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DoorstroOlTI VrOUWe11naar

de top gaat met slakkengang
Bij huidig tempo duurt het tot 2090 voor dat 30% van de topbestuurders een vrouw is
MJ nne Wolzak
Anserdam Voorwaarts, vrouwen!

Draagvlak vrouwenquotun1 gToeit

\'roow op een topplek benoemd.
Het concern was vorige jaren de
hekkensluiter van de index, tot

zijn eigen irritatie. Philips bena
drukte zich wel degelijk in te span
nen om meer vrouwen aan de top

te krijgen. 'Deze rangtijst kijkt a]
leen naar de toplaag', aldus een
woordvoerder destijds. 'Wij rich·

ten ons liever op de lagen daaron
der om vrouwelijk talent aan te
kweken.' Ditjaar stijg! Philips met
stip naar de 38ste plaats, dankzij
de benoemingvan Christine poon
in de Raad van Commissarissen.

'Het is opvallend dat Philips na
jarenlang geen enkele vrouw te
hebben benoemd nu meteen een

absolute topper binnenhaait', zegt
liickerath, De Amerikaanse Poon
is onder meervicevoorzittervan de

Amerikaanse gezondheidsreus
Johnson &Johnson. 'Zij is echt een

zv.:aargewicht, ook ten opzichte
van andere commissarissen en be·

stuurdcrs bij Philips.'
De benocmingvan Poon past te·

yens in een andere trend. Vrouwe

lijke besluurders en commissaris
sen komcn veel vaker dan manne

lijke nit het buitenland. Bijna een
~·art van de topmannen heeft
niet de Nederlandse nationaliteit.

Bij devrou\\"en is dat bijna de helft.
Het is overig-ens niet 20 dat de

stijging\'an het aamal topvrouwcn
volledigten kostegaat van de man
nen. Zo hebben sommige bcdrij
ven die vroU\ ••.·cn als commissaris

hebben benoernd, ditjaar ook het
aamal zetels in de Raad van Com

missarissen uitgebrcid. Oat se- 'I
beurde bijvoorbceld bij UnileveT.
Het concern benoemde tweenou

welijke commissarissen. Dat ging I
echter gepaard met cen uithrei- I

ding "an de \{a"d. Toch stijg1 uni-IIc\'er van de 315te naar de vijfde

plaats in dc index. ,

vendien is luckerath ervan over

tuigd dat een redelijke vertegen·
woordiging van \Touwen aan de

top zorgt voor betere besluit\'or
ming en een gezonder bedrijf. 'Jk
hoor ook weer steedsvakervan be

drijven hoe moeilijkhet is talent te
vinden. Dan moet je de \'Iouwen
niet over het hoofd zien.'

Daarom is het misschicll loch

eenooed ideeom een quotum in Ie
\'oeren. 'AlsdaardoorookvTouwen

een plek in de benoemingscom
missies krijgen, verd\\ijnt het on
bewust selectcrcn op mannen en

worden cr evcnwichtigcr huzes
gCll1aakt. Voor een man of cen
\TOUW.'

van het bouwbedrijf. 'Enomdatde
bestuurders uit eigen geledingen
worden gekozen, zit er dan geen
vrouw bij.'

Een van de commissariaten be

trof een herbenoeming en voor de
andere werd iemand met cen stevi

ge financiele achtergrond ge
zocht_ 'Daar paste deze man per
fect bij.' Vol gens BAJl...1kan hetnog
een paar jaar duren voordat de eer·
stevrouwelijke bestuurderof com·
missaris wordt benoemd.

Philips heeft wet de eerste

'Het is opvallelld dat
Philips najaren geen
vrolllven te benoemell
meteell een absolute

topper bi1l11enhaalt'
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Bestuurders:
7 vrouwen,
daarvan is er 1
nieuw:

Carla Smits ~
(KPN)

Ro\'ers~ die jaarlijks de Female
Board Index samenstelt. Zelfheeft

zij niet getekend. 'Ik \;nd dat be
drijven te verschillend zijn om de
zelfdc richtlijnen voor aile bedrij
\'en te hanteren.' Maar ook lucke

rath vindt het de hoogste tijd dat
het aantal vroll\\"en aan de top 'een
kritische massa' bcreikt.

Dc topvrolJ\\"en die erzijn, zitten

meeslal als enige \-TOllWtussen al·
leen maar mannen in de raad van
hestuur of commissarissen, 'Dat

maakt hen kwetsba:u. Zij \"orden

dan cenvoudig \\"eggezct als CCIl
stereotype. lIel afbreukrisico is

groot.' Dat vcrandert als er n\"t.'e of
drie vrouwen aan tafcl zitten. Bo-

bouwbedrijfBAM tevinden is in de

onderste regionen van de Female
Board Index. Het bouwbedrijf
deelt de laatste plaats met Crucell,
Eriks en Nutreco. Toch is BM. een
\'an de ondertekenaars van TaJent

naar de Top en was bestuursvoor·
zitter loop van Oosten lid van het
Ambassadeursnetwerk. Geen van

deze bedrijven heeft een vrouwelij·
ke bestuurder of commissaris, ter

wijl zij een &Tote gecombineerde
Raad van Bestuur en Commissa
rissen hebben,

Ditjaarkwamenerbij BAAl drie
topfuncties vrij; een zetel in de
Raad van Bestuuren twee zetels in

de Raad van Commissarissen. AIle

drie de plekken zijn ingevuld door
een man. 'In de lagen direct onder
de Raad van Bestuur zijn mannen

nog steeds oververtegenwoor·
digd', verklaart cen woordvoerder

38 (35,510)
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...daarvan zijn 57 vrouw

Per onderneming

Van de 107 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen,
hebben er 38 een of meer vouwen in de raad van bestuur
of raad van commissarissen

Van onze red.Kleur
Amsterdam

Onlangsondertekenden n •.:eehon
derd topvrou\\'cn cen manifest

Waarll1 wordt gepleit \'oor een quo
turn van -1-0%in 201-1- in de raden
van commissarissen. 'R~ken maar
dat we! van dC"lc \'IOllwen rcacties

krijl>'ell in dc trantvan "ikweetniel

of J~H nOli we! 7.0 goed is voor je

carriere"', zegt ~Iijntje Li.ickerath-

Eenja~u geleden waren velen nng

tegen een quotum vOQr\Touwcn
in het bedrijfslc\'en. Maar in mid
dels is een flink aantallopnou
wen oln.

Er zijn totaal 813
topmensen ...

die moeten lciden tot meer vrou·
wen in de bestuurskamers. Het

draagvlak lijkt groot. ondersteund
door argumenten als 'diversiteit
zorgt voor een betere besluitvor
ming' of zelfs 'bedrijven met een
vrouw in de top zijn \\oinstgeven
der·. Desondanks blijken ook de
bedrijven die zich publiekelijk uit·
spreken voor de benoeming van
meer vrouwen, &Tote moeite te
hebben om de daad bij het woord
te voegen.

Het is niet heel verrassend dat

'De commissies

zOllden zicll af nzoetell
vragen hoe lVellselijk
deze all-male boards

Ilog zijn in deze tijd'

69
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De initiatieven die vrouwen aan
eeo plekin de top van het bedrijfs
leve> moeten helpen zijn talrijk.
Zoz~n erLeap, Talent naar deTop
en In Ambassadeursnern'erk. AI
lem ••lgesteund door het bedrijfs
level. Maar daadwerkelijke be
noeningen van vrouwen als be
stuurder of commissaris blijven
o()k Htjaar weer achter. Oit blijkt
uit a derde Female Board Index,
die vmdaagis gepubliceerd .

Vi het onderzoek blijkt dat 7%
van. 4e topbanen bij Nederlandse
beu ngenoteerde ondememingen
in handen is van een vrOllW. Een
kleire stijging ten opzichte van
2008, toen was dat percentage
5.f%.Per saldo zijn er eIfvrouwen

bij ~komen. Van de 116 nieuwe
bencemingen op topniveau gin
gen ~r 14 naar cen vrouw, veel te
weinig om van een doorbraak te
k\lnDen speeken. Ahold voert voor
het derde jaar op rij de ranglijst
aan '3.n bedrijven met de grootste
vrouvelijke vertegenwoordiging,

g&oIgd door KPN en TNT.
'''''e gaan vooruit', zegt Mijntje

Liickrath-Rovers van de Erasmus

Un ivnsiteit in Rotterdam. Zij stelt

de jaarlijkse FemaJe Board Index
Sal'11tn. 'Maar het tempo is laag,
Als "t: w doorgaan duurt het tot
2<>90voordat een op de drie leden
van de Raad van Bestuur vrouwe

lijk is.' Zijwijst erop dat 69 beurs
genOleerde bedrijven nog steeds
geen vrouwelijke bestuurder of
c0l11m.issaris hebben. 'Benoe

mingscommissies zouden zich
eensafmoeten vragen hoewense·

lijk d~ze Wall-male boards" nogzijn
in deze tijd.'

Het aandeel van vrouwen in de

Raadvan Bestuur is dil jaar geste

gen naar 2,4% (was 2,1%). Die stij
ging is volledig te danken aan de
benoeming van Carla Smits-Nus
teling bij KPN. Daardoor neernt
het aantal vrouwelijke bestuur
ders bij beursgenoteerde iostellin
gen toe van zes naar zeven.

De opmars van vrouwen in de
Raad van Commissarissen ver

loopt iets voorspoediger. Er kwa

men tien vrouwelijke commissa
rissen bij, waannee het VTouwelij·

ke smaldeel in omvang toenam
naar9,S%· .

Oe Female Board Index bekijkt

alleen beursgenoteerde ondeme
mingen op het absolute topni
veall. Het beeld bij andae be(.hij·
yen is echter niet anders, zo blijkt
uit cijfers van Opportunity in Be

drijf. Bij de 500 grootste particulie
re ondemcmingen van Nederland
is het percentage \Touwelijke be
stuurders 3.4 en voor commissa
rissen 7,6.

Het is ook niet zo dat er een ba

taljon jongc ambitieuze \TOUWen
binnen deze bedrijven al worth

klaargestoomd voor de top, In de
laag direct onder de Raad van fie
stuur, de k'weekvijvervoor bestuur
lijk talent, is he{ aandeel \ran vrou

\\'el\l\bg geell I.>t!(,.

Verl:::,kcraar ..\egon, e!ektron ica'
gigant Philips, bankverzekera;u
JNG. bOllwbedrijfBA!\1 en nogecn
tlinkaantal andere bl'drij\"cn Itch
ben het afgelopenjaar hun mede
\\"(~rkil1g gt..·gcvel1 aan initiatieven


