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Van onze verslaggeefster
Elsbeth stoker

AMSTERDAM Per saldo kwamen er
dit jaar twee topvrouwen bij. Vorig
jaar waren dat er nog elf. Meer dan
60 procent van de Nederlandse be
drijven heeft nog steeds geen
vrouw in de raad van bestuur of de
raad van commissarissen. Dat zijn
de belangrijkste condusies van de
Female Board Index, de jaarlijkse
inventarisatie van de Rotterdamse
Erasmus Universiteit.

Begin deze week signaleerde de Volks
krunt op basis van eigen onderzoek
onder dertig toonaangevende bedrij
yen eveneens dat de opmars van de
topvrouw stagneert. Dit onderzoek
richtte zich niet aIleen op bestuur
ders en commissarissen, maar ook op
de kweekvijver. Oftewel, de vrouweIij
ke managers in de laag vlak onder de
top.

Als het huidige tempo aanhoudf,
zal in 2016 15,7procent van de com-

-

missariaten worden vervuld door een
vrouw, en 5,4 pro cent van de be
stuursfuncties, aldus de Female
Board Index. Dit betekent dat de
streefcijfers uit het PvdA-wetsvoor
stel, dat vorig jaar werd aangenomen,
bij lange na niet gehaald gaan wor
den. In het voorstel, dat nu nog bij de

ADVERTENTIE

Eerste Kamer Iigt, worden bedrijven
verpIicht -om 30 procent vrouwen in
de top te hebben. Hebben ze dat in
2016 niet gehaald, dan pleit de PvdA
voor een quotum.

Onderzoekster Mijntje Uickerath
heeft geen verklaring voor de stagna
tie. 'Iedereen roemt het belangvan di-

versiteit, maar uiteindeIijk gaan vrij
wel aIle nieuwe 90 benoemingen dit
jaar weer naar een man. NederIand
Iiep al achter met het aantal vrouwen
in de top, het verschiI wordt intemati
onaal aIleen maar groter.'

Nedap scoort met 33 procent vrou
wen in de top het best. Ahold (31pro
cent) zakt dit jaar voor het eerst naar
de tweede plek. Op drie staat KPN.Het
elfkoppige bestuur telt drie vrouwen

. (27 procent). Ondanks slechts een
nieuwe vrouweIijke commissaris is
Nutreco toch de sneIste stijger. Ook
bouwbedrijf Heijmans benoemde
zijn eerste vrouweIijke toezichthou
der en steeg van nummer 78 naar
26ste plek. DSM,BoskaIis en CruceIl
scoorden het slechtst. Deze bedrijven
hebben veel bestuurders en commis
sarissen, maar geen vrouweIijke ver
tegenwoordiging.

In totaal hebben 39 van de 99 be
drijven een vrouw in de raad van be
stuur of de raad van commissarissen.
Vande 749 bestuurders en commissa
rissen zijn er 61vrouw (8,1).


