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V/MIXHet zijn vooral mannen die wat te zeggen hebben bij bedrijven in onze 
regio. Bij slechts een handvol van de 31 bedrijven die het afgelopen jaar 
meededen aan de wekelijkse rubriek V/Mix wordt de helft (of meer) van alle 
leidinggevende posities door een vrouw vervuld. Is daar beweging in te 
krijgen? 
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Allereerst hulde aan de bedrijven die openheid gaven over de samenstelling van hun 
personeelsbestand. Soms waren de percentages voor de HR-manager of het 
directielid met wie ik sprak, een wake-upcall. Hier en daar trof ik een creatieve 
boekhouding: tellen projectmanagers ook mee (nee!) en als we nou het facilitair 
bedrijf niet meerekenen, dan komen we beter uit de bus (ook nee!). 

In twee van de onderzochte bedrijven is geen enkele vrouwelijke manager te vinden: 
dat was (op het moment van interviewen) het geval bij adviesbureau Thorbecke en 
Westerman Logistics. In 26 van de 31 bedrijven hebben meer mannen dan vrouwen 
de leiding. Slechts in vijf gevallen wordt gemiddeld de helft (of meer) van alle 
leidinggevende posities door een vrouw vervuld. Dat is zo bij Tactus Verslavingszorg, 
Veldhuis Advies, Isala, Rabobank Apeldoorn en Wittenborg University.  

Bril 
Volgens Roeli Pot, die een adviesbureau in Zwolle heeft op het gebied van 
diversiteit, ligt het wettelijk streefcijfer voor beursgenoteerde bedrijven op 30 procent 
voor vrouwen in de top. Met die bril op, voldoen 19 van de 31 bedrijven aan dat 
streefcijfer. Nog beter is het volgens Pot om te kijken naar minimaal 30 procent op 

élke managementlaag. Door die hoepel springen slechts 
11 bedrijven.  

Bijna geen enkel bedrijf durfde toe te zeggen bij de 
volgende (top)vacature vol voor een vrouw te gaan. Terwijl 
ze wel de voordelen van diversiteit zagen en het ‘écht 
graag wilden’. Er volgde vaak een verhaal over kiezen 
voor de beste kandidaat, niet willen discrimineren, krap 
aanbod of parttime-wensen van vrouwen. 

Pot herkent ‘alle excuses’. Het daadwerkelijk benoemen 
van vrouwen als er vacatures zijn, daar gaat het nogal 



eens mis, ziet zij. ,,Bedrijven zeggen dat ze diversiteit belangrijk vinden en ik geloof 
dat ook. Maar op het moment suprême worden niet de juiste acties genomen. Dan 
moet je immers daadwerkelijk gaan kiezen voor een ander profiel dan je gewend 
bent.” 

Zinnetje 
‘We willen wel een vrouw, maar we zullen kwaliteit voorop 
stellen.’ Bouchra Talidi, interim-verandermanager en 
adviseur op het terrein van diversiteit en inclusie, kan dit 
zinnetje wel dromen. ,,Kwaliteit is een subjectief begrip”, 
zegt ze. ,,De meerderheid bepaalt het. En als de 
meerderheid uit mannen bestaat, dan weet ik wel wie ze 
geneigd zijn aan te nemen.”  

Volgens Talidi moet je daarom veel scherper omschrijven 
wie je zoekt, voordat je gaat selecteren. ,,Benoem wat het 
team nodig heeft.”  

Mannenboycot 
De huiver om mogelijk te discrimineren, is die terecht? Nee, zeggen beide experts. 
Wanneer je een team hebt met een aantoonbaar scheve man/vrouw-verhouding, dan 
mag je in de vacature zetten dat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uitgaat naar een 
vrouw. Toch zijn bedrijven op hun hoede. Eerder dit jaar werd immers de TU 
Eindhoven teruggefloten door het College voor de Rechten van de Mens. De 
universiteit stelde bepaalde vacatures tijdelijk alleen voor vrouwen open: een 
‘mannenboycot’. Dat ging volgens het College te ver. 

Adverteer eens op andere plekken. Kijk op LinkedIn. Leg 
contact met een vrouwennetwerk 

 
Nog een veel genoemde barrière: te weinig aanbod. In de techniek of bouw worden 
vooral jongens opgeleid. Bouwbedrijf Van Wijnen bijvoorbeeld is ‘enorm 
geïnteresseerd’ in meer vrouwen, maar kan ze moeilijk vinden. De experts zien toch 
mogelijkheden. Pot: ,,Een topmanager hoeft geen specialist te zijn. Ook kun je 
mensen intern opleiden. Bij de Rabobank, waar ik jarenlang werkte, worden trainees 
uit allerlei richtingen klaargestoomd voor het vak.”  

Talidi vindt dat bedrijven beter moeten zoeken. ,,Kijk kritisch naar de kanalen die je 
inzet. Zet er een gespecialiseerd recruitmentbureau op. Adverteer eens op andere 
plekken. Kijk op LinkedIn. Leg contact met een vrouwennetwerk. Dat kost extra tijd 
en moeite, maar je wilt het toch graag?”  

Wat ook opviel in de interviews: veel HR-managers spreken over masculiene en 
feminiene kwaliteiten. ‘We hebben geen vrouwen in de top, maar wel veel 
verschillende mannen. Dus er is een mooie mix aan invalshoeken’, klonk het. Pot 



moet er om lachen: ,,Natuurlijk zijn er mannen met feminiene eigenschappen en 
vrouwen met masculiene kwaliteiten, maar over het algemeen acteren vrouwen en 
mannen gewoon anders.” Dat een vrouw zich masculien gaat gedragen, gebeurt 
trouwens vooral wanneer je één vrouw toevoegt aan een verder mannelijk bestuur. 
Talidi noemt dat doodzonde. ,,Dat is alleen maar meer van hetzelfde.” 

Bedrijven kunnen dus nog stappen zetten om meer vrouwen te bereiken én aan te 
nemen, maar hoe zit het met de inspanning van de Nederlandse vrouw? Roeli Pot 
wijst op de hardnekkige parttimecultuur. ,,Zó Nederlands. Bij veel bedrijven kun je als 
manager 32 uur werken, maar in nog minder uren lukt het vaak niet.” Van Talidi 
mogen vrouwen zelfstandiger worden. ,,Ze moeten beseffen hoe belangrijk het is om 
op eigen benen te kunnen staan.” 

Excelleren 
Als bedrijven én vrouwen stappen gaan zetten, dan zal de kwaliteit van management 
en bestuur toenemen. Talidi ziet topvrouwen echt excelleren. ,,Voorheen werd er uit 
een veel kleinere vijver gevist, waardoor de middelmatig presterende man kans 
maakte op een topbaan.” Fijntjes: ,,Die moet straks echt beter zijn best doen!” 

Praktische tips van Roeli Pot en Bouchra Talidi om vandaag nog mee aan de slag te 
gaan. 

• Leg je motivatie vast om aan diversiteit te werken: waarom wil je het?  

• Stel een ambitieus doch realistisch streefcijfer. 

• Organiseer sessies met medewerkers: zijn er (onbewuste) barrières? 

• Een vacature? Omschrijf zo exact mogelijk welke competenties je zoekt. 

• Zorg voor een inclusieve vacaturetekst en wees creatief in je kanalen. 

• Scout intern talentvolle vrouwen en mentor ze. 

• Stel een diverse selectiecommissie in. Werk met een matrix en geef punten 
aan de geformuleerde competenties. 

• Monitor de voortgang. Heeft een manager toch wéér een man aangenomen, 
ga het gesprek aan. 

• Zorg voor een inclusieve werkvloer waarin iedereen 
mag meepraten/meedoen. Anders stromen de vrouwen zo weer uit. 
 

Gemiddeld percentage vrouwelijke managers bij 31 belichte bedrijven uit de regio  

• 50% of meer: Tactus Verslavingszorg, Veldhuis Advies, Isala, Rabobank 
Apeldoorn, Wittenborg University 

• 40-50%: Gemeente Apeldoorn, Het Notarieel, Apenheul, Veluwse 
Onderwijsgroep, Slagharen, Delta Wonen 

• 30-40%: Kadaster, Topicus, The Learning Network, Univé Stad en Land, 
Monuta, Van den Tweel Groep, JPR Advocaten, Provincie Overijssel 

• 20-30%: Centraal Beheer, Politieacademie, PEC Zwolle, PI Zwolle, Abbott 

• 10-20%: Stella Fietsen, For Farmers, Witteveen+Bos, Van Wijnen 

• Minder dan 10%: Scania, Thorbecke, Westerman Logistics 


