een ander belangrijk concept voor de feministen van de tweede golf was autonomie. De 
feministen van die tijd wilden namelijk vrij zijn om hun prioriteiten te bepalen en meningen te 
hebben. Zij wensten hier niet langer verantwoording voor af te leggen aan een vakbond of een 
partij (Gendergeschiedenis, s.d.). 

Echter, in het midden van de jaren zeventig werd Dolle Mina vervangen door nieuwe groepen 
die opkwamen, onder andere de feminisme-socialisme beweging. In verschillende steden 
werden er vervolgens een aantal vrouwenhuizen opgericht. Hierin werden vrouwen 
geadviseerd en geëduceerd. De spreekbuis van deze vrouwenorganisaties was de 
bovengenoemde VOK (Gendergeschiedenis, s.d.).

Een ander hoogtepunt van deze tweede golf was dat de beweging in 1978 haar eigen 
bibliotheek en documentatiecentrum opende dankzij Rol en Samenleving. Het einde van het 
decennium werd ook gekenmerkt door de beweging Vrouwen tegen de Krisis, die protesteerde 
tegen de hoge werkloosheid onder vrouwen (Gendergeschiedenis, s.d.).

De oliecrisis van de jaren zeventig en tachtig trof de vrouwen met dezelfde kracht als de crisis 
van de jaren dertig: zij waren de eerste slachtoffers. In 1977 was 17,6% van de vrouwen 
werkloos vergeleken met slechts 6,2% van de mannen. De toename van het aantal onzekere 
banen voor vrouwen toont aan hoe precair de positie van de vrouw en de door haar verworven 
rechten in de beroepssector waren (Bossé, 2019).

De derde golf en het post-feminisme

In het begin van de jaren tachtig leek het feminisme af te nemen. Op papier, in wetteksten, 
kregen vrouwen dezelfde rechten als mannen. In de realiteit veranderde de mentaliteit echter 
langzaam: tussen formele gelijkheid en daadwerkelijke gelijkheid was er nog steeds een kloof. 
Vrouwen hadden nog steeds in mindere mate toegang tot betaalde banen. Er bleven 
ongelijkheden bestaan in termen van deeltijds werk of beroepssegregatie. Vrouwen werden 
nog steeds ingezet in jobs die verband hielden met huishoudelijke taken, zorg voor anderen 
en moederschap. Er dient op gewezen te worden dat deze stereotiepe situatie vandaag de 
dag niet veel is veranderd (Bossé, 2019). 
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Hoewel de feministische stromingen die aan het eind van de jaren zeventig hun oorsprong 
vonden nog niet verdwenen waren, verscheen in de jaren negentig reeds een derde golf. Zij 
werd vertegenwoordigd door een generatie feministen die zich richten op andere zaken dan 
de vorige generatie. Deze stonden voortaan in het teken van inclusie. Er werd rekening 
gehouden met de verscheidenheid van vrouwen die voorheen gediscrimineerd werden op 
grond van hun huidskleur, hun seksuele geaardheid, enzovoort (Bossé, 2019). 

Miet Smet, toenmalig Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, was 
de eerste vrouw die een beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen invoerde. Enkele 
jaren later richtte zij haar aandacht op onderwijs en studiekeuze, gelijke verloning, 
bescherming van het moederschap en seksuele intimidatie op het werk (RoSa vzw, s.d.). Pas 
in 2002 werd het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen opgericht (RoSa vzw, 
s.d.). 

Hoewel Baas in Eigen Buik al tientallen jaren werd geëist (RoSa vzw, 2020), dateert de 
Belgische abortuswet pas van 1990. Sinds deze wet is abortus plegen tot 12 weken na de 
conceptie legaal binnen de strikt wettelijk omschreven voorwaarden. Abortus werd echter tot 
2018 opgenomen in het Belgische Strafwetboek (RoSa vzw, s.d.).

De vierde golf en het #MeToo-fenomeen

De #MeToo-beweging zou deel uitmaken van wat de ‘vierde feministische golf’ wordt 
genoemd. Het is dan ook de erfenis van de strijd die gedurende meer dan een eeuw door 
verschillende generaties vrouwen is gevoerd (Bossé, 2019). De #MeToo-beweging is er echter 
voor iedereen, dus niet enkel voor vrouwen.

De feministen van de vierde golf verlegden in 2012 hun manier van actievoeren door de 
democratisering van het internet en de spectaculaire explosie van de sociale media. Ze 
maakten gebruik van min of meer dubieuze aanklaagstrategieën, met name de #MeToo-
beweging in de Verenigde Staten of #BalanceTonPorc in Frankrijk. De hedendaagse kwesties 
maken deel uit van een reeds lang bestaande strijd. Zoals de specifieke kenmerken van 
vrouwenmoorden, de zogenaamde femicide, belaging op straat of op het werk en de 
verkrachtingscultuur een bijzondere uitdaging vormen. Tot 1989 werd de afwezigheid van 
toestemming van het slachtoffer niet als element in de definitie van verkrachting opgenomen. 
Momenteel erkennen 23 Europese landen verkrachting nog steeds niet als een seksuele 
handeling waarmee het slachtoffer niet heeft ingestemd (Belakbir et al. 2020). 

#MeToo was een trigger. Meer dan de woorden is het voornamelijk het gevoel er niet alleen 
voor te staan. De sociale media zijn een klankbord voor het feminisme. Het is tevens een 
onbetwistbare troef voor het mobiliseren van mensen. Het biedt een enorme 
verspreidingsmogelijkheid. 

De term ‘golven’ suggereert dat het gaat om opeenvolgende passages van feminisme in de 
samenleving. Alles samen zou kunnen worden verondersteld dat de eisen inmiddels werden 
ingewilligd. Opvallend is echter dat het steeds om dezelfde eisen ging en gaat. Het enige dat 
misschien is veranderd, is dat de feministen intussen gehoord worden (Bossé, 2019).

#MeToo-Beweging 

#MeToo is een term die de laatste jaren veel gehoord is. Het is een begrip dat slachtoffers 
gebruiken om aan te tonen dat ze op een of andere manier seksueel lastiggevallen zijn, al gaat 
het in de meeste gevallen om vrouwen. Deze gevallen komen voornamelijk in onderwijs- en 
werkcontext voor, waarbij er sprake is van machtsongelijkheid en de dader bovendien bijna 
altijd een persoon is die het slachtoffer kent (Amnesty International, s.d.). Jeugdsport is 
bijvoorbeeld ook een context waarin #MeToo-situaties voorkomen. Daders, vaak mannen, 
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voelen zich machtig omwille van hun positie of status en dwingen vrouwen op die manier tot 
een of andere seksuele handeling of gedragen zich seksueel ongepast. Vrouwen in die situatie 
hadden vroeger veel schrik om ermee naar buiten te komen, uit angst om hun job te verliezen 
en niet geloofd te worden. Zoals eerder aangehaald hebben vrouwen vaak lagere functies dan 
mannen. Net omdat ze dan een makkelijker slachtoffer zijn, proberen mannen die #MeToo-
praktijken uithalen hen ook in die lagere functies te houden.

Oorspronkelijk werd het begrip al in 2006 door Tarana Burke, zelf slachtoffer van seksueel 
misbruik en activiste, in de Verenigde staten gelanceerd om seksuele intimidatie aan te 
kaarten en er paal en perk aan te stellen (Janssen, 2018). Het was echter pas nadat de 
filmproducent Harvey Weinstein in 2017 (De Standaard, 2017) door verschillende actrices 
openlijk beschuldigd werd van seksuele intimidatie, dat de hashtag viraal ging. Actrice Alyssa 
Milano riep op Twitter op dat iedereen die ooit met seksueel wangedrag te maken had op haar 
tweet zou reageren met me too (De Standaard, 2017). Deze zaak rond Weinstein heeft de 
hele #MeToo-beweging in een sneltempo doen groeien en onder de aandacht gebracht. In 
Vlaanderen hebben we met Bart De Pauw (De Standaard, 2017) ook een schandaal, zij het in 
een andere dimensie. Dit gaat nu over bekende mensen, maar Me Too gebeurt niet enkel bij 
beroemdheden. Het is iets dat iedereen kan overkomen, of je nu in de media of in een bedrijf 
met twintig werknemers werkt. Het voordeel van deze zaken met bekende mensen is dat de 
problematiek nu wel meer verspreid geraakt en mensen aan het praten en denken zet. De 
#MeToo-beweging werd dus in 2006 al gesticht (Burke, s.d.), maar het is pas dankzij deze 
zaken dat ze bij het grote publiek bekend werd. Seksueel wangedrag is dus iets wat vaak 
voorkomt. 

Volgens de meest recente cijfers uit het onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid (2020) 
was in 2019 net geen zes procent van de vrouwelijke beroepsbevolking slachtoffer van 
ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. De cijfers zijn nog slechter als ze bij zelfstandige 
ondernemers geanalyseerd worden. Maar liefst 7,4% van de vrouwelijke zelfstandige 
ondernemers kwam met ongewenst seksueel gedrag in aanraking, tegenover 0,8% bij 
mannen. Voor de volledigheid is het dus belangrijk te benadrukken dat ongewenst seksueel 
gedrag niet alleen tegenover vrouwen, maar ook weldegelijk tegenover mannen vertoond 
wordt, zij het wel in mindere mate. The #MeToo Movement is er niet alleen voor vrouwen, 
maar voor iedereen die met seksueel ongewenst gedrag geconfronteerd is. Het maakt niet uit 
welke huidskleur je hebt, of je een transpersoon bent of niet, … The #MeToo Movement is er 
voor alle slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag (Burke, s.d.). Hun doel is uiteindelijk 
om seksueel wangedrag een halt toe te roepen, hun belangrijkste boodschap te verspreiden 
en wereldwijd een netwerk op te bouwen van mensen die strijden tegen seksueel geweld (The 
‘me too’ Movement, 2019).

Vanuit de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (s.d.) wordt 
aangeraden om in elk bedrijf een vertrouwenspersoon aan te stellen. Die vertrouwenspersoon 
dient dan als aanspreekpunt om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dit hoeft 
niet per se seksueel getint te zijn. Die vertrouwenspersoon dient hier wel een cursus voor te 
volgen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat die persoon op de hoogte is van de stappen die 
ondernomen moeten worden na een melding, zoals bijvoorbeeld iemand doorsturen naar een 
bepaalde organisatie of instantie. Jaarlijks moeten vertrouwenspersonen ook aan een 
intervisie deelnemen, waar ieder gevallen uit de eigen onderneming kan delen. Op die manier 
worden de praktische kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersonen verbeterd. Bij de 
aanstelling van de vertrouwenspersoon is het belangrijk dat iedereen van de andere 
werknemers akkoord gaat met deze persoon, want iedereen moet het gevoel krijgen dat die 
persoon in vertrouwen kan genomen worden.
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5.2 Vrouwenstemrecht

In 1831 ging de Belgische Grondwet in voege (De Smaele, 2005). Daarin stond de regeling 
van het Belgische stemrecht uitgelegd. Op dat moment gold het stemrecht enkel voor mannen 
van 25 jaar of ouder die vermogend genoeg waren (Craeghs & Dewachter, 1997). Dit is het 
zogenoemde cijnskiesrecht: die mannen van 25 jaar en ouder die rijk genoeg waren om een 
bepaald bedrag aan belastingen of cijnzen te betalen, hadden de macht om te beslissen wie 
er over het land zou regeren. Bovendien moest er ook een hoog bedrag betaald worden om 
zich verkiesbaar te kunnen stellen, dus ook hier waren enkel de rijke mannen bevoordeeld 
(Devos & Schamp, 2015). Het idee hierachter was dat de mensen met een groot vermogen 
over rationeel denkvermogen beschikten, iets wat niet bij iedereen uit andere lagen van de 
bevolking het geval was. Om en bij de 46 000 mannen konden op dat moment hun kiesrecht 
gaan benutten. Later, in 1848, werd de hoogte van de cijns verlaagd, waardoor meer dan 78 
000 mensen hun stem konden uitbrengen. In 1871 volgde nog een verlaging, maar die gold 
enkel op lokaal niveau, niet op nationaal niveau (Devos & Schamp, 2015). Meer dan een 
decennium later werden nog meer Belgen stemgerechtigd, want mannen die een bepaalde 
functie uitoefenden of een bepaald diploma hadden, kwamen ook in aanmerking. Ook dit was 
wel enkel op lokaal niveau (Devos & Schamp, 2015).

In 1893 werd er een belangrijke wijziging doorgevoerd. De Grondwet werd herzien en het 
cijnskiesrecht werd vervangen door het algemeen meervoudig stemrecht (Craeghs & 
Dewachter, 1997). Dit hield in dat vanaf toen alle Belgische mannen ouder dan 25 jaar 
stemrecht hadden. Daar konden, afhankelijk van een aantal voorwaarden (onder meer het 
betalen van een bepaalde cijns), nog een of maximaal twee stemmen bovenop komen. Deze 
wijziging zorgde ervoor dat het aantal stemgerechtigden met één stem ineens meer dan 850 
000 bedroeg (Devos & Schamp, 2015). Van vrouwenstemrecht was echter nog geen sprake. 
Zoals hierboven reeds vermeld, waren er wel al feministische bewegingen opgekomen om te 
strijden voor vrouwenstemrecht, al was het lang zonder succes.

Na Wereldoorlog I volgde een nieuwe wijziging. Het algemeen meervoudig stemrecht voor 
mannen ruimde baan voor het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen. Concreet 
betekent dit dat alle mannen ouder dan 25 mochten stemmen én vrouwen die hun man in de 
oorlog verloren waren. Ook moeders van soldaten hadden sindsdien het recht om te stemmen 
(Devos & Schamp, 2015). In 1920 werd er bepaald dat vrouwen wel mochten stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, op voorwaarde dat ze 21 jaar of ouder waren en minstens zes 
maanden in de gemeente of stad woonden (Craeghs & Dewachter, 1995). 

In 1948 was het dan eindelijk zover. Meer dan honderd jaar na het van kracht gaan van de 
eerste versie van de Belgische Grondwet, bekwamen Belgische vrouwen vanaf 21 jaar 
eindelijk kiesrecht en dat op alle niveaus (Devos & Schamp, 2015). Daarmee was België vrij 
laat, want al meer dan veertig landen wereldwijd hadden dit reeds ingevoerd (Swyngedouw & 
Vander Weyden zoals weergegeven in Devos & Schamp, 2015).

6. Argumenten voor meer vrouwen in het topmanagement 

6.1 Correlatie bedrijfsresultaten en genderdiversiteit 

“Slimme bedrijven die succesvol willen zijn in de wereldeconomie zouden van genderdiversiteit 
een speerpunt van hun strategie moeten maken”, aldus directeur van International Labour 
Organisation Deborah France-Massin (zoals weergegeven in Desmet, 2019). Uit verschillende 
onderzoeken naar de correlatie van bedrijfsresultaten en gendergelijkheid blijkt namelijk dat 
gendergelijke ondernemingen beter presteren (Mooijman, 2018). 
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Het rapport Women in Business and Management, The business case for change peilde bij 
bijna 13.000 bedrijven in zeventig landen. Hieruit bleek dat meer dan 57% van de 
respondenten akkoord ging met de stelling dat initiatieven voor meer genderdiversiteit de 
bedrijfsresultaten verbeteren én 75% van de bedrijven die genderdiversiteit in hun 
management promoten, rapporteerde een winststijging tussen vijf en twintig procent. Niet 
alleen de bedrijfsresultaten gaan erop vooruit, ook de zogenaamde ‘soft skills’ varen wel bij 
een evenwichtig samengesteld management. Bijna 57% van de ondervraagde bedrijven gaf 
aan dat het makkelijker werd om talent aan te trekken en te behouden. Ook de reputatie van 
de meeste bedrijven ging erop vooruit, wat dan weer een positieve invloed had op de 
klantenbinding. Meer dan 54% duidde op het feit dat ze verbeteringen zagen op vlak van 
innovatie, creativiteit en openheid (Desmet, 2019). 

Ook CEO en onderneemster Françoise Chombar benadrukt het laatste: genderdiversiteit in 
bedrijven, en in feite diversiteit in het algemeen, is een bron van creativiteit en innovatie (Knack 
Weekend, 2021). Hoe meer verschillende individuen in de onderneming, hoe rijker de input 
zal zijn. Het zijn dit soort innovatieve bedrijven met veel diversiteit die zich sterk kunnen 
positioneren op de markt (Diversiteit in bedrijf, 2019). Tot slot, verheldert het World Economic 
Forum in hun rapport dat genderevenwicht voor meer concurrentiekracht zorgt, het Bruto 
Nationaal Product verhoogt en de menselijke ontwikkeling bevordert. Genderevenwicht in 
bedrijven is dus zowel positief voor vrouwen als voor mannen (Knack Weekend, 2021). 

Voordelen vrouwen in topmanagement

Wanneer er naast mannen ook vrouwen in het topmanagement zitten, worden inputrijkere 
debatten gevoerd en effectievere beslissingen genomen. Homogene groepen bestaan uit 
leden die een gelijkaardige achtergrond hebben en afkomstig zijn uit dezelfde netwerken, 
waardoor ze een minder brede kijk op de zaken hebben. Wegens gebrek aan diversiteit 
ontstaat een soort groepsdenken. Wanneer een homogene groep, bijvoorbeeld het 
topmanagement in een bedrijf dat alleen uit mannen bestaat, echter aangevuld wordt met 
meerdere vrouwen, ontstaat er meer diversiteit en bijgevolg nieuwe inzichten en invalshoeken. 
Dit zou een positieve impact hebben op de kwaliteit van debatten, beslissingen en bijgevolg 
ook op de prestaties van het bedrijf (Musschoot, 2014).

Een andere reden waarom een bedrijf beter ook vrouwen plaatst in het topmanagement is 
omdat vrouwen over andere vaardigheden beschikken dan mannen die het bedrijf ten goede 
komen. Zo zouden vrouwen vaak betere communicatievaardigheden hebben, kunnen ze goed 
onderhandelen en conflicten oplossen, en hebben ze oog voor aspecten die geen betrekking 
hebben op de financiële prestaties van het bedrijf, zoals het welzijn van de werknemers. Dat 
resulteert ook in hogere werknemerstevredenheid en hogere omzet. De inzet van vrouwen en 
hun kwaliteiten in het hoger kader wordt steeds meer gezien als een sleutel tot succes 
(Musschoot, 2014). 

Genderdiversiteit in het hoger kader zorgt er eveneens voor dat bedrijven een grotere 
verscheidenheid aan werknemers en consumenten kan bereiken. Hoe groter de diversiteit in 
het hoger kader, hoe meer rekening men zal houden met de diversiteit in de samenleving en 
dus ook bij de eigen werknemers en consumenten. Een divers leidinggevend team kan zich 
gemakkelijker met andere gemeenschappen identificeren. Hierdoor zal men sneller bepaalde 
behoeften erkennen of de marktwaarde van een bepaalde gemeenschap inzien (Musschoot, 
2014). 

Impact op de economie en samenleving

Een evenwichtige man-vrouwverhouding in bedrijven zou ook een positieve invloed hebben 
op de economie in haar geheel. Vrouwen worden gezien als een onontgonnen bron van 
economisch potentieel. Het talent van vrouwen, dat vandaag nog steeds wordt verspild, is 
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essentieel voor de groei van Europa en het concurrentievermogen van de Europese Unie. 
Door de toenemende druk om de economie te baseren op kennis, competentie en innovatie, 
is het noodzakelijk om al het talent dat zich op de markt bevindt in te zetten. Volgens de 
Commissie, het Parlement en de European Women’s Lobby zou een meer evenwichtige man-
vrouwverhouding in het hoger kader eveneens een bijdrage leveren aan de 
tewerkstellingsgraad van de 20 tot 64-jarigen (Musschoot, 2014). 

Bovenstaande vaststellingen duiden op de positieve invloed van genderdiversiteit in bedrijven 
alsook voor de economie en de samenleving in haar geheel. Toch zijn mannen en vrouwen 
niet evenredig vertegenwoordigd in bedrijven. Die scheve verhouding uit zich voornamelijk in 
het topmanagement en dan ten nadele van de vrouw. Doordat vrouwen in veel mindere mate 
toegelaten worden op de arbeidsmarkt en in het hoger kader, wordt er in Europa in 2040 een 
tekort van 24 miljoen arbeidskrachten in de leeftijd van 15 tot 65 jaar verwacht. Dit zal een 
negatieve invloed hebben op bedrijven, de economie en de samenleving, aangezien het 
aanbod hoger zal zijn dan de vraag naar werk. Indien het aandeel vrouwen op de werkvloer 
net zo groot wordt als het aandeel mannen, kan deze problematiek worden vermeden 
(Braakman, 2010). 

De huidige situatie, waarbij een scheve genderverdeling op de werkvloer heerst, verhindert 
bedrijven, de economie en de samenleving om van bovengenoemde voordelen te genieten. 
De resultaten en conclusies sturen dus een krachtig signaal uit naar bedrijven om 
genderdiversiteit bovenaan de agenda te plaatsen. Aan dit tempo duurt het nog zeker honderd 
jaar voor er een evenwicht is tussen mannen en vrouwen (de Graaf & Vrancken, 2021). We 
moeten afstappen van het nattevingerwerk, de diagnose stellen en vervolgens een traject 
uitstippelen waar men als bedrijf naartoe wil. Jeurissen vergelijkt het graag met het 
klimaatdebat. Ook daar was er al veel langer academisch bewijs van, maar pas de laatste 
jaren zijn we erin geslaagd om er een echt debat over te voeren (Desmet, 2019). Ook voor 
deze problematiek is de tijd meer dan rijp om actie te ondernemen. 

6.2 Bedrijfscultuur en - imago 

“Bedrijfscultuur kan worden gedefinieerd als de gemeenschappelijke verstandhouding van de 
leden van en de belanghebbenden bij het bedrijf. Deze gemeenschappelijke verstandhouding 
heeft betrekking op hoe het er dagelijks in de onderneming aan toegaat.” (Neuijen & Sanders, 
2005). Die bedrijfscultuur wordt mede gevormd door hoe mensen kijken naar de rollen van 
mannen en vrouwen en welke verwachtingen er gecreëerd worden. Normen, waarden en hoe 
men zich op sociaal vlak tegenover andere personen gedraagt, zijn hier ook deel van (Cheung 
& Halpern, 2010).

De bedrijfscultuur heeft invloed op de keuze van vrouwen voor een bepaald bedrijf waar ze 
solliciteren of werken. Onderzoek van McKinsey & Company (2012) wijst uit dat bedrijven die 
genderdiversiteit en de ontwikkeling van vrouwen hoog in het vaandel dragen ook de bedrijven 
zijn die vrouwen aanlokkelijk vinden. Zulke bedrijven spreken hen meer aan, omdat ze het 
gevoel krijgen dat ze als vrouw gesteund worden.

Een bedrijfscultuur waarin flexibiliteit een belangrijke rol speelt, is ook aantrekkelijk voor 
vrouwen (Boerrigter, 2012). Zoals gezegd nemen vrouwen vaak meer de huishoudelijke en 
gezinstaken op zich. Flexibiliteit op het werk geeft hen onder andere de kans zelf te bepalen 
wanneer ze werken en stelt de werknemers in staat zelf hun ideale work-life balance te vinden 
en behouden (Boerrigter, 2012).

Welke bedrijfscultuur ergens heerst, hangt volgens Geert Hofstede (1994) af van het hoger 
management. Het zijn namelijk de managers die bepalen welk beleid een onderneming voert 
en bijgevolg ook welke cultuur aanwezig is. Het is ook hun taak om de verschillende 
subculturen in de onderneming te onderscheiden. Niet iedere groep kan namelijk op dezelfde 
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manier behandeld en benaderd worden, dus ook vrouwen niet. Staat er bovenaan de 
onderneming een soort old-boys network, is de kans veel groter dat de bedrijfscultuur niet 
gericht is op de ondersteuning van vrouwen. 

Hofstede (1994) benadrukt wel dat de bedrijfscultuur kan veranderd worden, bijvoorbeeld ten 
voordele van vrouwen, maar dit is niet eenvoudig. De leidinggevenden moeten overtuigd 
worden om de verandering aan te gaan. Hiervoor moet er aangetoond worden dat de baten 
van de verandering de kosten overtreffen.

Vroeger was het gewoonlijk dat de managers de grote punten van de cultuur bepaalden en dit 
aan de werknemers oplegden, maar dit is verouderd. Het blijft evenwel grotendeels de taak 
van hogere leidinggevenden om de noodzaak van verandering in te zien en de belangrijkste 
punten van de nieuwe cultuur te bepalen, maar dit wordt niet meer opgelegd. Tegenwoordig 
moet er een draagvlak zijn. De werknemers moeten meegaan in het verhaal en meehelpen 
aan de verandering (Kotter, 1995). 

Zoals eerder geschreven hebben veel vrouwen dezelfde kwaliteiten als mannen, waardoor die 
bepaalde punten geen invloed zouden mogen hebben in het aantal vrouwen in leidinggevende 
functies. Er zijn echter ook verschillen, net als er verschillen tussen mannen en vrouwen in de 
privésfeer zijn. Vrouwen hebben bijvoorbeeld op werkvlak een groter informeel netwerk en 
mannen een groter formeel netwerk. Het informele netwerk van vrouwen zorgt voor een groter 
gevoel van solidariteit, terwijl het netwerk bij mannen eerder rond beslissingen en macht draait 
(Agrawal, 2000). Een overdreven mannelijke cultuur schrikt vrouwen dus af. Om die reden 
trekken ze eerder naar bedrijven, waar inclusie een belangrijk aspect van de cultuur is.

Bedrijven die van inclusie een belangrijk punt maken in hun cultuur, dragen dit ook uit in hun 
imago. Als bedrijven zich naar de buitenwereld toe profileren als pro-vrouwen, kan dit vrouwen 
én in het algemeen mensen die zich inzetten voor genderdiversiteit aantrekken (de Ruijter & 
Zijlstra, 2016). Bovendien zijn volgens Baerts et al (2011) vrouwen aan de top in een bedrijf 
ook goed voor het imago, omdat dit aantoont dat bedrijven de diversiteit en talenten van 
groepen die soms genegeerd worden ernstig nemen. Daartegenover staat wel dat er nog 
mannen zijn die liever met andere mannen zaken doen, waardoor vrouwen toch nog aan de 
kant blijven staan. Baerts et al. beweren dat vrouwen de status van bedrijven kunnen 
beschadigen. Bovendien willen mannen niet afgetroefd worden door vrouwen, noch intern 
noch extern, bijvoorbeeld bij concurrenten of bedrijven waarmee samengewerkt wordt.

6.3 Kwaliteiten van vrouwen 

Hebben vrouwen andere kwaliteiten dan mannen, waarmee ze zich kunnen onderscheiden 
om zo hogerop te geraken? Hofstede (zoals weergegeven in Nunez et al., 2017) stelt dat er 
een verschil is tussen masculiniteit en femininiteit. Beide hebben hun eigen karakteristieken. 
Let wel, masculiniteit is niet per se mannelijk, net zomin als femininiteit puur vrouwelijk is. 
Mannen kunnen over feminiene eigenschappen beschikken en vice versa, al gaan 
bijvoorbeeld mannen wel over het algemeen meer masculiene karakteristieken hebben. 

Masculiene karakteristieken zijn onder andere assertiviteit, dominantie, succes, focus op 
resultaat en leven om te werken. Feminiene karakteristieken zijn dan meer zachtaardigheid, 
ondersteunend, empathie, bescheidenheid, focus op relaties en werken om te leven (Hofstede 
zoals weergegeven in Nunez et al., 2017; Visser, 2011). Wat is nu de invloed van deze 
eigenschappen? Belet dit vrouwen om de hiërarchische ladder te beklimmen? 

Het zijn onder andere die feminiene karakteristieken die mede het stereotiepe beeld rond 
vrouwen vormen. Uit onderzoek van Derks et al. (2016) blijkt dat zogenaamde senior 
management-vrouwen zich net differentiëren van de (jongere) vrouwen in lagere functies. De 
senior management-vrouwen beschikken over de masculiene karakteristieken die mannen 
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naar de top gebracht hebben. Die karakteristieken proberen ze extra in de verf te zetten. 
Bovendien vinden ze het ook net prettig dat zij erin geslaagd zijn om hoge leidinggevende 
functies te bekleden, dit is het eerder vermelde queen bee-effect.

Toch zijn er ook kwaliteiten die vrouwen soms onderscheiden van mannen die eveneens 
helpen om hogerop te komen. Vrouwen die doorstromen naar het hoger management tonen 
dat ze doorverzettingsvermogen hebben. Het is duidelijk dat vrouwen door heel wat zaken 
belemmerd worden op weg naar boven. De vrouwen die dus daadwerkelijk een hoge 
leidinggevende functie bekleden, hebben zich dus langs deze belemmeringen weten te werken 
en hebben de wilskracht om hun doel te bereiken (Baerts et al., 2009).

Daarnaast communiceren vrouwen en mannen op een andere manier (Baerts et al., 2009). 
Vrouwen zijn veel terughoudender in hun communicatie. Mannen laten zich echter niet graag 
aftroeven door vrouwen en ook in hun communicatie zijn ze meer op macht gericht.  
Daarenboven is ook het idee achter de communicatie anders. Mannen hebben de neiging hun 
onafhankelijkheid te koesteren en willen hun plaats op de hiërarchische ladder behouden of 
zelfs verbeteren (Tannen, 1990), terwijl vrouwen net communiceren om relaties aan te gaan. 
Die communicatiestijl van vrouwen zorgt dan weer voor het eerder vermelde gevoel van 
solidariteit.

Die zachtere communicatiestijl van vrouwen is gekoppeld aan hun empathie die bij velen 
overheerst. Volgens onderzoek van Visser (2011) wordt empathie bij mannelijke leiders enorm 
gewaardeerd door de medewerkers. Die empathie stelt hen onder meer in staat 
verbondenheid onder het personeel te creëren. Om die reden wordt hun communicatie- en 
leiderschapsstijl als effectief ervaren. Aangezien empathie vaak bij vrouwen veel meer 
aanwezig is, is het aan hen om dit in hun voordeel uit te spelen.

7. Genderdiscriminatie in verschillende sectoren 

7.1 De sportsector

Een zeer gekende sector op het vlak van genderongelijkheid in hoge functies is de sportsector. 
In België zijn de bondscoaches van de nationale damesploeg in sporten zoals voetbal, 
volleybal en basketbal allemaal mannen, terwijl in de omgekeerde richting geen vrouwen aan 
het hoofd staan van mannenploegen. In managementfuncties zijn vrouwen ook sterk 
ondervertegenwoordigd (Hardie, 2020). Volgens cijfers van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE)(s.d.) blijkt dat slechts tussen de twintig en dertig procent van de 
sportcoaches in Europa een vrouw is. Bovendien zijn de vrouwelijke coaches dan nog vaak 
terug te vinden in sporten waar vrouwen sterk vertegenwoordigd worden, zoals gymnastiek, 
of in de jeugdcategorieën. Vaak is er ook nog verontwaardiging en verrassing omtrent vrouwen 
in de sportsector. In 2019 floot een vrouw voor het eerst de UEFA Super Cup en werd in 
september 2020 voor het eerst in Duitsland een topvoetbalwedstrijd op het hoogste niveau 
door een vrouwelijke scheidsrechter in goede banen geleid (Het Nieuwsblad, 2019; 
Sportredactie AD, 2020). Het feit dat hieraan nieuwsartikels gewijd worden, wijst erop dat het 
iets bijzonders is.

Er wordt wel aandacht op gevestigd en er worden zaken ondernomen. Zo zijn er negen 
Europese sportfederaties die genderquota hebben ingevoerd. Bijvoorbeeld in de Unie van 
Europese Voetbalverenigingen moeten er in het hoogste besluitvormingsorgaan ten minste 
één man en één vrouw zetelen. Daarbovenop zijn er bij vijf Europese federaties nog 
vrouwencommissies of -comités om gendergelijkheid in de gaten te houden en te bevorderen. 
Het EIGE stelt wel dat er nog veel gerichte maatregelen en initiatieven nodig zijn om de 
gendergelijkheid waar te maken.
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Play the Game, een internationaal initiatief voor onder andere meer democratie in sport (Play 
the Game, s.d.), beweert dit ook en onderzocht in verschillende landen een aantal aspecten 
uit de sportsector, waaronder gendergelijkheid. Het rapport van Play the Game over 
Vlaanderen (Geeraert, 2018) toont aan dat geen enkele federatie in Vlaanderen een policy 
heeft om gelijke representatie te bevorderen, er geen gendersensitieve procedures zijn bij 
rekrutering en er geen genderevenwichtige representatie is. In 2017 bevestigde Philippe 
Muyters, toenmalig Vlaams minister van Sport, dat slechts dertien procent van de leden van 
de raden van bestuur in sportfederaties vrouwen waren.

Vanuit het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, ook gekend als Team Belgium, zijn er 
twee initiatieven om de verdelingen gelijk te trekken. Ten eerste is er een taskforce specifiek 
gericht op de gelijke genderverdeling. Deze taskforce heeft vorig jaar bij meer dan 
tweehonderd vrouwen – zowel atletes als coaches en bestuurders – van Team Belgium een 
bevraging gedaan. Daaruit blijkt dat bijna zeventig procent vindt dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in de sportwereld, dat bijna een kwart van mening is dat ze te 
weinig media-aandacht krijgen in vergelijking met mannen en dat meer dan zeventig procent 
aangeeft dat vrouwen volgens hen financieel als minderwaardig worden gezien in vergelijking 
met mannen (Team Belgium, 2020).

Vrouwen zijn goed voor ongeveer een kwart van de media-aandacht op vlak van sport, wat in 
hun nadeel speelt (Hardie, 2020). Dit zorgt voor minder inkomsten en bijgevolg minder 
mogelijkheden. Zo was de finale van de Champions League voor vrouwen niet op televisie te 
volgen en stonden er bij de uitreiking van de beker bijna uitsluitend mannen van de FIFA op 
het podium. De laatste jaren is er op vlak van media-aandacht wel verbetering op te merken. 
Heel wat matchen van het Wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2019 werden op de 
VRT uitgezonden (Sporza, 2019). Bovendien is er met Imke Courtois een vrouwelijke 
voetbalanalist tijdens de voor- en nabeschouwingen te zien. Daarnaast zijn sinds enkele jaren 
de meest vrouwen-cyclocrossen te zien op televisie en is er bewust gekozen om de Ronde 
van Vlaanderen voor vrouwen uit te zenden en later te laten eindigen dan die voor mannen, 
om zoveel mogelijk kijkers te behalen (Sporza, 2016). 

Ten tweede zijn er sinds eind vorig jaar de game changers. Dit is een groep van (voormalige) 
Belgische topatletes, die activiteiten op poten zullen zetten om de gendergelijkheid in sport te 
bevorderen. Leden van die game changers zijn onder andere Ann Wauters, Evi Vanacker en 
Kim Gevaert (Hardie, 2020). Volgens Ann Wauters zijn vrouwenquota in de sportwereld nodig, 
want als vrouwelijke atleet is het nodig dat je door op zijn minst een paar vrouwen wordt 
omringd (Lagae, 2020). Tot slot is Tessa Wullaert een rolmodel op vlak van de strijd voor meer 
gendergelijkheid in de voetbalwereld.

7.2 De zorgsector 

Terwijl de genderrollen in onze samenleving langzaam maar zeker beginnen te vervagen, kent 
de zorgsector een verregaande feminisering. De Vlaamse zorgsector is meer dan ooit een 
vrouwenbastion (de Preter, 2019). Dat wordt bevestigd door cijfers die Katrien Schryvers, 
Vlaams parlementslid voor CD&V, opvroeg. Van de 124 260 erkenningen voor een 
zorgberoep, die de voorbije 6 jaar werden afgeleverd door het Agentschap Zorg en 
Gezondheid, gingen er 94 120 naar vrouwen tegenover 30 131 naar mannen. Gezien de 
stijging van het aantal erkenningen voor vrouwen, daalde het aandeel mannen dat erkend 
werd in een zorgberoep procentueel van 27% naar 25% (Schryvers, 2021).

Indien dieper wordt ingezoomd op de zorgsector, blijken de verschillende zorgberoepen ook 
voor het merendeel geregeerd te worden door vrouwen. Zo worden erkenningen voor 
logopedisten quasi uitsluitend aan vrouwen uitgereikt en zijn meer dan negen op de tien 
logopedisten, mondhygiënisten, audiciens, audiologen, orthopedagogen en apothekers die in 
2020 een erkenning kregen vrouwen (Schryvers, 2021). 
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De feminisering van de zorgsector lijkt zich ook verder te ontwikkelen, wanneer gekeken wordt 
naar het aantal vrouwelijke en mannelijke studenten die voor een richting in de zorg kiezen. 
Aan de KU Leuven volgden in 2019 slechts veertien mannen de bachelor pedagogische 
wetenschappen tegenover 262 vrouwen. Aan dezelfde universiteit schreven amper zes 
mannen zich in voor een bachelor logopedische en audiologische wetenschappen. Zij werden 
hierbij omringd door 189 vrouwelijke studenten. Ook binnen de richting psychologie is de 
verhouding niet in evenwicht. 246 mannen kozen voor deze richting ten opzichte van 1061 
studentes (de Preter, 2019).

Opmerkelijk hierbij is de evolutie die Danny Wildemeersch, emeritus hoogleraar pedagogische 
wetenschappen aan de KU Leuven, over de jaren heeft vastgesteld. Toen hij in de jaren 70 
studeerde, waren mannen nog ruim in de meerderheid in studierichtingen als pedagogiek, 
psychologie en geneeskunde. Het keerpunt kwam er in de jaren 80, wanneer steeds meer 
vrouwelijke studenten tot de universiteit toetraden. In die periode vond een spectaculaire 
feminisering van de richtingen pedagogiek en psychologie plaats (de Preter, 2019). 

Het feit dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de zorgsector zou het gevolg zijn van de 
studiekeuzes van meisjes en jongens (Musschoot, 2014). Al van in het secundair onderwijs 
zijn meisjes meer aangetrokken tot richtingen die te maken hebben met onderwijs, zorg en 
gezondheid, terwijl jongens eerder kiezen voor technische en wetenschappelijke richtingen. 
Hierdoor ontstaan gendergekleurde studierichtingen en stereotyperingen omtrent vrouwelijke 
en mannelijke beroepen (Saelens, 2018). Zoals eerder vermeld, leidt het stereotyperend 
vrouwelijk beeld van de zorgsector tot identificatieproblemen bij mannen, waardoor ze minder 
snel de stap zetten naar de zorgsector. 

Ook de huidige coronacrisis heeft het vrouwelijk imago van de zorgsector versterkt. Zo werden 
tal van artikels gepubliceerd met titels als ‘Vooral vrouwen houden Belgen gezond tijdens 
coronacrisis’ en ‘Vrouwen staan het meest in de frontlinie door hun oververtegenwoordiging in 
de zorgsector’. De crisis heeft eveneens aangetoond dat verpleegkunde meer dan ooit een 
knelpuntberoep is waarbij veel handen aan het bed nodig zijn (Verstichel, 2021). 
Verpleegkunde siert dan ook sinds kort de eerste plaats in de VDAB-lijst van de 
knelpuntberoepen (Muylle et al., 2021). 

Gezien de oververtegenwoordiging van vrouwen in de zorgsector ligt één oplossing alvast voor 
de hand: meer mannen laten instromen in de zorg. Hiervoor moet het stereotiepe beeld dat 
een verpleegkundige een vrouw hoort te zijn, ontkracht worden en moet de zorgsector 
aantrekkelijker gemaakt worden voor mannen. Een eerste logische stap is de promotie van 
zorgrichtingen in het onderwijs met een actieplan analoog aan het succesvolle STEM-
actieplan, dat meisjes stimuleert om een wetenschappelijke of technische richting te kiezen, 
maar deze keer een actieplan gericht tot jongens (Muylle et al., 2021). 

De organisatie Vrouw & Maatschappij (V&M) is eveneens van mening dat de vastgeroeste 
genderstereotypes rond mannen in de zorg aangepakt moeten worden. V&M toonde alvast 
het goede voorbeeld door het genderonevenwicht aan te kaarten en door mannen in de 
zorgsector in de bloemetjes te zetten. Meer evenwicht in de zorg zou heel wat voordelen 
opleveren, aangezien vrouwen en mannen elkaar aanvullen (HLN, 2021). 

Recent, op 30 maart 2021, hebben de Vlaamse regering en de sociale zorgpartners de laatste 
hand gelegd aan een intersectoraal akkoord dat de werkomstandigheden van het personeel 
in de zorg moet verbeteren. Het akkoord houdt onder andere in dat het zorgpersoneel vanaf 
april 4,5% een hoger loon zou ontvangen. Experten, werkgevers en vakbonden erkennen dat 
de loonsverhoging en de betere werkomstandigheden voor het zorgpersoneel een stap in de 
goede richting zijn om het beroep aantrekkelijker te maken (Blues, 2021). Dit kan enerzijds de 
doorstroom van mannen in de zorgsector bevorderen, anderzijds kan de loonsverhoging ook 
een positieve impact hebben op de loonkloof en dit ten gunste van vrouwen. 
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7.3 ICT-sector

Elk jaar worden meer dan 120 000 nieuwe banen gecreëerd in Europa door de bloeiende ICT-
sector (Europees Parlement, 2018). In België doet deze sector het eveneens goed. Echter, 
volgens een studie van Eurostat uit 2017 vertegenwoordigen de Belgische mannen maar liefst 
86% van de werknemers in deze sector (Derese, 2018). Slechts 39 000 van de 214 000 ICT-
banen worden bekleed door een vrouw (iStorm, 2019). De representatie van de vrouwen in de 
ICT -sector in België is niet om over naar huis te schrijven. Het is evenwel belangrijk op te 
merken dat deze cijfers in de rest van de wereld niet veel beter zijn. De populatie ICT-
werknemers bestaat voor 25% uit vrouwen (Derese, 2018).

Mannen vertegenwoordigen dus het grootste deel van de ICT-branche (Europees Parlement, 
2018).  Nochtans is er een groot aantal potentiële vrouwelijke kandidaten (Derese, 2018). 
Deze kandidaten zouden het voornaamste tekort in de sector kunnen opvullen (Europees 
Parlement, 2012), aangezien er 141 300 vacatures in 2016 open stonden in de sector (de 
Vries et al., 2018). 

Er zijn verschillende redenen om de achterstand van vrouwen in de ICT te verklaren.

In België beginnen meisjes pas op twaalfjarige leeftijd belangstelling te tonen voor technologie 
en techniek (Derese, 2018). Deze belangstelling duurt echter niet lang, want tegen de leeftijd 
van veertien jaar verdwijnt hun nieuwsgierigheid opnieuw. Meisjes zijn zich niet terdege 
bewust van de verschillende mogelijkheden die ICT biedt, waardoor zij eerder voor creatieve 
of sociale opleidingen opteren. In tegenstelling tot jongens, die van jongs af aan worden 
aangemoedigd om zich op dit terrein te begeven, hebben meisjes de neiging deze pagina 
sneller om te slaan (Derese, 2018). 

Slechts acht procent van de vrouwen is opgeleid in ICT. Dit cijfer is des te opvallender, 
aangezien vrouwen over het algemeen betere resultaten behalen binnen de opleiding. Het 
beeld van “de saaie informaticus’ blijft echter vrij sterk in het collectief geheugen van de 
mensen hangen, ondanks een zekere mentaliteitsverandering dankzij de digitalisering van de 
samenleving (Derese, 2018).

De keuzes van een persoon hangen nauw samen met de omgeving waarin die is opgegroeid. 
Volgens studies van Women in Technology International en 451 Research is er weinig of geen 
voeling met vrouwelijke rolmodellen. Volgens de resultaten had de helft van de ondervraagden 
een vader die in de sector werkte, terwijl slechts acht procent een moeder had in de ICT-
branche (Gijsbrechts, 2016).   

Uit voornoemde studie bleek eveneens dat niet minder dan de helft van de ondervraagden 
reeds met discriminatie op grond van geslacht te maken kregen. Bovendien merkten de 
vrouwen die deelnamen aan deze enquête dat hun toekomstperspectieven niet zo rooskleurig 
leken te zijn ten gevolge van deze discriminatie (Gijsbrechts, 2016).   

Informatica wordt door kinderen, zowel meisjes als jongens, vaak geassocieerd met computers 
en het internet. Meisjes schrijven er vaak negatieve aspecten aan toe: saai, nerdy, etc. Wat 
meisjes van jongens onderscheidt, is de ‘ervaringskloof’, namelijk een verschil in 
ervaringsniveau. In tegenstelling tot jongens die de computer gebruiken om hun eigen muziek 
te maken of websites te bezoeken, gebruiken meisjes de computer enkel gebruiken voor hun 
schoolwerk of om te chatten (eGender, s.d).

Het stereotiepe beeld dat informatica meer geschikt is voor mannen wordt bevestigd door de 
computerindustrie zelf. Meisjes voelen zich minder aangetrokken tot informatica. Dit komt 
doordat de artikelen, software- en hardware-advertenties en computerspelletjes voornamelijk 
zijn ontworpen om mannen aan te spreken en aan te trekken. Aangezien mannen de 
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meerderheid van de werknemers in deze sector uitmaken, stappen vrouwen er sneller terug 
uit (eGender, s.d). Hoewel de ICT-sector nog steeds een vrij mannelijke sector is, lijkt België 
de leider in Europa te zijn als het erom gaat deze kloof te dichten. Als er naar de cijfers van 
Europa wordt gekeken, is slechts één op de vijf vrouwen ICT-student. België heeft echter 
betere cijfers: 37% van de ICT-studenten is vrouw (Van Waeyenberghe, 2020).

Het beeld van de ICT is niet het meest positieve. Het is een wereld van ‘nerds’ en ‘freaks’, 
maar ook een wereld waar de werkdag eindeloos lijkt, waar een sterke professionele druk 
heerst en waar werkroosters onregelmatig zijn. Dit beeld trekt zeker geen vrouwen aan 
(eGender, s.d).

De Europese Unie heeft echter een aantal stappen ondernomen om ICT-loopbanen 
aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Het doel is de jobs ten aanzien van vrouwen te 
promoten en hen aan te moedigen om in deze sector te gaan werken. Ze doen dit via 
verschillende initiatieven zoals de EU CodeWeek, de Grote Coalitie voor digitale banen en het 
Europees netwerk van jonge webdesigners (Europees Parlement, 2018).

Christophe Maassen, directeur van iStorm, stelt dat, hoewel het aantal vrouwen nog steeds 
ondermaat is, er een positieve trend in de ICT-sector is. Desondanks gaat het de goede 
richting uit met de sector. De evolutie van de sector trekt namelijk steeds meer vrouwen aan. 
De sector wordt namelijk niet langer als een back-office dienst beschouwd, maar als een 
belangrijk element in de ontwikkeling van ondernemingen die concurrerend willen blijven. De 
dagen dat ICT-werknemers in kelders werkten en geen contact hadden met andere 
werknemers zijn voorbij (iStorm, 2019).

8. Glazen plafond doorbreken 

Het glazen plafond wordt gecreëerd door een waaier aan factoren, zoals loopbaan en gezin, 
de organisatiecultuur, stereotypering en vooroordelen. Hoewel het glazen plafond door deze 
factoren in stand wordt gehouden, werden reeds verschillende maatregelen genomen om dat 
glazen plafond te doorbreken. Dergelijke maatregelen gaan onder andere over het 
sensibiliseren, het opstellen van genderbeleid in bedrijven en het invoeren van quota door de 
overheid (van Caenegem, 2017). 

8.1 Vrouwenquota 

Het invoeren van een vrouwenquota is een veelbesproken maatregel. Quota moeten expliciet 
het gelijktrekken van de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in 
besluitvormingsorganen voor ogen hebben (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen, s.d.). In 2011 laaide het debat rond de vrouwenquota op. Voorstanders van de quota 
waren van mening dat een verplichtende benadering noodzakelijk was om de situatie, waarbij 
vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het topmanagement, te corrigeren. Op 28 
juli 2011 nam het Federaal Parlement de zogenaamde quotawet aan. Deze wet stelde dat de 
raad van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen, economische overheidsbedrijven 
en de Nationale Loterij uit minstens één derde vrouwen moet bestaan. Het Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (s.d.) bracht de evolutie van het aandeel vrouwen in de 
bestuursraden van organisaties die binnen het toepassingsgebied van de wet vallen in kaart. 
Uit hun onderzoek bleek dat de verplichte quota hun vruchten afwierpen, want het aandeel 
vrouwen in bestuursraden van de onderzochte bedrijven was erop vooruitgegaan: van 8,2% 
in 2008 naar 16,6% in 2014. Het Parlement zal de impact van de wet in 2023 voor een eerste 
keer evalueren. Indien bedrijven deze wet niet naleven, volgt er nietigheid van de benoeming 
of opschorting van de financiële voordelen (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen, s.d.).
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Met de invoering van vrouwenquota is het niet de bedoeling om zomaar vrouwen aan te nemen 
omwille van hun sekse, het gaat erom meer vrouwelijk talent de kans te bieden om zich in 
bestuursraden of hogere functies te nestelen. Uit onderzoek van de Universiteit van Hasselt 
(2015) kwam naar voren dat de quota positieve effecten met zich mee brachten, aangezien 
bedrijven meer op zoek gingen naar het vrouwelijk talent op de arbeidsmarkt en zich meer 
bewust werden van de verspilling ervan. Voorstanders zijn van mening dat de quotawetgeving 
op de arbeidsmarkt een manier is om snel het glazen plafond te doorbreken en te voorzien in 
genderdiversiteit in topfuncties (van Caenegem, 2017).  Echter zijn er ook contra-argumenten 
die verder in de field research worden toegelicht. 

8.2 Gesubsidieerde kinderopvang 

De komst van kinderen is ook een verklaring voor de lage participatie van vrouwen in 
topfuncties (van den Berg, 2017). Ouders gaan op zoek naar een goede balans tussen werk 
en gezin, maar het blijkt een opgave te zijn om een fulltime job of job in een hogere functie 
met de zorg voor kinderen te combineren. Aangezien de stereotiepe rolverdeling, waarbij de 
vrouw instaat voor het gezin en de man de kostwinner is, zodanig in onze samenleving is 
ingebakken, zijn het voornamelijk vrouwen die zich tot het gezinsleven terugtrekken. Hierdoor 
werken vrouwen meer dan mannen deeltijds en nemen ze in mindere mate een hoge functie 
aan. Het subsidiëren van kinderopvang biedt een oplossing om het aandeel vrouwen in 
topfuncties te vergroten. Een studie van het Duits Instituut voor Economisch Onderzoek heeft 
namelijk aangetoond dat gesubsidieerde kinderopvang resulteert in een sterke stijging van de 
arbeidsparticipatie van de vrouw en bovendien zorgt dit voor een economische impuls (van 
den Berg, 2017). In IJsland betaalt de overheid 95% van de kosten van het kinderdagverblijf 
terug. Daardoor wordt niemand tegengehouden om terug aan het werk te gaan na de geboorte 
van een kind en wordt niemand tegengehouden om zich in het hoger kader te positioneren 
(Verbeke, 2018). Of dit daadwerkelijk geleid heeft tot een hogere arbeidsparticipatie van 
vrouwen is nog niet duidelijk, maar wel is IJsland toonaangevend wat betreft vrouwen in 
bestuursraden. In de eilandstaat is bijna de helft van het parlement vrouw en Katrín 
Jakobsdóttir is sinds 2017 aangesteld als premier (Van Der Velden, 2017). IJsland komt dan 
ook niet voor niets al tien jaar als beste uit de bus in het Global Gender Gap Report van het 
Wereld Economisch Forum (Amnesty International, 2019).    

8.3 Flexibiliteit

Flexibiliteit binnen bedrijven zou een andere oplossing zijn om meer vrouwen in het 
topmanagement te krijgen en om de combinatie van een topfunctie en de zorg voor het gezin 
te faciliteren. Bedrijven kunnen op verschillende manieren inspelen op die flexibiliteit, zoals de 
invoering van flexibele werktijden, verlofregeling en taakverdeling. Met flexibele werktijden 
wordt bedoeld: flexibiliteit in zowel tijd als plaats waar de werkzaamheden worden verricht. 
Deze flexibele werktijden maken het voor vrouwen mogelijk om bijvoorbeeld ‘s avonds of in 
het weekend te werken.  Zo kunnen gezinnen hun werkzaamheden afstemmen op hun 
huishouden en wordt het eenvoudiger om een topfunctie te vervullen. Bedrijven kunnen nog 
een stapje verdergaan wat betreft die flexibiliteit en kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan 
de werkwijze in verschillende Scandinavische landen. In deze landen worden vergaderingen 
grotendeels ingepland op momenten waar kinderen op school zijn. In België wordt hier weinig 
rekening mee gehouden, waardoor het vrouwen belet om een hogere functie aan te nemen. 
Om het aandeel vrouwen in de top te vergroten en om deze vrouwen ook binnen het bedrijf en 
hun functie te houden, is het van belang dat bedrijven goede regelingen treffen omtrent 
flexibiliteit (van den Berg, 2017). 
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8.4 Evolutie in de traditionele rolpatronen

Het doorbreken van de traditionele rolpatronen met betrekking tot werk en gezin is een 
evolutionair proces. Ten gevolge van die geleidelijke evolutie van de mentaliteit vragen vaders 
om meer betrokken te worden bij de opvoeding van hun kinderen en bij het beheer van het 
dagelijkse gezinsleven, en wordt meer aanvaard dat vrouwen voor hun carrière gaan en een 
positie in het hoger kader ambiëren (RVA, s.d.). 

Uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia kwam naar voren dat steeds meer mannen 
ouderschapsverlof opnemen, terwijl er bij vrouwen juist een daling vastgesteld werd. Deze 
trend toont aan dat mannen steeds meer voor hun gezin kiezen en geen schrik hebben om 
gezien te worden als iemand die niet vol voor zijn job zou gaan of een promotie zou ontlopen, 
omdat hij ouderschapsverlof opneemt (Knack, 2018). Om de verdeling van werk en privé 
tussen man en vrouw verder te stimuleren moet ouderschapsverlof meer gelijk getrokken 
worden, zodat mannen meer ruimte krijgen om een rol te spelen in de opvoeding en vrouwen 
meer kansen krijgen om te werken. Zo nam Volvo Cars recent het besluit dat werknemers die 
na 31 maart 2021 een kind krijgen of adopteren een half jaar ouderschapsverlof kunnen 
opnemen, meer nog, het bedrijf moedigt dit zelfs sterk aan bij/onder mannen (Beel, 2021). Dit 
zou een grote stap vooruit zijn op vlak van de traditionele rolpatronen.   

Unizo (2019) vroeg aan 540 vrouwelijke zelfstandigen of het “voor vrouwen in België vandaag 
makkelijker is om ondernemer te worden in vergelijking met 20 jaar geleden?”, waarbij maar 
liefst 75% van de respondenten ‘ja’ heeft geantwoord. De argumenten waarom het voor 
vrouwen makkelijker is geworden situeren zich op drie niveaus: de maatschappij, het 
gezinsleven en het individu. De reden die het meest werd aangehaald, is de maatschappelijke 
aanvaarding dat vrouwen fulltime werken, een carrière uitbouwen en aan de top van 
organisaties staan. Daarna komt de ontplooiing en zelfontwikkeling van vrouwen te staan. 
Vrouwen zijn steeds meer hoogopgeleid en worden zelfstandiger opgevoed. Vervolgens werd 
de maatschappelijke ondersteuning en stimulering aangehaald.  

De kloof tussen vrouwen en mannen verkleint wat de tijd die ze aan het huishouden spenderen 
betreft. Hierbij moet wel worden vermeld dat het nog steeds vrouwen zijn die voor het overgrote 
deel instaan voor het huishouden, maar mannen bekommeren er zich steeds meer om 
(Donner, 2020). Deze verschuiving van de rolpatronen en de praktische steun van een 
echtgenoot zou dan ook onontbeerlijk zijn voor de uitbouw van een (academische) carrière 
van een vrouw. Een goede partner is één van de factoren die nodig is om het glazen plafond 
te doorbreken. Een vrouwelijke emeritus verwoordde dit dan ook treffend: “Je moet in feite ook 
al een goede man kiezen als je door dat glazen plafond wil geraken.” (Goovaerts, 2016) 

Aangezien het doorbreken van de traditionele rolpatronen nog volop aan de gang is, zou er 
(nog) meer evenwicht komen tussen vrouwen en mannen op vlak van werk en gezin. Bijgevolg 
neemt ook het aantal vrouwen in de top verder toe (Unizo, 2019). 

8.5 Rolmodellen

Hoewel de weg nog lang is, gaat het aandeel vrouwen in het topmanagement erop vooruit 
(Overheid Vlaanderen, s.d.). Hiermee gaat gepaard dat er meer vrouwelijke topmanagers 
aanwezig zijn waarmee vrouwen zich kunnen identificeren. Dankzij de betere visibiliteit van 
het stijgend aantal vrouwelijke rolmodellen hebben steeds meer vrouwen de ambitie of het lef 
om zich naar het topmanagement te begeven en het glazen plafond te doorbreken. Het belang 
van vrouwelijke rolmodellen mag dan ook niet onderschat worden en biedt meer 
toekomstperspectief voor meisjes en jonge vrouwen. Vrouwelijke rolmodellen binnen een 
bedrijf zou de doorstroom van het andere vrouwelijk talent naar de top eveneens stimuleren. 
Deze rolmodellen zijn een goed voorbeeld om te laten zien hoe zij een topfunctie en het 
privéleven combineren. Het ander vrouwelijk talent binnen de organisatie kan advies vragen 
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aan deze rolmodellen, hun eigen netwerk uitbreiden en zichzelf hierdoor verder ontwikkelen 
richting een hogere functie. Dankzij de vrouwelijke rolmodellen binnen hun bedrijf krijgen 
vrouwen meer zelfvertrouwen dat zij een functie in de top ook zouden kunnen (van den Berg, 
2017). “Rolmodellen zijn cruciaal voor meer genderdiversiteit in bedrijven. Als je geen rolmodel 
hebt, kun je ook niet dromen over wat je kan bereiken”, aldus Joëlle Frijters en Elke Kraemer. 
Zij zijn de initiatiefnemers van de eerste Belgische Inspiring Fifty, een lijst van vijftig vrouwelijke 
rolmodellen in de techsector (Debruyne, 2020).  Voorbeelden van rolmodellen die hun plaats 
in deze lijst wisten te bemachtigen, zijn Amélie Matton, Chief Executive Officer van AMB 
Ecosteryl, en An Steegen, Chief Technology Officer van Umicore (Inspiring Fifty, s.d.). 

8.6 Programma’s en coaching voor vrouwen 

Om meer vrouwen in de top te krijgen is het belangrijk dat managers zich bewust worden dat 
ze die vrouwen ook daadwerkelijk in de top van hun bedrijf nodig hebben. Verschillende 
onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat bedrijven met meer vrouwen in de top beter 
scoren op organisatorisch vermogen en betere financiële resultaten halen (van den Berg, 
2017). Hierdoor staat het stimuleren van meer vrouwen in de top steeds hoger op de 
managementagenda van veel bedrijven. Om meer vrouwen aan de top te krijgen organiseert 
het bedrijfsleven programma’s, opleidingen of events, die zich speciaal richten op de 
vrouwelijke doelgroep. Deze bedrijven zetten vrouwelijk talent aan om hun ambities richting 
de top van het bedrijfsleven na te streven en vragen eveneens meer aandacht voor de 
positieve invloed van genderdiversiteit aan de top. 

Het bedrijf McKinsey & Company, ’s werelds grootste strategy consultancykantoor, neemt 
hierbij een toonaangevende positie in. Ze geloven in het ontwikkelen van vrouwelijke leiders 
en zijn er iedere dag actief mee bezig. Daarnaast publiceert het bedrijf regelmatig nieuwe 
onderzoeken, waarin het belang van vrouwen aan de top benadrukt wordt en waarbij ze de 
samenleving wijst op het tekort aan vrouwen in topfuncties. Om vrouwelijke leiders te 
ontwikkelen en aan te moedigen lanceerde McKinsey & Company in 2012 een scholarship 
programma: de Next Generation Women Leaders Award. Het programma is gericht op 
vrouwen – van studenten en afgestudeerden tot ervaren professionals – uit heel Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika. Hun doel met dit programma is om op zoek te gaan naar vrouwen 
die hun eigen potentieel willen versterken, die zich herkennen in eigenschappen als 
probleemoplossend vermogen en creatief denken en die excelleren bij het samenwerken met 
anderen. Met andere woorden, ze zoeken vrouwen die hun talenten willen benutten om 
positieve veranderingen in hun leven én die van anderen te bewerkstelligen (Consultancy, 
2015). McKinsey & Company Next Generation Women Leaders Program is sinds 2012 een 
vaste waarde van het bedrijf en wordt ieder jaar opnieuw georganiseerd. Dit benadrukt hoeveel 
waarde het bedrijf hecht aan de topic voor meer vrouwen aan de top. 

Naast de programma’s, opleidingen of events schakelen bedrijven vaker een coach in om het 
vrouwelijk talent in de organisatie verder te ontwikkelen en een functie in de top te 
bemachtigen. Een coach deelt zijn of haar ervaringen en kan de vrouw op alle aspecten van 
haar carrière ondersteunen en adviseren. Met die doelstelling riep Annick Heyman, business 
coach en trainer, de organisatie Hey!Lady in het leven. Voordien coachte ze organisaties en 
bedrijven in hun HR-beleid om hun efficiëntie, creativiteit en communicatie te verbeteren. 
Hierbij bemerkte ze dat ambitieuze vrouwen vaak te kampen hadden met schuldgevoelens, 
een gebrek aan zelfvertrouwen, zichzelf verloren voelen, worstelen met perfectionisme, een 
slecht zelfbeeld of nood aan een betere work-life balance. Aan de hand van Hey!Lady reikt ze 
vrouwen alle tools en hulpmiddelen aan die ze nodig hebben om er te geraken, om het even 
welke doelstellingen of ambities de vrouw in kwestie voor ogen heeft (Hey!Lady, s.d.). 

De laatste tijd is de kracht van mentoring ook doorgedrongen tot Europese bedrijven op hoog 
niveau. De Women Initiative Foundation (WIF) en het Professional Women's Network (PWN) 
hebben originele mentorprogramma's gelanceerd om het glazen plafond te bestrijden. De WIF 



Bachelor OFFICEMANAGEMENT

Bachelorproef: Act and Check 43

initieerde op 15 februari 2019 een Europees intercompany programma om het leiderschap van 
jonge vrouwen met veel potentieel in grote groepen te ontwikkelen. Enkele dagen later, op 20 
februari, heeft het PWN een ander programma geïntroduceerd: genderinclusive mentoring, 
waarbij vrouwen mentor zijn van mannen (Rocco, 2019). 
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E. Field Research 

9. Plan van aanpak

9.1 Keuze onderzoeksmethode(n) 

Onze onderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe kunnen organisaties uit verschillende sectoren het 
glazen plafond bij topfuncties wegwerken?”. Wij willen nagaan of Vlaamse vrouwen uit 
verschillende sectoren al dan niet belemmeringen ondervinden of ondervonden bij de 
doorstroom naar de hogere topfuncties. Ook willen wij trachten te achterhalen of er kritieke 
succesfactoren zijn die de doorstroom naar het topmanagement wel mogelijk maken. Met 
andere woorden, we willen nagaan in welke mate het glazen plafond nog aanwezig is en hoe 
het glazen plafond weggewerkt kan worden. 

Om het onderzoeksdoel te verwezenlijken kiezen wij ervoor om een kwantitatieve benadering 
te hanteren. Ons doel was om de survey te verspreiden naar zowel Vlaamse vrouwen als 
Vlaamse mannen werkzaam in het topmanagement en werkzaam op lagere niveaus. Door 
onze enquête te laten invullen door beide seksen met andere werkervaringen zullen we meer 
inzichten verwerven in de glazen plafond-problematiek. Bovendien is het ook belangrijk om 
beide seksen te bevragen rond deze topic, aangezien het een probleem is die zowel vrouwen 
als mannen treft. We hopen dan ook een evenwichtige samenstelling van vrouwen en mannen 
te bereiken die werkzaam zijn op verschillende niveaus. We willen ook een onderscheid maken 
tussen de verschillende sectoren waarin de respondenten werkzaam zijn. Hierdoor kunnen we 
achterhalen of er bepaalde tendensen en verschillen waarneembaar zijn. 

We kiezen voor de kwantitatieve methodiek om zoveel mogelijk Vlaamse vrouwen en mannen, 
werkzaam in het topmanagement en werkzaam op lager niveaus, te bereiken om vervolgens 
uitspraken te kunnen doen. Door de kwantitatieve benadering te hanteren, zullen de resultaten 
het meest accuraat zijn. 

9.2 Doelgroep en afnamemodaliteiten

We hebben een Google Forms-enquête opstellen om de nodige resultaten te vergaren. Onze 
onderzoekspopulatie waren Vlamingen die werkzaam zijn op verschillende niveaus en die uit 
verschillende sectoren komen. Wat de leeftijd betreft, hebben we 18 jaar als ondergrens 
genomen en 65 jaar als bovengrens, omdat dit een leeftijd is waarop veel mensen al op 
pensioen zijn. We maakten geen onderscheid tussen geslacht of niveau waarop de 
respondenten werkzaam zijn.

Volgens de cijfers uit van Steunpunt Werk uit 2018 zijn er afgerond 4,65 miljoen Vlamingen 
tussen die gekozen grenzen die tot de beroepsbevolking horen. Daarvan is 76,5% effectief 
werkzaam. Dit komt neer op afgerond 3,55 miljoen Vlamingen. Na berekening door de 
steekproefcalculator bleek dat we een steekproefgrootte van 385 respondenten nodig hebben 
om realistische en relevante resultaten te behalen en conclusies te kunnen trekken. We 
hebben voornamelijk de niet-toeval steekproef gehanteerd. De enquête werd verspreid onder 
familie en vrienden, social media (bv. LinkedIn en Facebook), mail, … We hadden ook de 
intentie om mensen te vragen onze survey verder te delen. De sneeuwbalsteekproef kwam 
dus zeker aan bod. Onze keuze is op de niet-toeval steekproef gevallen, gezien het grote 
aantal respondenten dat we nodig hadden.

Aan de hand van de resultaten die uit onze enquête kwamen, zou er meer duidelijkheid moeten 
zijn over de belemmeringen die vrouwen weerhouden om de top te bereiken, als ook welke 
succesfactoren de doorstroom juist kunnen bevorderen. Dankzij de inzichten die we verworven 
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hebben, hebben we getracht aanbevelingen op te stellen voor organisaties uit verschillende 
sectoren met als doel de genderdiversiteit in het topkader te bevorderen.

Indien dit haalbaar was, wilden we ook graag de kwalitatieve benadering hanteren. Dit zouden 
we verwezenlijken door diepte-interviews af te nemen bij vrouwen in het topmanagement en 
vrouwen die groeimogelijkheden voor andere vrouwen proberen te bewerkstelligen. Op die 
manier konden we de kwaliteit van onze aanbevelingen verbeteren en zelf een beter inzicht 
krijgen in de huidige situatie. 

10. Onderzoeksresultaten

10.1 Respons en condities

De enquête kwam online op 15 april 2021 en werd offline gehaald op 13 mei 2021. We 
bereikten in deze tussenperiode 385 respondenten. Daarmee hebben we net ons doel 
behaald. We bevroegen de respondenten aan de hand van een enquête via Google Forms. 
Om de resultaten van de enquête verder uit te werken, importeerden we de resultaten uit 
Google Forms naar Excel. 

Hoewel onze enquête gericht was naar Vlaamse vrouwen en mannen, werd onze enquête 
voornamelijk ingevuld door vrouwelijke respondenten, met een percentage van 68%. Wij 
vermoeden dat vrouwen meer geneigd waren de enquête in te vullen omwille van de titel. In 
die zin kunnen de resultaten niet veralgemeend worden naar de operationele populatie. 

Figuur 1: Verhouding qua gender

32%

68%

Mannen Vrouwen

Verhouding qua gender



Bachelor OFFICEMANAGEMENT

Bachelorproef: Act and Check 46

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de grote meerderheid, met 83%, een vaste partner 
heeft. 

66% van de vrouwelijke en mannelijke respondenten heeft kinderen. 

Figuur 2: Respondenten met vaste partner

Figuur 3: Respondenten met kinderen
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De meeste respondenten behoren tot de leeftijdscategorie 25-31 jaar. Slechts 24 
respondenten behoren tot de categorie 18-24 jaar. Dit kan worden verklaard doordat veel 
studenten onder deze categorie horen. Ook de groep 60-plussers konden we moeilijker 
bereiken. Van de overige 4 leeftijdscategorieën bereikten we wel een goede verhouding aan 
respondenten. 

Bij de personalia vroegen wij naar het managementniveau van de respondenten. Hierbij was 
duidelijk dat bijna de helft van de respondenten, met 49%, niet werkzaam is op 
managementniveau. Toch is deze categorie zeer nuttig in ons onderzoek, omdat bepaalde 
respondenten misschien wel een managementfunctie ambiëren of ambieerden en om hun 
visie omtrent dit topic te bevragen. Vervolgens is ruim een vijfde actief in het 
middenmanagement en 14% actief in het lager management. De overige 15% wordt bezet 
door respondenten werkzaam op hoger managementniveau. De antwoorden van vrouwen en 
mannen werkzaam op de verschillende niveaus zullen in verder onderzoek interessant zijn.
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Figuur 4: Respondenten per leeftijdscategorie
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Indien we dieper inzoomen op het managementniveau vanaan de vrouwelijke respondenten, 
zien we dat 32% werkzaam is in het lager management, 37% in het 
middenmanagementniveau en 31% in het hoger management. Het verschil tussen de 
managementniveaus waarop de vrouwelijke respondenten werkzaam zijn, is miniem in deze 
steekproef. 

Uit de resultaten blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten aangeeft dat vrouwen 
actief zijn in leidinggevende functies. Slechts een zesde van de ondervraagden verklaart dat 
er geen vrouwen in hogere managementfuncties zijn. 

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van de volgende vraag, waarin werd gepolst of de 
respondenten met/voor een vrouwelijke manager hadden gewerkt. Ongeveer 80% van de 
respondenten beweert te hebben gewerkt met of voor een vrouwelijke manager.

Dankzij deze twee vragen kan worden gesteld dat de meerderheid van de respondenten al 
samen heeft gewerkt met/voor een vrouwelijke manager. De resultaten maken duidelijk dat 
vrouwen aanwezig zijn in topfuncties. Hierbij kunnen we de link maken met de desk research 
die aangaf dat steeds meer vrouwen doordringen tot het topmanagement. 

De koplopers bij de stelling in figuur 9 waren de categorieën ‘Helemaal akkoord’ en ‘Akkoord’. 

Beide categorieën werden door meer dan 
100 respondenten aangeduid. Hieruit kunnen we concluderen dat de samenwerking met of 
voor een vrouwelijke manager bij de meeste respondenten een positieve ervaring is. Toch 
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Figuur 9: Tevredenheid samenwerking met/voor vrouwelijke manager
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hebben enkele respondenten ‘Helemaal niet akkoord’ en ‘Niet akkoord’ aangeduid, maar het 
percentage hiervan is statistisch niet significant.

Bij de redenen waarom men tevreden is over de samenwerking met/voor een vrouwelijke 
manager kwamen bepaalde tendensen naar boven. Volgens tal van respondenten beschikken 
vrouwelijke managers over een hoge emotionele intelligentie (EQ). Eigenschappen als 
empathie, toewijding, betrokkenheid, respectvol, menselijkheid en begripsvol werden dan ook 
vaak aangegeven. Bovendien gaven respondenten veelvuldig aan dat vrouwelijke managers 
goede luisteraars zijn en signalen van hun medewerkers goed aanvoelen. Vrouwen zouden 
niet in een top-down benadering denken, maar eerder als team, waarbij ze ook nog eens oog 
heeft voor ieder individu op zich. Een andere reden die herhaaldelijk werd aangegeven is dat 
vrouwen meer begrip hebben voor de combinatie werk en gezin. Vrouwen zouden meer 
aandacht hebben voor een goede work-life balance, waardoor ze zich flexibeler opstellen wat 
betreft bepaalde situaties die zich voordoen bij medewerkers. Dit kan gelinkt worden aan 
onderzoek uit onze desk research, waaruit bleek dat vrouwen nog altijd voor het overgrote 
deel instaan voor het huishouden en gezin (Donner, 2020). Bijgevolg kunnen we stellen dat 
vrouwen zich beter kunnen inleven dan mannen op vlak van de combinatie werk en gezin. 
Tenslotte gaven respondenten de professionele en gedreven aanpak van hun vrouwelijke 
managers aan. Volgens deze respondenten beschikken ze over de juiste skills en 
competenties om de functie als leidinggevende uit te oefenen. 

Hoewel het percentage van de respondenten die ‘Helemaal niet akkoord’ en ‘Niet akkoord’ 
hebben aangeduid statistisch niet significant is, zijn de redenen dat wel. Het woord 
‘vriendjespolitiek’ werd hier meermaals aangegeven. Ook waren een aantal respondenten niet 
tevreden over de managementstijl van hun vrouwelijke leidinggevende. Al staat dat volgens 
sommigen los van het geslacht, het ging hierbij specifiek om de manier waarop er 
leidinggegeven werd. Tot slot werden ook jaloezie en afgunst als redenen opgesomd. Een 
aantal vrouwelijke respondenten gaven aan dat hun vrouwelijke managers heel kritisch waren 
voor haar vrouwelijke medewerkers en hen geen promotie gunde. Dit kan worden gelinkt aan 
het krabbenmandeffect en het queen bee-effect, wat erop wees dat vrouwen andere vrouwen 
belemmeren om hogerop te geraken. 

Tot slot, kunnen wij concluderen uit de antwoorden op deze vraag dat een groot aandeel van 
de respondenten van mening is dat de tevredenheid over een leidinggevende niet gelinkt kan 
worden aan het gender. De tevredenheid over een manager is afhankelijk of die persoon 
geschikt is voor de functie. Ook hangt het af van de persoonlijkheid en de managementstijl 
van de leidinggevende persoon in kwestie. Volgens deze groep respondenten heeft het gender 
van de leidinggevende dus geen invloed op hun tevredenheid. Hun tevredenheid hangt af van 
de kwaliteiten en competenties van de manager. 
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Figuur 10: Houding t.o.v. bedrijven met vrouwen aan de top
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38% van de respondenten geeft aan dat zij neutraal staan tegenover bedrijven met vrouwen 
in het hoger management. De overige zestig procent geeft echter aan dat zij een eerder 
positieve of zelfs positieve mening over de kwestie hebben. Slechts een procent van de 
ondervraagden zegt negatief te staan tegenover bedrijven met vrouwelijke managers.

Oorspronkelijk wilden we een onderscheid maken tussen de houding van vrouwen en mannen. 
Aangezien de cijfers allemaal positief bleken, gaan we dat niet doen. Het is niettemin 
interessant te vermelden dat diegenen die voor eerder negatief hadden gekozen allemaal 
vrouwen zijn. 

De resultaten van deze vraag zijn interessant om te weten wat volgens de respondenten de 
maatschappelijke visie is over vrouwen aan de top. De categorie van ‘Carrièretijgers’ neemt 
veruit de leiding van meest geopteerde antwoord met maar liefst 46%. Met carrièretijgers 
duiden we op vrouwen die hun carrière op de eerste plaats zetten. Dit kan zowel positief als 
negatief worden ervaren door de respondenten. Als tweede meest aangeduide antwoordoptie 
met 16% kwam ‘De voorvechters’ naar voren. Hierbij kan verwezen worden naar ambitieuze, 
zelfverzekerde vrouwen, gepassioneerd door hun vak. De categorie van ‘De zogenaamde 
‘bitches’’ vervolledigt de top drie met 9%. Hieruit blijkt dat dit hardnekkige stereotiepe beeld 
van vrouwelijke leidinggevenden nog altijd een plaats heeft in de maatschappij. Deze 
leidinggevende vrouwen worden door andere gepercipieerd als té ambitieus, dominant en 
veeleisend, wat van hen een zogenaamde ‘bitch’ zou maken. Ook jaloezie onder vrouwen kan 
dit maatschappelijk beeld over vrouwelijke leidinggevende mee vorm hebben gegeven. 
Doordat sommige vrouwen er bijvoorbeeld niet in geslaagd zijn om een functie in het hoger 
kader te bekleden of doordat een vrouwelijke collega wel kon doorstromen naar een hogere 
functie. Ook overige categorieën, zoals ‘De feministen’ en ‘Vriendjespolitiek’, werden 
aangeduid door de respondenten, maar in mindere mate.

Bij deze stelling hadden we ook een antwoordoptie voorzien, waar respondenten hun eigen 
visie konden formuleren, zodat wij tot nieuwe inzichten konden komen wat betreft de 
maatschappelijke visie over vrouwen aan de top. Tal van respondenten verwezen naar het 
woord ‘Doorzetters’. Uit onze desk research kwam ook naar voren dat vrouwen die 
doorstromen naar het hoger management tonen dat ze doorzettingsvermogen hebben, 
aangezien ze onderweg naar de top heel wat obstakels hebben overwonnen. Menig 
respondenten gaf aan dat er geen maatschappelijke visie heerst over vrouwen aan de top. 
Volgens hen was geen van de antwoordopties van toepassing. Een andere groep 
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respondenten gaf dan weer aan dat de visie over vrouwen aan de top niet anders is dan die 
van mannen. Tot slot, gaven een aantal respondenten weer in hun antwoord dat mensen het 
topmanagement weten te bereiken, doordat ze over de juiste capaciteiten beschikken. Hieruit 

kunnen we concluderen dat de maatschappij bij het aanstellen van een leidinggevende 
voornamelijk de focus legt op de kwaliteiten en vaardigheden van de persoon in kwestie, 
ongeacht of het een vrouw of een man is. 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat het grootste deel van de respondenten 
zijn/haar sector eerder mannelijk (28,6%) of geen van beide (28,9%) vindt. Vervolgens is er 
nog eerder vrouwelijk met 19,8%, mannelijk met 11,6% en vrouwelijk met 11,2%. Slechts 14% 
van de respondenten die hun sector mannelijk of eerder mannelijk vinden geven aan dat er 
binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn geen vrouwen in managementfuncties aanwezig 
zijn. Ondanks het overheersende mannelijke gender binnen de sector, zijn er dus vrouwen in 
geslaagd het management te bereiken. Uit de antwoorden kunnen we onder andere afleiden 
dat 29 van de 43 respondenten uit de zorgsector hun sector (eerder) vrouwelijk vonden, net 
zoals we in onze desk research gesteld hebben dat de zorgsector in hoge mate vrouwelijk is.

Figuur 12: In welke mate is sector mannelijk of vrouwelijk
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Naast het al dan niet overheersende gender binnen de sectoren is er ook gepeild naar de man-
vrouwverhouding binnen de organisatie van de respondent zelf. In het diagram is zichtbaar dat 
het aantal respondenten dat vond dat hun organisatie voornamelijk vrouwen, een gelijke 
verdeling of voornamelijk mannen bevat nagenoeg gelijk is. Slechts een kleine groep 
respondenten was van mening dat de organisatie waarin ze werkzaam zijn bijna uitsluitend 
mannen of vrouwen tewerkstelt. 

De trend in de cijfers over de vraag of het topmanagement uit vrouwen en mannen moet 
bestaan, is zeer duidelijk: 91% van de respondenten bevestigde dat vrouwen evenzeer als 
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mannen een plaats zouden moeten hebben in het topmanagement. De overige 9% beweerde 
echter het tegendeel. 

Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen die het tegendeel 
beweren, want evenveel vrouwen als mannen hebben die optie gekozen. Bovendien kan er 
ook geen onderscheid gemaakt worden per leeftijdscategorie: 

- 36% van de respondenten zijn tussen 18 en 31 jaar oud
- 39% van de respondenten zijn tussen 32 en 45 jaar oud
- 23% van de respondenten zijn tussen 46 en 59 jaar oud

Uit de opinie van de respondenten kwam aan het licht dat een aantal respondenten vond dat 
het topmanagement niet per se uit mannen en vrouwen moet bestaan maar uit gekwalificeerde 
personen met de juiste vaardigheden. 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de overgrote meerderheid akkoord gaat met 
deze stelling. Zo hebben 203 respondenten ‘Akkoord’ aangeduid. Het tweede antwoord dat 
het meest werd aangeduid is ‘Helemaal akkoord’. Volgens deze respondenten zou 
genderdiversiteit in het topmanagement dus bijdragen tot betere bedrijfsprestaties. In onze 
desk research bekrachtigen wij deze stelling ook, aangezien onderzoek heeft aangetoond dat 
bedrijven met meer genderdiversiteit in de top beter presteren. De diversiteit zorgt onder 
andere voor een bredere kijk op de zaken en dat beslissingen van hogere kwaliteit worden 
genomen. Doordat vrouwen en mannen beschikken over verschillende kwaliteiten en 
vaardigheden, vullen ze elkaar mooi aan. We kunnen concluderen dat de grote meerderheid 
van de respondenten de positieve aspecten van genderdiversiteit in het topmanagement 
inzien. 

Figuur 15: Genderdiversiteit in het topmanagement  leidt tot betere bedrijfsprestaties
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Wat het verplicht invoeren van vrouwenquota betreft, zijn de meningen verdeeld. Er is geen 
antwoord dat er duidelijk uitspringt. Zowel akkoord en niet akkoord als helemaal akkoord en 
helemaal niet akkoord leunen dicht bij elkaar aan. Het aantal mensen dat niet akkoord ging ligt 
net iets hoger dan het aantal dat wel akkoord ging, helemaal niet akkoord werd iets meer 
aangeduid dan helemaal akkoord. In totaal genoot (helemaal) niet akkoord net iets meer de 
voorkeur van de respondenten.

Opmerkelijk is dat het aantal mannen en vrouwen dat helemaal niet akkoord ging even hoog 
ligt, ondanks het feit dat meer dan dubbel zoveel vrouwelijke respondenten aan de survey 
deelgenomen hebben. Concreet heeft 17,7% van de mannen aangegeven helemaal niet 
akkoord te gaan, tegenover 8,4% bij de vrouwelijke respondenten. De cijfers zijn niet volledig 
representatief, maar het is wel een opvallende vaststelling. 

Redenen waarom men akkoord ging

Niet alleen het al dan niet pro of contra vrouwenquota zijn levert interessante informatie op, 
ook de reden(en) achter die keuze leveren input op. Zo blijkt dat veel respondenten akkoord 
gaan met het invoeren van vrouwenquota om de reden dat diversiteit in het algemeen 
belangrijk is. Bovendien zorgt die diversiteit voor andere perspectieven en ideeën. Die ideeën 
zouden dan weer leiden tot betere bedrijfsresultaten. 

Een volgende veel geopperde reden is omwille van het belang van de representativiteit van 
de maatschappij. De man-vrouwverhouding die in de maatschappij aanwezig is, wordt niet 
doorgetrokken naar managementfuncties. 

Heel wat respondenten geven aan dat ze akkoord gaan, omdat er wijzigingen doorgevoerd 
moeten kunnen worden. Eigenlijk willen ze geen verplichtingen opleggen, maar ze voelen de 
noodzaak, omdat er te vaak voor mannen gekozen wordt, terwijl er even competente vrouwen 
in aanmerking komen voor een job. Een respondent verwoordde het als een ‘natuurlijke 
mentaliteitswitch’. Zolang vrouwen minder kansen krijgen, lijken wettelijke verplichtingen de 
enige optie. Wel maken ze duidelijk dat ze het zouden afschaffen, van zodra blijkt dat er een 
mentaliteitswijziging doorgevoerd is. 
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Andere respondenten zijn duidelijk van mening dat het aannemen van een persoon moet 
afhangen van de kwaliteiten, kennis en dergelijke die voorhanden zijn. Aangezien onze 
vraagstelling hen dwong om richting akkoord of niet akkoord te gaan, neigden zij wel iets meer 
richting ‘akkoord’, omdat ze erkennen dat er weinig vrouwelijke managers te vinden zijn. 

Redenen waarom men niet akkoord ging 

Uit voorgaande stelling in verband met de invoering van vrouwenquota kwam naar voren dat 
de meeste respondenten geen voorstander zijn. Wij bevroegen de respondenten naar hun 
mening omtrent deze kwestie. De opinie van de respondenten die (helemaal) niet akkoord 
gingen, kan gebundeld worden in één antwoord. Tijdens een selectieprocedure moet gekeken 
worden naar de beste kandidaat met de meest geschikte kwaliteiten en vaardigheden, niet 
naar het geslacht. Met andere woorden, de benoeming van een vrouw of man in een 
(top)functie moet bepaald worden op basis van bekwaamheid en niet omwille van het geslacht 
of de wettelijke verplichting. Indien een man beter uit de selectie voor een desbetreffende 
functie zou komen, heeft hij recht op de functie en mag hij er niet van weerhouden worden, 
omdat het quotum het anders oplegt. Hierbij is het wel belangrijk dat vrouwen en mannen 
gelijken kansen krijgen en op gelijke manier beoordeeld worden. Indien de vrouwelijke 
kandidaat het meest capabel en geschikt blijkt voor de leidinggevende functie, moet zij worden 
aangesteld omwille van haar kwaliteiten en los van haar geslacht. 

Men begrijpt dat er gestreefd moet worden naar een betere man-vrouwverhouding in de top, 
maar vrouwenquota doorvoeren biedt volgens deze respondenten geen oplossing voor het 
probleem. Meer nog, vrouwen op een geforceerde manier aan de top helpen, kan alleen meer 
nadelig zijn voor de positie van de vrouw en bovendien kan kennis en talent hierdoor verloren 
gaan. Sommige respondenten gaven een aantal argumenten die mogelijks een betere 
oplossing bieden voor meer vrouwen in het topmanagement: het gelijkmaken van 
ouderschapsverlof, het promoten van bepaalde onderwijsrichtingen bij meisjes, en het 
doorbreken van bepaalde stereotypen aan de hand van mediacampagnes. 

Op de vraag in welke mate vrouwenquota volgens de respondenten ingevoerd zouden moeten 
worden, gaf 44% aan geen voorstander te zijn. Dit is opvallend, aangezien 52,7% van de 
respondenten aangaf (helemaal) niet akkoord te gaan met de invoering van quota. Er zijn dus 
respondenten die niet akkoord gingen, maar toch een bepaald percentage aangeduid hebben.
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Figuur 17: In welke mate moeten quota ingevoerd worden?
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Wat de andere antwoordmogelijkheden met effectieve percentages betreft, springt een quotum 
van 50% eruit. Voor de rest liggen de meningen dicht bijeen: 12% vindt 33% een goed quotum, 
11% heeft dezelfde mening over een quotum van 40% en als minst gekozen antwoord is er 
25%, aangeduid door 9% van de respondenten.

Het blijkt dat een meerderheid van de respondenten groeikansen ziet in hun sector. Slechts 
iets meer dan 10% is het daar niet mee eens. Als we dat bekijken per sector, zijn de resultaten 
niet zo slecht. 

Uit de resultaten blijkt dat er veel doorgroeimogelijkheden zijn in de sectoren van wetenschap, 
toerisme en recreatie, sport, landbouw en advocatuur en notariaat. In de sectoren van 
verkoop/handel, bouw, onderwijs, transport en logistiek en horeca en voeding liggen de 
doorgroeimogelijkheden iets lager. 

Wij vinden deze resultaten echter niet representatief omdat de antwoorden uit de verschillende 
sectoren veel te uiteenlopend zijn. Zo waren er bijvoorbeeld slechts vier reacties voor de 
sportsector, terwijl er 77 waren voor justitie, veiligheid en openbaar bestuur. 
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Op de vraag of mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen om door te groeien, wordt het 
duidelijk dat bedrijven over het algemeen dezelfde doorgroeimogelijkheden aanbieden aan 
beide geslacht. Het percentage is hetzelfde als bij de vorige vraag: +/- 90% is het eens met 
deze stelling en +/- 10% is het oneens. 

Wat betreft de resultaten van degenen die het er niet mee eens waren, was 78% van de 
vrouwen deze mening toegedaan, tegenover 22% van de mannen. Het is dan ook interessant 
vast te stellen dat mannen vaker van mening zijn dat de kansen tussen mannen en vrouwen 
gelijk zijn. 

Belangrijk om hier te vermelden is dat de respondenten meerdere antwoordopties konden 
aanduiden en bovendien hadden ze ook de optie om zelf een reden in te geven. Op de vraag 
‘Wat houdt u persoonlijk tegen om door te groeien’ enkel gericht naar vrouwen werd de reden 
‘Een goede work-life balance is belangrijker dan een topfunctie’, met 115 keer, het meest 
aangeduid. Hieruit kunnen we afleiden dat vrouwen niet of in mindere mate doorgroeien naar 
het hoger management, omdat ze een goede balans tussen werk en privé verkiezen. Hierbij 
kan nog een bedenking worden gemaakt. Zo kan het zijn dat deze vrouwen niet bepaald willen 
opklimmen op de carrièreladder, omdat ze juist tevreden zijn over de balans die ze gevonden 
hebben tussen hun werk en privé. Doorgroeien is voor hen dan geen prioriteit. Maar het kan 
echter ook dat vrouwen zich omwille van het huishouden, kinderen, sociale druk of een andere 
reden belemmerd voelen/voelden om door te groeien. Zij hebben hun handen misschien al vol 
om hun privéleven op orde te stellen, waardoor een functie op een hoger niveau niet mogelijk 
is. 

Het tweede meest aangeduide antwoord ‘Ik voel me niet belemmerd om door te groeien’ werd 
102 keer gekozen door de vrouwelijke respondenten. Dit is interessant om verdere conclusies 
te trekken rond het bestaan van het zogenaamde glazen plafond. Ook hier kunnen 
verschillende redenen achter schuilen. Het kan zijn dat deze vrouwen zich niet belemmerd 
voelen, omdat ze erin geslaagd zijn om door te groeien zonder obstakels. Ook is het mogelijk 
dat hun organisatie wel doorgroeimogelijkheden aanbiedt of aanbood, waardoor deze vrouwen 
geen belemmeringen ondervinden. 

Het derde meest aangeduide antwoord is ‘Geen ambitie om door te groeien’. Dit kan gelinkt 
worden aan bovenstaand antwoord dat vrouwen zich niet belemmerd voelen, omdat ze nu 
eenmaal niet de ambitie hebben om hogerop te raken. Indien vrouwen niet de behoefte hebben 
om door te groeien en er ook niet over wakker liggen, dan kunnen we stellen dat zij niet met 
hun hoofd tegen het glazen plafond bonken. 

‘De combinatie met het gezin/de huishouding maakt dit niet mogelijk’ werd 29 keer aangeduid 
door de vrouwelijke respondenten. Er zijn dus nog steeds vrouwen die belemmeringen 

Vraag enkel voor vrouwen. wat houdt u persoonlijk tegen om door te groeien? 
Ranking Reden Aantal 

1 Een goede work-life balance is belangrijker dan een topfunctie 115
2 Ik voel me niet belemmerd om door te groeien 102
3 Geen ambitie om door te groeien 40
4 De combinatie met het gezin/de huishouding maakt dit niet mogelijk 29
5 Faalangst 27
6 Onvoldoende kennis/opleiding/ervaring 24
7 Anders + tekstvak 25
8 Ik ben te introvert en verlegen 11
9 Mijn partner maakt carrière, ik regel het huishouden 4
10 Er zijn weinig/geen vrouwen in het topmanagement in ons bedrijf 3

Figuur 20: Persoonlijke belemmeringen vrouwen
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ondervinden om door te groeien omwille van het gezin en de huishoudelijke taken. 
Aanbevelingen zoals gesubsidieerde en beter geregelde kinderopvang, en meer flexibiliteit 
binnen het bedrijfsleven zouden hier een oplossing kunnen bieden. 

Verder werd ‘Faalangst’ 27 keer door de vrouwelijke respondenten aangeduid als oorzaak wat 
haar tegenhoudt om door te groeien. Hieruit blijkt dat sommige vrouwen toch kampen met 
faalangst als het gaat over een hogere functie betreden of een leidinggevende functie 
aannemen. Dit kan gelinkt worden aan de uitspraak van meneer Knegtmans, headhunter bij 
het executive search bureau De Vroedt & Thierry, dat vrouwen zichzelf onderschatten als het 
op leiderschap aankomt (de Jong, 2017). Een aantal vrouwen durven de stap naar het hoger 
kader niet te wagen, terwijl ze die hogere functie misschien wel uitmuntend zou doen. In die 
zin kan faalangst ook gezien worden als een oorzaak voor de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in het topmanagement en de verspilling van talent. 

Tot slot, gaven tal van vrouwelijke respondenten zelf een reden in. Sommige vrouwen gaven 
aan dat ze binnen hun bedrijf of organisatie geen kans krijgen om door te groeien. Hierbij moet 
wel vermeld worden dat sommige vrouwen aangaven dat het bedrijf (nog) niet groot genoeg 
is om door te groeien. Hiertegenover heb je vrouwen die aangaven reeds een topfunctie uit te 
oefenen en bijgevolg de hoogste rang binnen het bedrijf gehaald hebben. Een vrouwelijke 
respondent gaf aan dat ze zelf aan het hoofd van een bedrijf staat, waardoor verder 
doorgroeien dus niet meer mogelijk is. Ze wees erop dat het mogelijk is om een leidinggevende 
functie uit te oefenen in combinatie met het gezin en het huishouden, maar dat dit niet even 
makkelijk is voor vrouwen als voor mannen. Bovendien gaven een aantal vrouwelijke 
respondenten aan dat hun gezondheid of hun leeftijd een obstakel vormen om verder door te 
groeien. 

Vraag enkel voor mannen. Wat houdt, volgens u, uw vrouwelijke collega's tegen om 
door te groeien?
Ranking Reden Aantal

1 Een goede work-life balance is belangrijker dan een topfunctie 64
2 De combinatie met het gezin/de huishouding maakt dit niet mogelijk 47
3 Geen belemmeringen 40
4 Geen ambitie om door te groeien 37
5 Er zijn weinig/geen vrouwen in het management in ons bedrijf 25
6 Haar partner maakt carrière, zij regelt het huishouden 17
7 Faalangst 14
8 Onvoldoende kennis/opleiding/ervaring 13
9 Te introvert en verlegen 9
10 Anders + tekstvak 7

Figuur 21: Persoonlijke belemmeringen volgens mannen

Bij de mannelijke respondenten werd eveneens de reden ‘Een goede work-life balance’, met 
64 stemmen, het meest aangeduid als reden wat hun vrouwelijke collega’s tegenhoudt om 
door te groeien. Het volgende meest aangeduide antwoord is ‘De combinatie met het gezin/de 
huishouding maakt dit niet mogelijk’ met 47 stemmen. Dat dit antwoord bij de mannelijke 
respondenten als tweede uit de bus komt, is opvallend. Bij de vrouwelijke respondenten stond 
dit antwoord slechts op de vierde plaats. Bovendien werd het antwoord door de mannelijke 
respondenten procentueel (27%) veel meer aangeduid in vergelijking met de vrouwelijke 
respondenten, rekening houdend dat er dubbel zoveel vrouwelijke respondenten deelnamen 
aan de enquête. Dit kan een indicatie zijn dat mannen de gezins- en huishoudelijke taken nog 
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voornamelijk linken aan de rol van de vrouw. Op de derde plaats met 40 stemmen staat de 
antwoordoptie ‘Geen belemmeringen’. Menig mannen gaan ervan uit dat hun vrouwelijke 
collega’s geen belemmeringen ervaren om door te groeien. Tot slot, gaven een aantal 
mannelijke respondenten zelf een reden in wat hun vrouwelijke collega’s mogelijks verhindert 
om door te groeien. De reden die het meest werd aangehaald is dat er nog steeds een 
ouderwetse bedrijfsvisie heerst binnen het management. Dit wijst op het stereotype beeld dat 
vooral mannen leidinggevende posities horen te bekleden. Door deze discriminatie worden 
vrouwen tegengehouden om door te groeien in de organisatie, aldus een aantal mannelijke 
respondenten. Ook het tekort aan rolmodellen werd door een mannelijke respondent als reden 
gegeven voor de moeilijke(re) doorstroming van vrouwen naar het hoger kader. Hierbij wees 
hij er wel op dat steeds meer vrouwelijke stemmen naar de voorgrond treden. In onze desk 
research gaven wij ook het belang van vrouwelijke rolmodellen aan. Indien er meer vrouwelijke 
rolmodellen zijn, kunnen vrouwen zich er meer mee identificeren. Hierdoor kan het aantal 
vrouwen in het topmanagement of in leidinggevende functies aanzienlijk groeien. Bovendien 
werd het woord ‘jaloezie’ ook aangehaald. Zowel jaloezie onder vrouwen als jaloezie van 
mannen ten opzichte van hun vrouwelijke collega’s werd gezien als mogelijke factor die de 
doorstroming van vrouwen bemoeilijkt. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Geen 
belemmeringen 

vanuit de 
organisatie

Organisatie biedt 
geen of weinig 

kans om door te 
groeien

Onvoldoende 
opleiding/kennis

Andere Te veel 
concurrentie

Vooroordelen

Organisatorische belemmeringen vanuit oogpunt vrouwen

Figuur 22: Organisatorische belemmeringen vanuit oogpunt vrouwen

Uit de antwoorden op de vraag wat vrouwen vanuit de organisatie belemmert om door te 
groeien, blijkt dat het overgrote deel van mening is dat er binnen de organisatie geen 
belemmeringen aanwezig zijn. Meer dan veertig respondentes gaven aan dat er binnen hun 
organisatie geen kans geboden wordt om door te groeien. Een twintigtal vond dat er te weinig 
opleidingen en kennis voorhanden zijn. Te veel concurrentie en vooroordelen zijn door een 
beperkt aantal respondentes aangeduid. Tot slot waren er ook nog enkele respondentes die 
de kans gegrepen hebben om zelf een antwoord toe te voegen. Daarin gaven enkelen aan dat 
er vaak een macho-cultuur heerst, een soort luchtbel van mannen die netwerken waar als 
vrouw bijna niet in te geraken valt. Ook het niet au sérieux nemen van vrouwen en het negeren 
of niet erkennen van de kwaliteiten van vrouwen werden vermeld. Zoals we in onze desk 
research beschreven hebben, is deeltijds werken vaak een groot nadeel voor vrouwen en 
deels een reden waarom er weinig vrouwen aanwezig zijn in managementfuncties. Dit wordt 
hier bevestigd, al zijn de cijfers niet volledig representatief. Een respondente voegde nog toe 



Bachelor OFFICEMANAGEMENT

Bachelorproef: Act and Check 60

dat het in haar organisatie niet toegelaten is om een managementfunctie uit te oefenen voor 
personeelsleden die deeltijds werken.

Ook bij de mannen blijkt dat het grootste deel, bijna honderd respondenten, van mening is dat 
er geen belemmeringen zijn vanuit de organisatie. Als tweede volgt ‘Organisatie biedt 
geen/weinig kans om door te groeien’ met zestien antwoorden, ‘Te veel concurrentie’ met vijf 
antwoorden, ‘Vooroordelen’ is vier maal aangeduid en ‘Onvoldoende opleiding/kennis’ twee 
maal. Ten slotte hebben vier respondenten zelf nog een optie toegevoegd. Die antwoorden 
zijn onrealistische eisen ten opzichte van de work-life balance, zowel voor mannen als 
vrouwen; managers neigen assertiever te zijn en hun mening te durven zegen, iets wat 
mannen misschien sneller doen; geen specifieke belemmeringen; het is een familiebedrijf, dus 
promoties en managerfuncties worden eerst en vooral binnen de familie uitgedeeld. Deze 
laatste belemmering geldt dus ook voor beide genders.

Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de respondenten van mening is dat 
doorgroeimogelijkheden automatisch zorgen voor intrinsieke motivatie en zin om te werken bij 
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Figuur 23: Organisatorische belemmeringen vanuit oogpunt mannen

Figuur 24: Doorgroeimogelijkheden zorgen automatisch voor intrinsieke 
motivatie en zin om te werken
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medewerkers. De categorieën ‘Helemaal akkoord’ en ‘Akkoord’ zijn samen goed voor zo’n 
86%. Dit wijst op het belang van doorgroeimogelijkheden binnen organisaties en bedrijven. 
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Figuur 25: Succesfactoren

Wij vroegen de respondenten wat volgens hen de kritische succesfactoren (ondersteuning) 
zijn die de vooruitgang van vrouwen kunnen bevorderen. Voor die vraag konden de 
respondenten meerdere antwoorden aanvinken. De top 5 ervan luidt als volgt: 

 Erkenning voor goed werk staat op de eerste plaats met 68% 
 Autonomie geven en persoonlijke groei stimuleren staat op de tweede plaats met 56% 
 Daarna komt het inzetten op flexibele werktijden met een percentage van 55%
 Trainingen en opleidingen aanbieden werd gekozen door 41% van de respondenten
 De positieve invloed aantonen van een gemengde organisatiecultuur werd door 41% 

aangeduid

De overige resultaten vertonen lagere percentages dan de top 5. 

Ook bij deze vraag kregen de respondenten de gelegenheid hun eigen mening te geven. Een 
aantal respondenten gaven aan dat de succesfactoren evenzeer voor mannen en vrouwen 
gelden. Anderen benadrukten dat bedrijven zowel mannen als vrouwen de kans moeten geven 
om door te groeien. Een andere factor was ambitie, waarbij sommigen benadrukten dat je hard 
moet werken om de top te bereiken en dat dit zowel voor vrouwen als voor mannen geldt. 
Sommigen gaven andere mogelijkheden zoals het leven van nieuwe waarden in de 
organisatie, het herzien van procedures en deze genderneutraal maken, het ‘old boys network’ 
uit de werkforce krijgen of het patriarchaat vernietigen. 
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Twee derde van de respondenten is van mening dat bedrijven in hun sector opleidingen of 
trainingen aanbieden om promotiekansen bevorderen. Een aanbeveling die wij in onze desk 
research vermeld hadden om het glazen plafond te doorbreken, was onder meer om 
opleidingen en trainingen aan te bieden om op die manier vrouwen te laten doorstromen. 

Opleidingen en trainingen per sector

De top 3 van de sectoren waar het lijkt dat bedrijven minder opleidingen en trainingen 
aanbieden voor doorgroeimogelijkheden zijn de volgende: 

- sport
- landbouw, natuur en visserij
- wetenschap

Wij vinden deze resultaten echter niet representatief omdat de antwoorden uit de verschillende 
sectoren veel te uiteenlopend zijn. Zo we eerder reeds opmerkten, waren er bijvoorbeeld 
slechts vier reacties uit de sportsector, terwijl er 77 waren voor justitie, veiligheid en openbaar 
bestuur. 
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Figuur 26: Bedrijven bieden opleidingen en trainingen aan
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Figuur 27: Een goede leidinggevende zou ... moeten zijn

Voor deze vraag konden de respondenten meerdere antwoorden kiezen. De top 5 
eigenschappen die uit de resultaten werden gehaald zijn: 

1 communicatief sterk
2 verantwoordelijk
3 eerlijk
4 relatiegericht 
5 volhardend

De eerste eigenschap die het meeste naar voren komt is communicatief sterk met 89% 
gevolgd door verantwoordelijkheid met 86%. Op een derde plaats bevindt zich de eigenschap 
eerlijkheid met een percentage van 79%. Drie vierde van de respondenten vindt het belangrijk 
dat een leidinggevende relatiegericht (hulpvaardig, luisterbereid, …) is. Volhardend neemt dan 
de vijfde plaats in met een score van 65%. 

In mindere mate werd er ook gekozen voor resultaatgericht met 60% en overtuigend met 52%. 
Zelfzeker werd door 46% van de respondenten aangeduid en optimistisch door 45%. Er werd 
door 36% gekozen voor assertief. Slechts drie procent koos voor dominant.

Op die vraag konden de respondenten hun eigen mening delen in het vak ‘Andere’. Wat meest 
naar voren komt is dat leidinggevenden empathisch en luisterend moeten zijn. Er werd ook in 
mindere mate gezegd dat een leidinggevende begripvol, innovatief, breeddenkend en 
respectvol moet zijn. 
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We hebben gevraagd aan de personen uit het hoger management om hun eigenschappen te 
beschrijven. Uit de resultaten blijkt dat de belangrijkste eigenschappen die de leidinggevenden  
beschikken de volgende zijn: 

- eerlijk
- verantwoordelijk 
- ambitieus
- relatiegericht (hulpvaardig, luisterbereid, …)
- volhardend

Hieruit kunnen we vaststellen dat waarover de leidinggevende beschikt bijna identiek is aan 
wat de leidinggevende dient te hebben als compententies in de ogen van de respondenten, 
namelijk communicatief sterk, verantwoordelijk, eerlijk, relatiegericht en volhardend.  

Ik ben zelf (antwoorden van hoger management) Percentages
Eerlijk 85%
Verantwoordelijk 81%
Ambitieus 76%
Relatiegericht (hulpvaardig, luisterbereid, …) 71%
Volhardend 69%
Communicatief sterk 64%
Optimistisch 56%
Resultaatgericht (ambitieus, volhardend,..) 53%
Overtuigend 37%
Zelfverzekerd 32%
Dominant 3%
Assertief 0%

Figuur 28: Ik ben zelf ...

Figuur 29: Vrouwelijke managers zijn even bekwaam
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Uit deze stelling konden we afleiden dat de respondenten zowel vrouwen als mannen 
bekwaam achten om een leidinggevende functie uit te oefenen. De categorieën ‘Akkoord’ en 
‘Helemaal akkoord’ werden talrijk aangeduid, waarbij de categorie ‘Helemaal akkoord’ er als 
grote winnaar uitkomt met 264 stemmen. Dit werd in onze desk research ook bevestigd. 
Vrouwelijke managers zijn even bekwaam als mannen om een leidinggevende functie uit te 
oefenen. Wel is het zo dat vrouwen en mannen over andere kwaliteiten en vaardigheden 
beschikken, net zoals ieder individu. Welk gender nu over een betere leiderschapsstijl 
beschikt, kan dan ook niet worden beantwoord. Dit is relatief en wordt door iedereen 
persoonlijk ingevuld, naargelang zijn of haar ervaringen. Het feit dat genderdiversiteit in de top 
tot betere bedrijfsprestaties leidt en een bron van innovatie is, bewijst dan wel weer dat beide 
seksen nodig zijn in het hoger kader. 

Hoewel de mening over deze stelling verdeeld is, opteerden de meeste respondenten voor de 
antwoordoptie ‘Akkoord’. Hieruit kunnen we afleiden dat de meerderheid van de respondenten 
vrouwen even au sérieux neemt in hun rol als leidinggevende als mannen. Het stereotiepe 
beeld think manager – think male wordt hierbij van de baan geveegd. 

Indien we een vergelijking maken tussen de opinie van de vrouwelijke en de mannelijke 
respondenten, dan zien we dat hun perceptie vrij gelijkaardig is. Beide sekse hebben de 
antwoordoptie ‘Akkoord’ het meest aangeduid, wat erop wijst dat zij vinden dat vrouwen even 
au sérieux genomen worden als mannen in het topmanagement. Maar het gezamenlijke 
percentage van ‘Niet akkoord’ en ‘Helemaal niet akkoord’ ligt bij vrouwen wel hoger dan bij 
mannen. Dit kan erop duiden dat bepaalde vrouwen zich toch niet altijd serieus genomen 
voelen of althans die indruk hebben. 

Figuur 30 : Vrouwen worden even au sérieux genomen Figuur 31: Vrouwen worden even au sérieux genomen (verdeling)
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‘Meer betrokken met werknemers’ wordt gezien als grootste voordeel van bedrijven met 
vrouwen in de top. Dit voordeel werd maar liefst 160 keer aangeduid. Dit resultaat kan gelinkt 
worden aan de stelling over hoe tevreden men is over de samenwerking met/voor een 
vrouwelijke manager. De respondenten die tevreden waren over die samenwerking gaven 
onder andere betrokkenheid als reden aan. ‘Conflictoplossend vermogen’ en ‘betere 
communicatievaardigheden’ staan op de tweede en derde plaats met 149 en 147 stemmen. 

Dat de betrokkenheid, het conflictoplossend vermogen en de sterke 
communicatievaardigheden van vrouwen er als top drie uitkomt, is een bevestiging van wat 
onderzoek reeds had aangetoond. Uit onderzoek, uitgelicht in onze desk research, blijkt dat 
vrouwen vaak betere communicatievaardigheden hebben, een beter vermogen hebben om 
conflicten op te lossen en oog hebben voor aspecten die geen betrekking hebben op de 
financiële prestaties van het bedrijf, zoals het welzijn van de werknemers. Dit resulteert in 
hogere werknemerstevredenheid en hogere omzet, en toont bijgevolg de voordelen van 
vrouwen in het topmanagement aan (Musschoot, 2014).

Bovendien duiden wij in onze desk research dat onderzoek (Baerts et al., 2009) heeft 
aangetoond dat vrouwen en mannen een andere communicatiestijl hanteren. Zo zou de 
communicatie van mannelijke leidinggevenden vaak gericht zijn op macht, terwijl vrouwelijke 
leidinggevenden net communiceren om relaties aan te gaan. Vrouwen hanteren een zachtere 
communicatiestijl die vaak gekoppeld wordt aan hun empathie. Volgens onderzoek van Visser 
(2011) wordt empathie bij mannelijke leiders enorm gewaardeerd door de medewerkers. 
Aangezien empathie vaak bij vrouwen meer aanwezig is, beschikken bedrijven met vrouwen 
in de top tal van voordelen. 

Tot slot, duiden we nog op de antwoordoptie ‘Niets’. 59 respondenten hebben dit aangeduid 
en gaven hierbij de reden geen onderscheid te maken tussen vrouwen en mannen aan de top. 
Deze voordelen hangen niet persé af of het een vrouw of een man is die zich in het 
topmanagement bevindt.  

Wat zijn de voordelen van bedrijven met vrouwen aan de top? 
Ranking Voordelen Aantal

1 Meer betrokken met werknemers 160
2 Conflictoplossend vermogen 149
3 Betere communicatievaardigheden 147
4 Creativiteit 129
5 Meer solidariteit op de werkvloer 115
6 Coachend vermogen 108
7 Betere uitstraling 67
8 Innovatie 63
9 Duurzamer beleid 63
10 Onderhandelingsvermogen 60
11 Niets 59
12 Minder risicovolle investeringen 39
13 Betere bedrijfsresultaten 37

Figuur 32: Voordelen bedrijven met vrouwen aan de top
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Figuur 33: Nadelen vrouwen aan de top

Opvallend bij deze vraag is dat bijna 250 van de respondenten geen nadelen ziet van vrouwen 
aan de top. Desondanks zijn vrouwen toch in de minderheid in managementfuncties. Verder 
duiden respectievelijk 41 en 33 van de respondenten het queen bee- en krabbenmandeffect 
aan als belangrijkste nadelen van vrouwen aan de top. Het is belangrijk om te vermelden dat 
de respondenten meerdere antwoorden mochten aanduiden, dus het is mogelijk dat sommige 
respondenten bijvoorbeeld queen bee- en krabbenmandeffect allebei hebben aangeduid. 

De optie ‘Andere + tekstvak’ is ook een aantal keren aangeduid. Daarin geven verschillende 
respondenten aan dat ze wel nadelen zien, maar dat die niet per definitie aan vrouwen gelinkt 
zijn, ze komen ook bij mannen voor. Hier wordt dus ook weer aangetoond dat meerdere 
mensen van mening zijn dat niet alleen de kansen om door te groeien, kwaliteiten en dergelijke 
afhankelijk zijn van persoon tot persoon, maar ook de nadelen die ondervonden worden.

Daarnaast zijn er nog vier antwoorden die in het oog springen: lange afwezigheid na geboorte 
kind, vergaderitis [sic], zich te veel willen bewijzen en het nadeel van vrouwenquota. Om te 
beginnen nemen vrouwen na de geboorte van hun kind (als ze kinderen krijgen, dat is natuurlijk 
niet altijd het geval) ouderschapsverlof, waardoor ze langere tijd afwezig zijn. Hierdoor missen 
ze veel en hebben ze tijd nodig om zich opnieuw in te werken. Bovendien moet de afwezigheid 
opgevangen worden, door iemand die mogelijk een andere stijl van leidinggeven heeft. 

Vervolgens is een respondent van mening dat vrouwen de neiging hebben te veel en lang te 
willen vergaderen, wat nadelig is.  Ook het zich te hard willen bewijzen is een nadeel. Net 
omdat vrouwen in de minderheid zijn, zouden ze zich te hard willen bewijzen, waardoor de 
inzet in het negatieve overslaat. Tot slot is er nog het nadeel van vrouwenquota: door 
vrouwenquota bestaat de kans dat er vrouwen aangesteld worden die niet over de juiste 
competenties beschikken om een bepaalde functie uit te oefenen.

10.2 Conclusie

- Wat houdt het glazen plafond juist in? 
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De metafoor van het glazen plafond verwijst naar onzichtbare barrières die door gedrags- en 
organisatorische vooroordelen gevormd worden, die de doorstroom van goed opgeleide, 
ervaren of talentvolle vrouwen naar het topmanagement verhinderen (Draulans, 2001). Met 
andere woorden: met dit beeld wil men verklaren waarom zo weinig vrouwen leidinggevende 
functies uitvoeren, het hen meer moeite kost om hogerop te raken in de hiërarchie van een 
organisatie of onderneming dan hun mannelijke collega’s en hun doorgroeikansen naar 
topmanagementfuncties beperkter zijn.

Het glazen plafond werd voor een groot deel in de hand gewerkt door de historische context 
en de stereotiepe genderrollen die zich door de jaren heen ontwikkelden. Maar er zijn nog tal 
van andere factoren die aan de basis liggen van het ontstaan van het glazen plafond. Hierbij 
gaat het om obstakels die vrouwen verhinderen om topfuncties te bekleden, maatschappelijke 
visies die niet doorbroken worden, maar ook de eigen bewuste keuze van een vrouw kunnen 
van invloed zijn.

Uit onze enquête bleek dat een grote meerderheid (83%) van de respondenten aangeeft dat 
vrouwen actief zijn in het topmanagement en leidinggevende functies bekleden. Toch kan 
hierbij niet geconcludeerd worden dat de metafoor van het glazen plafond niet bestaat. Verder 
onderzoek over welke belemmeringen vrouwen al dan niet zijn tegengekomen tijdens hun 
loopbaanontwikkeling zal meer duiding geven over het bestaan van het glazen plafond. 

- Wat zijn de redenen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
topfuncties?

Er is enige vooruitgang geboekt met betrekking tot het complexe vraagstuk van de 
vertegenwoordiging van vrouwen in het topmanagement. Terwijl sommige bedrijven met hun 
tijd meegaan, blijven andere stagneren. Sommige bedrijven zijn zich bewust geworden van de 
uitdagingen voor vrouwen en zijn op de goede weg, terwijl anderen er geen oog voor hebben. 

De aanwezigheid van vrouwen in hoge functies is niet gelijk aan die van mannen. Er zijn vele 
redenen voor deze ondervertegenwoordiging. Vandaag worden vrouwen nog steeds 
geconfronteerd met een reeks obstakels die hen ervan weerhouden de ladder te beklimmen. 

Een van de eerste redenen die wordt aangevoerd is de historische context. Er is opgemerkt 
dat bepaalde zeden moeilijk te veranderen zijn. Zo wordt bijvoorbeeld van vrouwen verwacht 
dat zij thuis voor het huishouden en de kinderen zorgen terwijl mannen gaan werken. De 
prioriteit lijkt nog steeds aan mannen te worden gegeven, hoewel deze mentaliteit 
tegenwoordig is veranderd. Meisjes kregen recht op onderwijs en om te studeren en mannen 
bekommeren zich steeds meer met het gezinsleven en de huishoudtaken. Toch staan vrouwen 
die werken vaak in de schaduw van hun mannelijke collega's. Dit stereotype lijkt dus stevig 
verankerd in de samenleving en weegt ontegensprekelijk op de schouders van vrouwen. 

Een andere verklaring voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen is socialisatie. 
Socialisatie betekent dat individuen de normen en waarden van de maatschappij waarin zij 
leven internaliseren. Volgens deze theorie worden rollen en gedragingen aangeleerd. 
Aangezien mannen en vrouwen verschillend gesocialiseerd zijn, worden hun interesses 
anders ontwikkeld en hun keuzes ook anders gemaakt. Mannen zullen geneigd zijn voor een 
mannenbaan te gaan, terwijl vrouwen voor een vrouwenbaan zullen gaan. 

Bovendien worden bepaalde eigenschappen systematisch aan mannen toegeschreven, zoals 
gezag, macht en kracht (tevens eigenschappen die aan een manager worden toegekend). 

Daarnaast kunnen verschillende concepten die van het glazen plafond zijn afgeleid, de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in het topmanagement verklaren: 
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Glazen klif: het principe dat een vrouw de belangrijkste leider wordt in een patstelling. 
Mannen willen geen mislukking riskeren en geven er daarom de voorkeur aan een vrouw 
de leiding te geven (om orde op zaken te stellen bij een ramp). Als de storm voorbij is, 
proberen de mannen de leiding over te nemen en de eer op te strijken die in feite hun 
vrouwelijke collega's toekomt. 

Kleverige vloer: dit concept richt zich op discriminatie op grond van geslacht en de obstakels 
waarmee vrouwen worden geconfronteerd. Volgens de kleverige vloer zouden vrouwen al 
op hun eerste carrièreniveau worden belemmerd, in tegenstelling tot het glazen plafond 
waar zij op de hogere niveaus tegen belemmeringen aanlopen. Als gevolg daarvan hebben 
vrouwen het moeilijker om hoge verantwoordelijke posities te bereiken. 

Glazen lift: deze andere afgeleide van het glazen plafond geeft aan dat in de zogenaamde 
vervrouwelijkte sectoren mannen sneller promotie maken en een voorsprong hebben in hun 
carrière. 

Glazen muur: terwijl het glazen plafond een andere term is voor verticale segregatie, 
verwijst de glazen muur naar horizontale segregatie. Dit is het beginsel dat mannen en 
vrouwen in de verschillende sectoren verschillend zijn verdeeld. De IT-sector is meer een 
mannensector, terwijl het onderwijs meer een vrouwensector is. 

Krabbenmandeffect: het principe dat vrouwen elkaar naar beneden halen en veroordelen. 
Deze metafoor is niet van toepassing op één enkele vrouw, maar op een hele groep 
vrouwen die zichzelf aan een lage norm houden. 

Pijplijntheorie: deze theorie verwijst naar het feit dat te weinig vrouwen de juiste kwalificaties 
en ervaring hebben om de top te bereiken. Door hun beperkte ervaring en hun kleine kans 
om op te vallen of het vertrouwen van meerderen te winnen, slagen vrouwen er niet in een 
job in het topmanagement te krijgen.

- Wat is de impact van het glazen plafond in de maatschappij? 

Uit de desk research bleek aan dat genderdiversiteit ervoor zorgt dat bedrijven betere 
prestaties kunnen laten noteren. Vrouwen hebben andere invalshoeken en ideeën, wat de 
kwaliteit van onder andere beslissingen die het bedrijf neemt verhoogt. Bovendien beschikken 
ze ook over betere communicatievaardigheden en kijken ze verder dan financiële prestaties 
alleen. Het welzijn van werknemers is bijvoorbeeld heel belangrijk voor hen. Ligt de 
tevredenheid van het personeel hoog, verbeteren ook de prestaties. Bovendien zorgt de 
aanwezigheid van vrouwen in het management voor een breder publiek aan werknemers en 
consumenten. Een team dat bestaat uit diverse mensen herkent en erkent de noden van 
meerdere groepen uit de maatschappij. Uit onze survey blijkt dat de overgrote meerderheid 
hiermee akkoord gaat. Ook volgens hen zou genderdiversiteit tot betere bedrijfsprestaties 
leiden. De algemene conclusie lijkt dus dat diversiteit tot betere prestaties leidt en er bijgevolg 
dus meer diversiteit in het management aanwezig zou moeten zijn.

Vrouwen zijn bovendien een grote bron van economisch potentieel, maar dit potentieel wordt 
nog niet ten volle benut. Nochtans zou al het talent dat op de arbeidsmarkt aanwezig is ingezet 
moeten worden. Alle kennis, competenties en dergelijke die voorhanden zijn kunnen de 
economie positief beïnvloeden. Hoe langer men vrouwen negeert, hoe meer talent er dus 
verloren gaat. In plaats van hen in te zetten en de economie in een positieve richting te duwen, 
gebeurt nu het omgekeerde. De voordelen van vrouwen aan de top laten bedrijven nog al te 
veel links liggen. 
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Daarnaast heeft het glazen plafond ook invloed op de lonen van vrouwen. Voor hetzelfde werk 
ligt dat gemiddeld een pak lager dan dat van mannen. In België bedraagt het verschil 6%, in 
Europa 14,8%. Een van de voornaamste redenen is dus het glazen plafond. Aangezien er 
minder vrouwen in slagen door te dringen naar managementfuncties, waar de lonen hoger 
liggen, wordt dit verschil groter. Mannen gaan vaker met de belangrijke functies lopen en 
krijgen daarvoor een hoger loon uitbetaald, wat de loonkloof versterkt.

Dankzij het glazen plafond zijn er ook vrouwenquota voor beursbedrijven ingevoerd. Deze 
maatschappelijke evolutie is er gekomen om meer vrouwen in het management te bekomen. 
Uit de field research blijkt dat er een groot aantal mensen akkoord gaat met de invoeren van 
vrouwenquota. Velen onder hen zijn van mening dat dit noodzakelijk is, zolang er geen 
mentaliteitsswitch komt. Vanuit hun standpunt wordt er nog te veel voor een man gekozen, 
terwijl er vrouwen zijn met dezelfde kwaliteiten, want kwaliteiten noemen ze wel als 
voornaamste reden om een persoon te promoveren of aan te werven. Diversiteit is belangrijk 
in hun ogen en dat is momenteel nog niet voldoende aanwezig. 

Nog meer mensen waren tegen de invoering van vrouwenquota, maar in veel gevallen werd 
dezelfde reden genoemd als bij de personen die voor de invoering zijn: er moet gekeken 
worden naar de kwaliteiten en vaardigheden van mensen, gender mag daarin geen rol spelen.  
De bekwaamheid van de persoon in kwestie is het belangrijkste criterium. Anderen vrezen dat 
verplicht vrouwen in het management plaatsen nadelig kan zijn, omdat er eventueel mannelijk 
talent en kennis verloren gaat. Het mag niet zo zijn dat een beter gekwalificeerde man niet 
voor een job gekozen wordt, omdat de wet dit op die manier dicteert. Over de invoering van 
vrouwenquota zijn de meningen dus verdeeld en kan er niet geconcludeerd dat de invoering 
ervan de beste optie is.

- Hoe uit het glazen plafond zich binnen verschillende sectoren?

Om uit te zoeken hoe het glazen plafond zich binnen verschillende sectoren uit, werden drie 
sectoren geselecteerd en onderzocht: de sportsector, de zorgsector en de ICT-sector. Uit onze 
desk research blijkt dat er in de sportsector nog heel wat werk aan de winkel is. De sportsector 
is overduidelijk een mannensector. Zowel bij mannen- als vrouwenploegen, clubs en federaties 
staan meestal mannen aan het hoofd. In Vlaanderen bezetten vrouwen maar 13% van de 
leden van raden van bestuur in sportfederaties. Er worden wel initiatieven op poten gezet om 
aan de representatie van vrouwen in de sportsector een andere wending te geven. Zowel 
internationaal, door onder meer de Unie van Europese Voetbalverenigingen, als nationaal, 
onder andere door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, worden acties en 
initiatieven opgestart om hier verandering in te brengen. Voormalige en huidige Belgische 
topatletes zetten hier hun schouders onder.

De zorgsector is dan weer heel vrouwelijk. Zorgberoepen worden voornamelijk door vrouwen 
uitgeoefend. Dit beeld wordt bevestigd door het aantal mannen en vrouwen dat zich inschrijft 
voor opleidingen in de zorgsector. Opvallende vaststelling hierbij is dat in de jaren 70 mannen 
wel nog in de meerderheid waren. Vanaf de jaren 80 was er een kantelpunt en werd de 
zorgsector verregaand gefeminiseerd. Ook in het secundair onderwijs valt al te merken dat 
meisjes meer aangetrokken zijn tot richtingen die met onderwijs, zorg en gezondheid te maken 
hebben. Dit leidt tot stereotypering, wat mannen grotendeels weghoudt van deze sectoren. 
Een plan met actiepunten voor meer jongens in deze sector aan te trekken is nodig, 
gelijklopend met het STEM-actieplan, dat jongeren stimuleert in het kiezen van een 
wetenschappelijk of technische richting. Alhoewel de cijfers uit onze desk research niet 
volledig representatief zijn, wijzen de cijfers toch in dezelfde richting. Van de 43 respondenten 
die uit de zorg- en welzijnssector komen, gaven 29 personen aan dat ze hun sector (eerder) 
vrouwelijk vinden.
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In de ICT-sector is er ook een oververtegenwoordiging van mannen. Maar liefst 86% van de 
werknemers in de sector in België zijn mannen, over heel de wereld is dit 75%. Het grote 
probleem is dat er bijna geen rolmodellen zijn waaraan vrouwen zich kunnen optrekken. 
Daarnaast wordt informatica vaak geassocieerd met veel aan een computer zitten, een saaie 
job, enzovoort. Bovendien is er veel druk en is een nine to five job niet de norm.
Ook hier zijn er bij jongeren al verschillen op te merken. De industrie zet ook voornamelijk in 
op een mannelijk doelpubliek, bijvoorbeeld met computerspellen. De oververtegenwoordiging 
van mannen zet sommige vrouwen die wel in de sector werkzaam zijn dan nog aan om er toch 
uit te stappen. Net als in de vorige sectoren, worden hier ook stappen ondernomen om meer 
vrouwen aan te spreken. Zo heeft de EU onder andere de EU CodeWeek en Het Europees 
netwerk van jonge webdesigners opgestart. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, maar er is 
wel een positieve evolutie merkbaar. Informatica is nu eenmaal belangrijk om bedrijven goed 
te laten draaien.

- Welke belemmeringen ondervinden Vlaamse vrouwen om het topmanagement te 
bereiken?

In ons onderzoek wilden wij nagaan welke belemmeringen Vlaamse vrouwen ondervinden of 
ondervonden om het topmanagement al dan niet te bereiken. De mogelijkheid dat vrouwen 
geen belemmeringen ondervinden of ondervonden tijdens hun loopbaanontwikkeling werd 
hierbij niet uitgesloten. 

Uit de resultaten kwam naar voren dat de meeste respondentes een goede work-life balance 
belangrijker vinden dan een topfunctie. Hieruit kunnen we afleiden dat vrouwen niet of in 
mindere mate doorstromen naar het topmanagement, omdat ze een goede balans tussen werk 
en privé verkiezen. Toch kunnen we hier volgende bedenking maken: willen vrouwen niet 
doorstromen naar het topmanagement, omdat ze tevreden zijn over de gevonden balans 
tussen werk en privé of verkiezen ze een goede work-life balance boven een topfunctie, omdat 
ze zich belemmerd voelen in het vinden van die balans. Zij hebben hun handen misschien al 
vol om hun huidige privé- en werkleven op orde te stellen, waardoor een functie op een hoger 
niveau niet mogelijk is. Uit onze desk research kwam ook al naar voren dat veel vrouwen het 
moeilijk hebben om hun professionele verantwoordelijkheden te combineren met de 
hoofdverantwoordelijkheid over de goede organisatie van het reilen en zeilen van het 
huishouden en gezinsleven. Maatregelen om dit te faciliteren voor vrouwen zijn dan ook van 
cruciaal belang. 

Het tweede meest aangeduide antwoord door de vrouwelijke respondenten was dat ze zich 
niet belemmerd voelen om door te groeien. In die context kan het bestaan van het glazen 
plafond in twijfel worden getrokken. Het kan zijn dat de vrouwelijke respondenten zich niet 
belemmerd voelen/voelden, omdat ze zonder obstakels hogerop konden klimmen of omdat ze 
de kans kregen om door te groeien. Ook is het mogelijk dat deze respondentes niet de ambitie 
hebben om hogerop te klimmen, waardoor ze ook geen belemmeringen ervaren/ervaarden. 
Het derde meest aangeduide antwoord leunt dan ook aan bij deze veronderstelling. Een aantal 
respondentes gaf namelijk aan geen ambitie te hebben om door te groeien. Indien vrouwen 
niet de behoefte hebben om door te groeien, kan er geconcludeerd worden dat zij niet met hun 
hoofd tegen het glazen plafond bonken. Bovendien kan het wijzen op een van de oorzaken 
van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het hoger kader. Het gebrek aan ambitie bij 
vrouwen werd in onze desk research ook aangehaald als een van de redenen voor de ongelijke 
doorstroom naar de hogere echelons binnen bedrijven. Ook de veronderstelling dat vrouwen 
in mindere mate een functie in het topmanagement ambiëren dan mannen kan hierbij niet 
worden uitgesloten. 

Tot slot heeft een aantal vrouwelijke respondenten aangeduid dat de combinatie met het 
gezin/de huishouding een functie in het topmanagement niet mogelijk maakt. Uit onze desk 
research kwam naar voren dat het nog altijd vooral vrouwen zijn die instaan voor het gezin en 
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de huishoudelijke taken. Zij moeten vaak een wankel evenwicht zien te vinden tussen hun 
gezins- en beroepsleven. Als gevolg daarvan zijn zij wellicht minder flexibel en minder 
beschikbaar dan hun mannelijke collega’s. Hierbij moet wel vermeld worden dat steeds meer 
mannen de gezins- en huishoudelijke taken op zich nemen. Deze verschuiving van de 
rolpatronen en de praktische steun van een echtgenoot zou dan ook onontbeerlijk zijn voor de 
uitbouw van de carrière van een vrouw. Verdere maatregelen zoals gesubsidieerde en beter 
geregelde kinderopvang, en meer flexibiliteit binnen het bedrijfsleven zouden hier eveneens 
een oplossing kunnen bieden. 

Uit de antwoorden op de vraag over wat vrouwen vanuit de organisatie belemmert om door te 
groeien, blijkt dat de grote meerderheid van de respondenten, zowel vrouwen als mannen, van 
mening is dat er binnen de organisatie geen belemmeringen zijn. In de bedrijfscontext van de 
respondenten kan bijgevolg gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn voor vrouwen 
vanuit de organisatie. Maar het tweede meest aangeduide antwoord op deze vraag is dat de 
organisatie geen of weinig kans biedt om door te stromen. Indien er geen kansen worden 
aangeboden, slagen vrouwen er ook niet in om hogerop te klimmen. De geringe 
doorgroeimogelijkheden vormen in die zin een belemmering voor vrouwen om door te stromen 
naar hogere managementfuncties. 

- Welke kritieke succesfactoren maken een doorstroom naar het topmanagement 
mogelijk? 

Volgens onze enquête zijn er verschillende factoren die samen de toegang van vrouwen tot 
hogere functies vergemakkelijken. De rol van erkenning voor goed werk lijkt de belangrijkste 
succesfactor te zijn. Daarnaast zou het geven van autonomie aan vrouwen en het stimuleren 
van hun persoonlijke ontwikkeling ook een goede manier zijn om vrouwen te helpen de ladder 
te beklimmen. Vervolgens lijkt het aanmoedigen van flexibele werktijden ook een belangrijke 
factor te zijn die bijdraagt tot hun toegang tot het topmanagement. Ten slotte kunnen ook 
andere factoren, zoals opleiding en de positieve invloed van een gemengde bedrijfscultuur, 
vrouwen helpen om het topmanagement te bereiken.

Een van de kritieke succesfactoren die uit ons desk research naar voren kwam en die wij ook 
belangrijk vinden om te benadrukken, is het rolmodel. Iemand hebben met wie een vrouw zich 
kan identificeren en naar wie ze kan opkijken als rolmodel maakt de uitdagingen toegankelijker 
en haalbaarder. Het hebben van een rolmodel geeft vrouwen de moed en ambitie om de ladder 
te beklimmen. Het laat meisjes en jonge vrouwen inzien dat een functie in de top niet uit te 
sluiten is en dat een ambitieuze carrière te combineren is met het gezinsleven. 
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- Welke strategieën kunnen bedrijven en organisaties implementeren om de 
doorstroom naar het topmanagement voor vrouwen te faciliteren? 

Bij de desk research bespraken we een aantal maatregelen die de doorstroom van vrouwen 
naar het topmanagement kunnen faciliteren. 

Het invoeren van vrouwenquota is een veelbesproken maatregel. De quota zouden ervoor 
zorgen dat er meer vrouwen vertegenwoordigd worden in de top en dat de scheve man-
vrouwverhoudingen in bedrijven worden rechtgetrokken. Voorstanders van de vrouwenquota 
zijn van mening dat een verplichtende benadering noodzakelijk is om de situatie, waarbij 
vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het topmanagement, te corrigeren. Uit 
onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (s.d.) is eveneens 
gebleken dat de verplichte quota hun vruchten afwierpen, want het aandeel vrouwen in de top 
was erop vooruitgegaan. De opgelegde quota kunnen dus een oplossing bieden om de 
doorstroom van vrouwen in het topmanagement te bevorderen. Uit onze field research kwam 
naar voren dat de meeste respondenten geen voorstander zijn van het invoeren van 
vrouwenquota. Wij bevroegen de respondenten naar hun mening omtrent deze kwestie. Hieruit 
bleek dat men niet per se voor- of tegenstander is, omdat volgens hen tijdens een 
selectieprocedure gekeken moet worden naar de beste kandidaat met de meest geschikte 
kwaliteiten en vaardigheden, niet naar het gender. De tegenstanders van vrouwenquota 
begrepen dat er gestreefd moet worden naar een betere man-vrouwverhouding in de top, maar 
vrouwenquota doorvoeren biedt volgens hen geen oplossing voor het probleem. In onze desk 
research gaven wij aan dat met de invoering van vrouwenquota het niet de bedoeling is om 
zomaar vrouwen aan te nemen omwille van hun sekse. Het gaat erom meer vrouwelijk talent 
de kans te bieden om zich in het topmanagement te nestelen. Indien met dit laatste rekening 
wordt gehouden zou de invoering van vrouwenquota een effectieve strategie zijn die bedrijven 
en organisaties kunnen implementeren. 

Naast het al dan niet invoeren van de vrouwenquota zou meer flexibiliteit binnen bedrijven een 
andere oplossing kunnen bieden om meer vrouwen in het topmanagement te krijgen. Inspelen 
op flexibiliteit binnen de bedrijfscontext kan de combinatie van een topfunctie en de zorg voor 
het gezin en de huishouding faciliteren voor vrouwen. Bedrijven kunnen op verschillende 
manieren inspelen op die flexibiliteit, zoals de invoering van flexibele werktijden, verlofregeling 
en taakverdeling. Flexibele werktijden maken het bijvoorbeeld mogelijk om ‘s avonds of in het 
weekend te werken. Zo kunnen vrouwen hun werkzaamheden afstemmen op hun huishouden 
en wordt het eenvoudiger om een topfunctie te vervullen. Bovendien moet erop gewezen 
worden dat bedrijven flexibiliteit moeten aanbieden aan vrouwen én mannen. Op die manier 
kunnen koppels hun agenda’s beter op elkaar afstemmen en elkaar de mogelijkheid bieden 
om hogerop de carrièreladder te klimmen. Wij bevroegen in onze enquête welke kritieke 
succesfactoren de doorstroom van vrouwen kunnen bevorderen. Inzetten op flexibele 
werktijden kwam als derde meest aangeduide antwoord uit de bus. Dit wijst erop dat de 
respondenten van mening zijn dat inzetten op flexibiliteit een goede strategie zou zijn voor 
bedrijven en organisaties om de doorstroom voor vrouwen naar hogere of leidinggevende 
functies te faciliteren. 

Hierbij kan de link gemaakt worden met gesubsidieerde en beter geregelde kinderopvang. Een 
studie van het Duits Instituut voor Economisch Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat 
gesubsidieerde kinderopvang resulteert in een sterke stijging van de arbeidsparticipatie van 
de vrouw en bovendien zorgt dit voor een economische impuls (van den Berg, 2017). Dit is 
een maatregel die de overheid kan invoeren, maar ook bedrijven kunnen hierop inspelen. Zo 
kan een bedrijf zelf kinderopvang organiseren. Heel wat ziekenhuizen en universiteiten hebben 
bijvoorbeeld al een eigen kinderopvang beschikbaar. Ook kan men beroep doen op een 
andere organisatie om opvang voor het bedrijf te organiseren. 
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Om meer vrouwen aan de top te krijgen en de doorstroom van vrouwen te bevorderen kunnen 
bedrijven en organisaties programma’s, opleidingen of events die zich speciaal richten op de 
vrouwelijke doelgroep organiseren. Die programma’s, opleidingen en events stimuleren 
vrouwen en geven hen de kans om hun ambities richting een hogere functie na te streven. Het 
bedrijf McKinsey & Company neemt hierbij een toonaangevende positie in. Om vrouwelijke 
leiders te ontwikkelen en aan te moedigen lanceerde het bedrijf in 2012 McKinsey & Company 
Next Generation Women Leaders Program. Het programma is sinds 2012 een vaste waarde 
van het bedrijf en wordt ieder jaar opnieuw georganiseerd, wat wijst op de doeltreffendheid 
van het programma wat betreft de positie van vrouwen. Ook de respondenten die deelnamen 
aan onze enquête hebben de antwoordoptie ‘trainingen en opleidingen aanbieden’ veelvuldig 
(41%) aangeduid als kritieke succesfactor. Om deze redenen kan geconcludeerd worden dat 
programma’s, opleidingen, trainingen en events aanbieden binnen bedrijven of organisaties 
een effectieve strategie kunnen zijn om de doorstroom van vrouwen naar hogere functies te 
bevorderen. 

Naast de programma’s, opleidingen of events schakelen bedrijven vaker een coach/mentor in 
om het vrouwelijk talent in de organisatie verder te ontwikkelen en een functie in de top te 
bemachtigen. Een coach deelt zijn of haar ervaringen en kan de vrouw op alle aspecten van 
haar carrière ondersteunen en adviseren. Wegens gebrek aan vrouwelijke rolmodellen in de 
top in het bedrijfsleven kan een coach/mentor een oplossing bieden om meer vrouwen naar 
de top of hogere functies te laten doorstromen. De laatste tijd is de kracht van mentoring reeds 
doorgedrongen tot Europese bedrijven op hoog niveau. Zo hebben de Women Initiative 
Foundation en het Professional Women’s Network originele mentorprogramma's gelanceerd 
om het glazen plafond te bestrijden. 
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10.3 Aanbevelingen

Om zo goed mogelijke aanbevelingen te kunnen doen, werden de resultaten uit de desk en 
field research omtrent positieve initiatieven en succesvolle strategieën gecombineerd.

Het gezinsleven is een bepalende factor in het al dan niet carrière maken van een vrouw. Vaak 
verkiest die om het huishouden in orde te houden en voor de kinderen te zorgen. Bedrijven 
zouden in het algemeen meer flexibiliteit kunnen aanbieden om zo vrouwen te laten 
doorstromen. Verschillende vormen van flexibiliteit zijn flexibele werktijden, verlofregeling en 
taakverdeling. 

Ook het aanbod van kinderopvang kan hierin een belangrijk rol spelen. Bedrijven kunnen 
bijvoorbeeld zelf kinderopvang aanbieden of een andere organisatie inschakelen om 
kinderopvang te voorzien. Ouders kunnen op die manier rustig werken en aan hun carrière 
timmeren, terwijl hun kind in goede handen is. Dit is natuurlijk niet altijd voordelig, veel heeft 
te maken met de situatie waar personen zich in bevinden. Afstand kan bijvoorbeeld dit voordeel 
tenietdoen. 

De inschakeling van programma’s, opleidingen en events werkt ook bevorderlijk. Zulke 
initiatieven kunnen vrouwen stimuleren in de klim omhoog op de hiërarchische ladder. Zo 
organiseert McKinsey & Company ieder jaar het McKinsey & Company Next Generation 
Women Leaders Program. Bedrijven kunnen opteren om zelf een programma of opleiding 
vorm te geven of een andere organisatie inhuren, die hierin gespecialiseerd is.

Voor vrouwen zijn er weinig rolmodellen naar wie ze kunnen opkijken. Om die reden is de 
volgende aanbeveling om een mentor of coach aan te stellen. Deze mentor kan zich 
bekommeren om de vrouwen met de nodige kwaliteiten om een managementfunctie uit te 
oefenen. Een coach met ervaring kan die ervaring delen en helpen om het leiderschap van 
vrouwen te laten groeien en tot volle ontplooiing te laten komen. Naast het leiderschap kan de 
mentor vrouwen ook adviseren bij het nemen van beslissingen of gedurende andere stappen 
tijdens de carrière.

Daarnaast zijn er de hierboven vermelde vrouwelijke rolmodellen. Indien er meer rolmodellen 
zijn aan wie vrouwen die een carrière in het management ambiëren zich kunnen spiegelen, 
komt er een grotere doorstroom. Enkele voorbeelden zijn Femke Helon, de drie topvrouwen 
die Club Brugge ingehuurd heeft en de topsportvrouwen die pleiten voor meer vrouwen in de 
sportwereld. Femke Helon, de promotor van deze bachelorproef, is een vrouwelijke manager 
die een succesvol bedrijf leidt. Dit jaar won ze de prijs voor Onderneemster van het jaar (De 
Decker, 2021). De combinatie van haar succesvolle job als manager, de prijs en de bijhorende 
media-aandacht maken van haar een rolmodel. Net als Lucy Quist, Sangeeta Desai en Cind 
Du Bois, drie vrouwen die functie van onafhankelijk bestuurder op zich nemen bij Club Brugge 
(Bervoet & Sephiha, 2021). Dit is vrij uniek in de sportwereld. Zo dienen ze als rolmodellen en 
bezorgen ze Club Brugge een meer divers imago. Echter kunnen niet alleen vrouwen in het 
management zo’n rol op zich nemen, ook andere personen. Judoka Charline van Snick richtte 
zich recent tot onder meer de ministers van Sport, Gelijke kansen en tot de Belgische media. 
In een open brief vroeg ze om te zorgen voor gendergelijkheid in sport, zodat sport meer 
diversiteit bekomt. Andere topsportvrouwen zoals Tessa Wullaert en Jolien D’hoore, maar ook 
academici en mensen uit andere verenigingen hebben de brief ondertekend (Sporza, 2021). 
Op hun manier zijn ook zij rolmodellen. Bedrijven kunnen zelf rolmodellen creëren waar 
vrouwen zich aan kunnen optrekken.

Tot slot zouden bedrijven hun marketingstrategie kunnen aanvullen door meer focus te leggen 
op genderdiversiteit. Hierbij kunnen ze vrouwelijke rolmodellen in the picture plaatsen. Er kan 
bovendien een label gecreëerd worden die bedrijven kunnen verdienen, als ze 
genderdiversiteit bevorderen. Hieraan zouden bepaalde criteria verbonden zijn, bijvoorbeeld 
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genderneutrale jobomschrijvingen, de aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur, een 
coach aanbieden, etc. Dit label kan de marketingcommunicatie nog versterken. 

Deze aanbevelingen hebben wij voor bedrijven en organisaties in een infographic opgesteld. 
Indien bedrijven deze aanbevelingen ter harte nemen, zijn we in de nabije toekomst misschien 
wel in staat om onmiddellijk vijf vrouwelijke managers op te noemen. 
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F. Evaluatie van het project

Oorspronkelijk bestond het team uit drie studenten van de Arteveldehogeschool. Die studenten 
kozen dit onderwerp in het tweede jaar. In februari 2021 sloot een vierde studente, van een 
Franstalige hogeschool, la Haute Ecole Galilée, zich bij de groep aan.  

In het begin leek elk teamlid even gemotiveerd en enthousiast om dit onderwerp te 
onderzoeken.  Het bleek evenwel snel dat één teamlid toch minder geëngageerd was dan bij 
aanvang gedacht. Een groepswerk is nooit gemakkelijk en het team was zich hiervan bewust. 
Na haar verschillende kansen en waarschuwingen, had het team geen andere keuze dan de 
coaches in te schakelen om hen uit deze netelige situatie te helpen. 

Met de hulp van de coaches werd besloten dat het werk verder diende te worden gezet met 
twee studenten uit Artevelde en de studente van la Haute Ecole Galilée. Na deze moeilijke 
periode konden we de draad opnieuw oppikken en alle nodige inspanningen leveren om deze 
uitzonderlijke achterstand in te halen. 

Sindsdien was de sfeer terug aangenaam. We hadden weer zin om samen te werken. De 
communicatie was beter dan ooit tevoren. De werkverdeling was nooit een probleem. Elk lid 
van het team heeft zijn steentje bijgedragen aan het project. We steunden elkaar en onze 
persoonlijkheden vulden elkaar zeer goed aan. Onze grootste kracht was eerlijkheid: elk 
teamlid voelde zich vrij om opbouwende kritiek te geven op het werk van anderen. De feedback 
die we aan elkaar gaven was constructief en steeds respectvol voor het verrichte werk.

Het spreekt voor zich dat we veel geleerd hebben uit deze bachelorproef. We zijn trots op ons 
werk omdat we er zo gemotiveerd en gepassioneerd aan hebben gewerkt. Dit onderwerp lag 
ons nauw aan het hart en we hebben ons uiterste best gedaan om hiervan een kwalitatief 
hoogstaand werk van te maken.
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G. Begrippenlijst

Feminisering: Aanduiding voor het toenemen van de invloed van het 
vrouwelijke in de samenleving (Wikipedia, s.d.).  

Genderdichotomie: Een tweedeling tussen mannelijk en vrouwelijk, zowel voor 
geslacht als genderidentiteit en genderexpressie (Wikipedia, 
s.d.). 

Glazen klif: Dit wordt gehanteerd om een psychologisch verschijnsel te 
beschrijven waarbij een vrouw de belangrijkste leider wordt in 
een schijnbaar hopeloze situatie waardoor mannelijke leiders 
overweldigd worden. Mannen willen immers het risico op 
mislukking en mogelijke imagoschade niet nemen. Vrouwen 
worden uitgenodigd om hun plaats te nemen op het podium en 
daar de rotzooi opruimen (Anseel, 2018).

Glazen lift: Mannen die in vervrouwelijkte sectoren werken in hun carrière 
worden bevoordeeld (Alegria, 2019). Met andere woorden, de 
term glazen lift wordt gebruikt wanneer mannen promoveren in 
zogenaamde vrouwenberoepen (David & Maume, 1999).

Glazen muur: De ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over 
verschillende sectoren, synoniem voor horizontale segregatie.

Glazen plafond: 
Onzichtbare barrières die worden gevormd door gedrags- en 
organisatorische vooroordelen, die de doorstroom van goed 
opgeleide, ervaren of talentvolle vrouwen naar het 
topmanagement verhinderen (Draulans, 2001).

Handelingsbekwaamheid: De bevoegdheid om de rechten en plichten die iemand heeft, 
zélf uit te oefenen” (Jureca, s.d.).

Horizontale segregatie: De ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over 
verschillende sectoren (RoSa vzw, s.d.), synoniem voor glazen 
muur.

Inclusie: De insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op 
basis van gelijkwaardige rechten en plichten. (Encyclo, s.d.)

Kleverige vloeren: Het idee van kleverige vloeren houdt in dat vrouwen al, en 
vooral, in de eerste niveaus van de carrière geconfronteerd 
worden met barrières om op te klimmen. Dit heeft als gevolg 
dat vooral vrouwen in de lagere niveaus blijven hangen en 
minder snel doorstromen dan mannen (Neyts, 2014). 
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Krabbenmandeffect: Metafoor die erop wijst dat vrouwen andere vrouwen naar 
beneden halen (“krabben”) of klein proberen te houden (Borrel 
& Deelen, 2020). 

Loonkloof: Het principe van gelijk loon voor gelijk werk. (Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2015)

Old Boys Network: het concept Old boys network, dat wijst op de uitsluiting van 
vrouwen in bestaande mannelijke netwerken in organisaties. 
Het gevolg hiervan is dat vrouwen belemmerd worden om de 
hogere topfuncties te bereiken (Rosa vzw, 2018).

Pijplijntheorie: Het reservoir aan vrouwen met de juiste 
(opleidings)kwalificaties en ervaring om te kunnen 
doorstromen naar de (sub)top is te klein (Iedema & Merens, 
2020).

Queen bee-effect: Houdt in dat een vrouw werkzaam in het topmanagement zich 
niet bepaald coöperatief opstelt naar vrouwen onder zich die 
willen opklimmen, wellicht uit angst om hun positie te verliezen 
(Borrel & Deelen, 2020). 

Sisterhood: Het concept Sisterhood wijst erop dat vrouwen elkaar steunen 
en voor elkaar opkomen. 

Socialisatie: Het proces waarmee een individu zich de gedragingen eigen 
maakt die in een bepaalde gemeenschap passend gevonden 
worden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en 
maatschappelijke positie. Gesocialiseerd raken is het resultaat 
van opvoedings- en identificatieprocessen (Cultureel 
Woordenboek, 2019).

STEM-actieplan: STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een 
waaier aan technologische, technische, exact-
wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. 
De samenleving van vandaag heeft meer mensen nodig met 
een STEM-profiel. Om jongeren te stimuleren om voor STEM-
opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse 
Regering het STEM-actieplan uit (Onderwijs Vlaanderen, s.d.).   

Verticale segregatie: De ongelijke verdeling van mannen en vrouwen in de 
verschillende echelons van de arbeidshiërarchie (RoSa vzw, 
s.d.).
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