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Vrouw en Man:
de Onverbrekelijke Samenhang
Minstens twaalf perioden zijn er in de westerse geschiedenis aan te wijzen waarin een
omslag gemaakt had kunnen worden naar een meer gelijkwaardige positie tussen man
en vrouw. Hoe kwam het dat vrouwen deze kansen niet duurzaam wisten te benutten en
dat de mannelijke waarden telkens opnieuw de overhand kregen?
In Over vrouw en man (Kopperlith & Co, 2000) gaat Allerd Stikker (1928) op zoek naar
antwoorden, omdat naar zijn mening de mannelijke overheersing een duurzame
ontwikkeling van de menselijke samenleving in de weg staat. Hij laat zien dat de
mannelijke dominantie geen natuurlijk gegeven is, maar het resultaat van standpunten,
keuzen en gewoonten. Er valt dus iets aan te doen. Het is onze stellige overtuiging dat
we nu, aan het begin van de 21ste eeuw, in de unieke positie verkeren om vrouwelijke en
mannelijke waarden blijvend in evenwicht te brengen.
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Management Teams die voor de helft uit vrouwen en voor de helft uit mannen bestaan
presteren beter dan management teams van (vrijwel) uitsluitend vrouwen of (vrijwel)
uitsluitend mannen. Zij leveren niet alleen hogere winsten op, maar die winsten worden
ook nog eens duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord behaald.
Vrouw en man zijn niet gelijk; zij denken en voelen wezenlijk verschillend, zij zíjn
verschillend. In plaats daarvan verwelkomen wij de krachtige complementariteit
die beide seksen onze wereld hebben te bieden.
Herken je deze uitdaging? Dan is dit GRATIS e-boek jou op het lijf geschreven.
Op basis van een groot aantal publicaties, zoals de regelmatige Gender Gap Analysis
rapporten door McKinsey & Company en het onlangs door Sheryl Sandberg, COO van
Facebook geschreven boek Lean In (2013), hebben wij besloten dat het tijdperk van
analyseren en adviseren voorbij is en dat nu daadwerkelijk stappen moeten worden
gezet om de balans in management teams in evenwicht te brengen voor wat betreft de
verdeling tussen hoogopgeleide en kundige vrouwen en mannen (doel: fifty-fifty).
Management-Teams-in-Evenwicht presteren aantoonbaar beter en meer duurzaam dan
teams van alleen mannen of alleen vrouwen.
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Dit e-boek richt zich dus tot vrouwen én mannen. Tot vrouwen om bij de verdeling van de
management team stoelen aan de onderhandelingstafel te verschijnen – lean in. Tot mannen
om zich bewust te worden van het feit dat er voldoende vrouwen binnen en buiten de eigen
organisatie beschikbaar zijn om die stoelen in te nemen – geef hen daartoe de ruimte!
Vanzelfsprekend zijn de auteurs van dit e-boek ook beschikbaar voor persoonlijke coaching om
mannen te leren bewust ruimte te geven aan gekwalificeerde vrouwen – op het werk en thuis.
En om vrouwen te leren bewust de kansen te pakken die er zijn en/of komen en ‘aan tafel’ te
gaan. Op verzoek kan een aan jouw situatie aangepast coachingvoorstel worden gedaan.
Wij verwachten dat je met dit e-boek genoeg inspiratie opdoet om mee te werken aan een
betere wereld. In onze beleving wordt onze wereld beter bestuurd en beheerd wanneer
vrouwen én mannen samen in evenwichtig samengestelde besturen en management teams
leiding geven aan vrouwen en mannen die datzelfde doel voor ogen hebben.
Als jij ervaart dat dit GRATIS e-boek nuttig is, deel het dan gerust met zoveel mogelijk familie,
vrienden en collega’s via e-mail, Facebook, LinkedIn, twitter en dergelijke sociale media.
Veel leesplezier en veel succes bij het samenstellen van gender-balanced management teams!
Met vriendelijke groet,
namens ROVOS Management BV
Renee Cloesmeijer
Ina van Maurik
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Zelfstandig naamwoord of
bijvoeglijk naamwoord…?
NBCNews meldt op 4 februari 2014:

GM breaks Detroit's glass ceiling; names
first female CEO
“General Motors has turned to one of its own veteran
executives, Mary Barra, to become the automaker's first
female CEO as it remakes itself after a government bailout
saved it from bankruptcy.”
Sheryl Sandberg schreef bijna een jaar eerder in haar boek Lean In (p.141):
When people talk about a female pilot, a female engineer, or a female race car driver,
the word “female” implies a bit of surprise. Men in the professional world are rarely seen
through this same gender lens. A Google search for “Facebook’s male CEO” returns
this message: “No results found.”
As Gloria Steinem observed, “Whoever has power takes over the noun – and the norm –
while the less powerful get an adjective.”
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1.

Mentaliteit

De emancipatie van de vrouw is voltooid!
Uit een peiling door Maurice de Hond naar aanleiding van uitspraken van minister
Jet Bussemaker over het feit dat Nederlandse vrouwen te veel teren op het inkomen
van de man blijkt dat anno 2013 bijna tweederde van de Nederlanders vindt dat de
emancipatie van vrouwen in Nederland niet is voltooid.
Daar tegenover vindt 32 procent dat de emancipatie van de vrouw wel af is.
De Emancipatiemonitor 2012 laat het volgende aandeel van vrouwen in top posities
(Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen) zien – cijfers van 2011:
Top 25 bedrijven

11,7%

Top 100 bedrijven

10,2%

Top 500 bedrijven

7,5%

Het goede nieuws luidt:

Top 5000 bedrijven

6,0%

de percentages zijn sedert 2001 verdubbeld…

Op deze wijze zal de emancipatie van de vrouw voltooid zijn in 2055…!
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Onderstaande grafiek komt ook uit de Emancipatiemonitor 2012 (p.129). De grafiek toont
het aandeel van vrouwen in topposities (= rvc, rvb, 1e en 2e echelon onder rvb) in
de 250 grootste bedrijven in Nederland.
Inderdaad is er sprake van een stijgende lijn en “Neerlands Hoop” lijkt zich aan te melden
in het 2e echelon… als die vrouwen het maar volhouden en “aan tafel” gaan!
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Het ‘Old Boys’ netwerk werkt soms razendsnel – ons kent ons – en “ons” zijn nog heel
vaak ‘old white European males’ – ‘oude’ blanke Europese mannen. Het tij keert, maar de
weerstanden zijn nog steeds enorm om meer vrouwen toe te laten tot de ‘Board’.
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Wij gaan hier geen verwijten maken. Het zit namelijk in ons “onderbewustzijn”. Het lijkt
soms ingebakken in onze genen. De man doet “zijn” ding, de vrouw doet “haar” ding.
Thuis – en op het werk. De man “jaagt buiten de deur”; de vrouw “verzorgt de kinderen
thuis”. De man werkt buitenshuis en verdient het gezinsinkomen; de vrouw verzorgt het
huishouden en zet het eten op tafel. Daar lijkt ook niets mis mee…
Hoe is jouw situatie? Anders natuurlijk! Jij hebt een baan en je man heeft een baan. Jij
doet het huishouden en je vrouw doet het huishouden. Het werk is gelijk verdeeld tussen
vrouw en man: elk doet ±50% van het werk buiten de deur en ±50% van het huishoudelijk werk. Acht uur werken buiten de deur, acht uur werken aan het huishouden en acht
uur slapen. Moet kunnen dus. Maar is dat de realiteit? Wie haalt de kinderen van school
als lesuren plotseling uitvallen? Wie doet de boodschappen als een vergadering
plotseling uitloopt? Jij of je vrouw? Wie heeft hier de “vrije keus”?
Enfin, zo kunnen we uren doorgaan.
Hoe je het ook aanpakt, als beide seksen carrière willen maken, dan zal er goed overleg,
een goede dialoog tussen beide moeten plaatsvinden om hier oplossingen te creëren.
Het doel op korte termijn is om onze mentaliteit om te buigen. Van die typisch ingebakken
man-vrouw rollen naar overleg hoe we de dagelijkse uitdagingen te lijf gaan. Niet alleen
op het werk wordt het leven daardoor rijker, maar ook thuis in het gezin!
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Wij praten hier over een majeure verandering in onze mentaliteit – van de man én van de
vrouw. We weten dat cultuurveranderingen binnen organisaties soms jaren kunnen
duren. Men houdt vaak een zogenoemde ‘halve generatie’ aan om zo’n cultuuromslag te
realiseren. Dat betekent 12 tot 13 jaar. Waarom hebben wij dan maar drie jaar nodig?
Omdat alle onderzoeken al zijn gedaan. Omdat alle conclusies uit al die analyses
inmiddels bekend zijn. We weten hét. Vrouw en man zijn geweldig complementair.
Niet alleen biologisch, maar ook in hun kennis, vaardigheden, competenties, gedrag,
houding, normen, overtuigingen, waarden, hun identiteit en hun gevoel van zingeving
verschillen vrouw en man. Als je die verschillende krachten weet te bundelen in een
gender-balanced management team dan kun je jouw bedrijf succesvoller maken, dan kun
je jouw wetenschap baanbrekend vooruit helpen en dan kun je jouw land, jouw regio,
jouw Europa, zelfs jouw wereld – onze wereld een betere plaats maken om te wonen en
te werken, om te leven. Ons ultieme doel.
Dit vraagt een enorme wilskracht om onze mentaliteit om te buigen. Eén troost – we zijn
al aardig op weg. We weten het en we zien de positieve resultaten. Het is nu een kwestie
van echt doorpakken.
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Drie fasen in volwassenheid
Volgens ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson doorlopen wij tijdens onze volwassenheid
(van 18 tot 65+ jaar) de volgende drie levensfasen *):

Fase

Leeftijd

Levenstaak

Deugd

Vroege
Volwassenheid

18 – 35 jaar

Intimiteit versus
Isolement

Liefde

Middelbare
Volwassenheid

35 – 55 jaar

Generativiteit vs
Stagnatie

Zorg

Late
Volwassenheid

55 – 65+ jaar Ego-integriteit vs
Wanhoop

Wijsheid

De belangrijkste en meest kwetsbare volwassen levensfase ligt doorgaans rond ons
35ste levensjaar – meestal rond de tijd dat wij kinderen krijgen en “zorg” vragen van
onze “trotse moeder”.
*) Erikson onderscheidt in totaal acht levensfasen; de hier genoemde zijn de drie laatste levensfasen. Bron: infonu.nl
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Intimiteit versus isolement
Liefde
In deze fase staat de mens voor de ontwikkelingstaak een wederkerige en intieme relatie
op te bouwen die volgens Erikson bestaat uit de volgende componenten:







wederkerigheid van orgasme;
met een beminde partner;
van het andere (of zelfde) geslacht;
met wie men in staat en bereid is, een wederzijdse verantwoordelijkheid te delen;
en met wie men in staat en bereid is, de cycli te reguleren van werk, voortplanting en
recreatie;
teneinde ook voor het nageslacht een bevredigende ontwikkeling te garanderen.

In termen van de bekende Maslov piramide hebben we het over de derde trede:
“ontwikkelen van vriendschap(pen), het gezin en sexuele intimiteit”.
In deze zogenoemde ontwikkeling- of startersfase treffen we 20-plussers en jonge 30’ers
aan. Ambitieuze vrouwen en mannen ontwikkelen zich gelijkwaardig.
Senior management dient in het bijzonder te letten op high potential females!
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Generativiteit versus stagnatie
Zorg
Het doorgeven aan de volgende generatie van wat men belangrijk en waardevol vindt aan
waarden, normen, geloof en ontwikkeling staat volgens Erikson centraal. Men ontwikkelt
zich vaak ook in creativiteit en op geestelijk gebied.
Werk is in deze fase cruciaal.
In termen van de bekende Maslov piramide hebben we het over de vierde trede:
“ontwikkelen van zelfrespect, vertrouwen, prestatie en wederzijds respect”.
In deze zogenoemde spitsuurfase treffen we 30-ers en (jonge) 40-ers aan. Inspirerend om
te lezen is het boek “De Kracht van de Ongebonden Vrouw” van Clarissa Pinkola Estés
(oorspronkelijke titel: “Untie the Strong Woman”, 2011)
Senior management dient nu scherp in de gaten te houden hoe de high potential females
zich in deze cruciale fase ontwikkelen. Juist in deze fase kunnen zich belemmeringen,
remmingen en excuses ontwikkelen, waardoor hoogopgeleide vrouwen voortijdig en vaak
volstrekt onnodig uitstappen.
4 mei 2014
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Ego-integriteit vs wanhoop
Wijsheid
Ego-integriteit laat zich volgens Erikson het beste omschrijven als (“zij” is toegevoegd):
”Slechts hij/zij die de zorg heeft gehad voor dingen en mensen en zich heeft aangepast
aan de triomfen en teleurstellingen waarmee het uit innerlijke noodzaak op zich genomen
vader- en moederschap over mensen, dingen en denkbeelden gepaard gaat…
… slechts hij/zij kan geleidelijk de vrucht van deze zeven stadia doen rijpen.”
Kernbegrippen hierbij zijn ontwikkeling, verantwoording en aanvaarding.
In termen van de bekende Maslov piramide hebben we het over de vijfde trede:
“ontwikkelen van fatsoen, creativiteit, spontaniteit, probleemoplossend
vermogen, loslaten van vooroordelen en aanvaarding van feiten”.
In deze zogenoemde balans- of stabilisatiefase treffen we 40- en 50-plussers aan.
Senior management – mits attent gereageerd in de vorige fase – plukt nu de vruchten
en kan haar management teams evenwichtig ‘bemannen’ met vrouwen en mannen.
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Mentaliteitsverandering
Anno 2014 zijn de geesten in het algemeen rijp om de voor ons doel gewenste
mentaliteitsverandering te realiseren. Het aandeel vrouwen aan het hoger beroepsonderwijs en vooral aan onze universiteiten neemt nog steeds toe. Sinds 2006 zijn er
meer vrouwelijke studenten dan mannelijke; in 2013 studeren er 6.000 meer vrouwen
dan mannen aan onze universiteiten.*)
Minister Jet Bussemaker van onderwijs vindt het een goede ontwikkeling: ”Goed om te
zien dat meisjes er in de afgelopen jaren in zijn geslaagd om hun achterstand volledig
weg te werken. Toch profiteert de arbeidsmarkt nog niet ten volle van deze tendens.
Werkgevers herkennen de kwaliteiten van vrouwen niet altijd. En hoogopgeleide vrouwen
blijven nogal eens thuis vanwege de kinderen.” (Trouw, oktober 2013)
Zoals eerder aangetoond neemt het aandeel van vrouwen in management benoemingen
op het 2e echelon onder de Raad van Bestuur toe naar meer dan 25%. Op dit moment
blijft het aandeel van vrouwen in de Raad van Bestuur stagneren op ca. 12½%...
Om deze doorstroming omhoog te brengen is toch een mentaliteitsverandering nodig
zowel bij mannen (ruimte maken) als bij de vrouwen (ruimte nemen).
*) Omdat wij evenwichtigheid nastreven maken wij ons oprecht zorgen over deze ernstige terugval van het aandeel mannen.
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Te vaak wordt de nadruk te veel gelegd bij uitsluitend de jonge vrouwen. Zij móeten
carrière maken, zij móeten die kansen grijpen om aan tafel te komen als de stoelen in
management teams en later in raden van bestuur en commissarissen worden verdeeld.
Natuurlijk moeten die mannen in die management teams en raden van bestuur en
commissarissen ruimte maken voor deze jonge talentvolle vrouwen. En eerlijk gezegd
willen die mannen dat best. Steeds vaker wordt de vraag aan executive searchers
gesteld om jonge talentvolle vrouwen te zoeken voor die vrijvallende posities.
En wat blijkt? Die vrouwen zijn er niet…?! Natuurlijk zijn zij er! Maar ook bij hen moet
een mentaliteitsverandering in gang worden gezet. Het is niet voor niets dat zelfs in de
Verenigde Staten ene Sheryl Sandberg, COO van Facebook in haar boek Lean In
aangeeft dat talentvolle zich bewuster moeten zijn van de kansen en deze kansen ook
echt moeten pakken. Duik niet weg, maar ga “aan tafel”! – Lean In!
Naar onze mening verdienen beide seksen onze volle aandacht. Zowel mannen – op het
werk en thuis – als vrouwen – zowel op het werk als thuis – moeten nu voor eens en
altijd met elkaar in dialoog over hoe zij samen de leiding kunnen nemen over hun gezin,
hun werk, hun bedrijf, hun gehele wereldwijde organisatie, over hun wereld!
Niet alleen is dit een fantastische droom, maar met moed, durf en daadkracht binnen drie
jaar te realiseren. Daartoe stellen wij ons allen een helder doel!
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Leading by Example
Eind 2013 verrichtten wij een management identificatie programma voor een redelijk
bekende Nederlandse onderneming in de Randstad. Het management team van hun IT
afdeling moest na vertrek van een van de managers opnieuw worden samengesteld.
Men wenste geen aanvulling van buiten. De vraag luidde dus: “Wie van de huidige
medewerkers komt in aanmerking voor de vrijvallende positie?” Naar later bleek –
wegens uitbreiding van het MT – zelfs voor twee vrijkomende posities!
Vier teamleiders kwamen in beeld: twee mannen en twee vrouwen. Een van beide
vrouwen viel af op grond van de vastgestelde criteria. Een persoonlijk coaching
programma zal haar t.z.t. in staat stellen ‘aan tafel’ te zitten. Beide mannen kwalificeerden zich volledig. De senior teamleider door zijn rijke ervaring wellicht wat meer dan
de junior teamleider.
De tweede vrouw – zwanger van haar tweede kindje – gaf meteen aan het begin van het
traject aan dat zij geen MT-positie ambieerde. In de latere gesprekken - de ‘360° leadership scan’ bevestigde dit – bleek zij bijzonder geschikt voor een MT-positie. Wij hebben
haar weten te overtuigen dat zij het talent én de juiste mannen om haar heen heeft om
deze management team positie te pakken. Niet alleen haar IT directeur steunt haar
kandidatuur van harte, maar ook haar echtgenoot thuis!
Zij is benoemd en doet het naar verwachting uitmuntend.
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2.

Doel

Ons ultieme doel is het scheppen van een betere wereld. Wij zijn ervan
overtuigd dat ónze doelstelling om

vóór eind 2017 Gender-Balanced Management Teams in
tenminste 70% van de Top5000 bedrijven in Nederland
te hebben een zeer belangrijke doelstelling is op weg naar dat ultieme doel.
Natuurlijk is er veel meer nodig om een betere wereld te scheppen. Maar de
krachtige complementariteit van beide seksen maakt dat ultieme doel niet
alleen wenselijk, maar zelfs bereikbaar en realiseerbaar.
Complementair samengestelde management teams nemen betere en
duurzamer besluiten die meer gericht zijn op samenwerking dan op
concurrentie. En de business case laat betere resultaten zien voor alle
stakeholders.
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Het bereiken van dit doel zal in sommige door mannen gedomineerde industrietakken
weerstanden oproepen. Enorme weerstanden wellicht. Maar als het enige ‘recht’ voor de
vrouw het ‘aanrecht’ is, waarom zijn er dan zoveel mannelijke koks in restaurants?
Intussen zijn vrouwelijke piloten, zeeofficieren, technici en programmeurs niet meer uit
onze samenleving weg te denken. Ook in fysiek zware beroepen bestaan intussen legio
mogelijkheden om vrouwen in te zetten. Dus ook de ‘Barons’ in de Amsterdamse en
Rotterdamse wereldhavens zullen ruimte moeten maken in hun management teams,
directies en raden van commissarissen voor aanstormend vrouwelijk talent. Ook hun
zakenwereld wordt er beter van.
De status quo moet worden verstoord – vrouwen én mannen moeten uit hun ‘comfort
zone’ worden gehaald. De tijd van zelfgenoegzaamheid en luiheid is voorbij. Door niet
alleen te dromen, maar daadwerkelijk stappen te durven zetten, zal ons doel snel
gerealiseerd kunnen worden. De vrouwen zijn er en zij willen ook best wel…!
‘Ook best wel’…? Mede daarom richten wij ons niet alleen tot de huidige mannelijke
directies en raden van commissarissen, maar ook tot het vrouwelijk management
potentieel dat in haar bescheidenheid vaak het hoofd onder het maaiveld houdt als er
stoelen aan de directietafel te vergeven zijn! Kom op, dames: ‘lean in!’
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De meest kritische fase in de carrière van een jonge vrouw is het moment waarop haar
aandacht wordt opgeëist door haar gezin, door jonge kinderen en door haar partner. In
die zogenoemde spitsuurfase dreigt het gevaar dat de vrouw wordt teruggeworpen op
haar ‘zorgplichten’.
“Maar als onze maatschappij het zo belangrijk vindt dat onze kinderen goed worden
verzorgd en opgevoed, dan zouden bedrijven en instellingen manieren moeten vinden
om het afstraffen van herintredende jonge moeders drastisch te verminderen en om
ouders te helpen hun carrière en gezinsverantwoordelijkheden te combineren”, schrijft
Sandberg in haar boek ’Lean In’.
Een belangrijke strategie om ons doel te halen ligt niet alleen binnen bedrijven en
instellingen, maar ook thuis. Vrouwen zullen steun moeten zoeken bij mannen die zowel
op het werk als thuis ruimte aan hen bieden. Wij vragen de vrouwen nadrukkelijk om die
ruimte zonder aarzeling te benutten.
Niet alleen dienen jonge vrouwen en moeders op tijd aan tafel te verschijnen als de
banen in management teams en directiekamers worden verdeeld, maar hun partners
dienen ook regelmatig aan tafel te verschijnen… om precies te zijn: de keukentafel.
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3.

Strategie

Ons doel staat vast: wij willen binnen drie jaar bij tenminste 70% van het Nederlandse
bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap gender-balanced management teams zien.
Om ons doel te realiseren hebben wij een strategie nodig. Hoe komen wij van de huidige
situatie (12½% aandeel van vrouwen in raden van bestuur) binnen drie jaar zo dicht
mogelijk bij de gewenste situatie (35+%)? Driemaal zoveel dus in drie jaar tijd!
Niet door ons te concentreren op vrouwen, vrouwennetwerken etc.
Niet door ons te concentreren op mannen, ‘old boys networks’ etc.
Maar door ons te concentreren op beide gremia: op vrouwen én mannen!
Want het gaat ons om die onverbrekelijke samenhang – om complementariteit.
Wij willen hier graag benadrukken dat vrije keuze voorop blijft staan. Als mannen
besluiten ‘huisman’ te worden: prima! Als dat zijn vrouw in staat stelt een mooie carrière
te hebben: mooi!
Als vrouwen besluiten om een aantal jaren thuis voor de kinderen te zorgen: prima! Als
haar man over voldoende middelen beschikt om dat te financieren: mooi!
Maar als beide een mooie carrière willen hebben én een gezin stichten, dan zullen zij dat
samen in goed overleg moeten realiseren – thuis en op het werk.
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Wet bestuur en toezicht
Comply or Explain
Met invoering van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013, wordt gestreefd
naar een evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen binnen het
bestuur en de raad van commissarissen van grote B.V.’s en N.V.’s. Door invoering
van deze regel verwacht de wetgever een versnelde participatie van vrouwen in het
bestuur alsmede in de raad van commissarissen. De bepaling is tijdelijk van aard
en vervalt – behoudens verlenging – op 1 januari 2016.
Uit de nieuwe regelgeving volgt dat er gestreefd dient te worden naar een zetelverdeling
waarbij ten minste 30% van de zetels van het bestuur en van de raad van commissarissen door vrouwen wordt bezet. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ten minste 30%
van de zetels ten minste door mannen dient te worden bezet.
Een sanctiemaatregel ontbreekt. Indien de bovenstaande ratio’s niet worden behaald,
dan dient in de jaarrekening uitgelegd te worden waarom deze ratio’s niet worden
gehaald en welke acties worden ondernomen om wel tot een evenwichtige verdeling te
komen (het zogenoemde: 'comply or explain').
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Wij richten ons dus op vrouwen en mannen die een carrière wensen of reeds hebben in het
Nederlandse bedrijfsleven, de overheid of de wetenschap. Vrouwen en mannen die diep in hun
hart weten dat de wereld een betere wereld wordt als je management teams en directies creëert
die evenwichtig (50%-50%) zijn samengesteld uit hoogopgeleide en getalenteerde vrouwen en
mannen.*)
Bij het verder segmenteren van onze doelgroep lijkt het ons verstandig de volgende driedeling te
maken op basis van levensjaar c.q. levensfase:


20-plussers

willen scoren, tonen inzet en enthousiasme. Eigen oordeelsvermogen is nog
niet sterk ontwikkeld. Behoefte aan regelmatige feedback. Maar stress en
burn out liggen op de loer, zeker in emotioneel belastende beroepen zoals in
de zorg. In combinatie met druk sociaal leven.



30-plussers

eigen plaats, eigen professionaliteit en zeker overzicht is duidelijk ontwikkeld.
Gezinsleven vraagt meer tijd en aandacht.
Talentvolle vrouwen verlaten nu vaak de arbeidsmarkt, omdat:



zij die keuze bewust maken
zij gefrustreerd zijn over



het gebrek aan flexibiliteit van hun werkgever
hun partner die weigert zijn aandeel in het huishouden en/of de opvoeding van de kinderen te
accepteren

en als zij wel blijven, dan schalen zij terug op hun ambities en/of salaris.


4 mei 2014

40-plussers

zijn zich bewust van eigen kracht en ervaring. Steunpilaar in afdelingen en
teams. Vraagbaak voor jongeren. Natuurlijke leiders. Thuissituatie met
pubers beter onder controle, hoewel verrassingen mogelijk blijven.
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4.

Plan

Hoe pakken wij deze maatschappelijke
uitdaging aan?
How to Eat This Elephant?
Om onze Strategie te kunnen uitvoeren
teneinde ons Doel te realiseren hebben
we een Plan van Aanpak nodig.
In zo’n Plan van Aanpak staan de stappen
beschreven die wij de komende drie jaar gaan zetten.
Wij vermelden de activiteiten stap-voor-stap, noteren wiens hulp wij daarbij nodig
hebben, identificeren reële risico’s en geven aan hoe we deze risico’s zo klein mogelijk
kunnen houden. En deze keer gaan wij ervoor!

4 mei 2014
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Road Map
Wij volgen het bewezen principe van A-I-D-A: aandacht – interesse – ‘desire’ – actie!
Onderstaande roadmap geef de grote lijnen aan:

Periode

Activiteit

Resultaat

2014

Reuring via alle
mogelijke media
A-i-d-a

Aandacht voor
‘Gender-Balanced
Management Teams’

2015

Female Talent
Identificatie
A-I-D-a

Interesse en Verlangen
naar ‘Teams 2017’

2016

Female Management
Development
A-I-D-A

Actie 50%-50%
Ready for ‘Teams 2017’

4 mei 2014

© ROVOS Management BV

25

Aandacht trekken (met ingang van 2014)
In de eerste plaats wordt de Aandacht van onze Doelgroep getrokken.
De Doelgroep omvat de directies van de Top5000 ondernemingen in Nederland,
waarbij de betreffende directie tenminste uit twee personen bestaat.
Het doel van deze Communicatie is de Aandacht van het Bedrijfsleven te krijgen.
Maar feitelijk ook de Aandacht van de gehele Nederlandse beroepsbevolking.
Dat zijn nu 7,3 miljoen Nederlanders verdeeld over
 4,0 miljoen werkende mannen
 3,3 miljoen werkende vrouwen
Een Bekende Nederlander zal hiervoor Aandacht vragen op Radio & TV
ondersteund door acties via social media, blogs, seminars en congressen.
Natuurlijk mag deze Aandacht zich uitstrekken over politiek en wetenschap,
over aanstormend talent op scholen en universiteiten, in casu over iedereen!

4 mei 2014
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Kanalen via de media…
Denk bij Radio & TV bijvoorbeeld aan:
 Radio 1 / BNR
 De Wereld Draait Door / RTL Late Night / [opvolger van] Pauw & Witteman
 Eén op één / College Tour / Nieuwsuur
Dergelijke programma’s lenen zich bijzonder goed voor onze ‘product launch’.
Denk bij Social Media bijvoorbeeld aan:
 YouTube en Instagram om ‘virals’ te genereren
 Facebook, LinkedIn en twitter voor regelmatig nieuws, feedback en ‘supporters’
 Blogs van Bekende en onbekende Nederlanders
Denk bij seminars en congressen bijvoorbeeld aan:
 TEDxAmsterdam en TEDxAmsterdamWomen
 Door Top25 ondernemingen in Nederland gesponsorde events
Denk bij ‘printed media’ bijvoorbeeld aan:
 Typische vrouwen- én mannenbladen / privé én zakelijk
 Landelijke dagbladen (bijv. NRC Handelsblad, Volkskrant, Telegraaf, Metro, e.d.)
4 mei 2014
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Overige kanalen…
Kamer van Koophandel
 Opvragen lijst met namen van directieleden van Top5000 ondernemingen
Direct e-mailing
 Aan alle CxO’s van de Top5000 ondernemingen
 Korte enquête over bereidheid om hier meer van te willen weten
 Kleine gift om invullen enquête te stimuleren
 Reacties vormen doelgroep voor volgende fasen
Adverteren
 RTV spotjes en in landelijke dagbladen
 Nadruk op toename welvaart/welzijn door m/v complementariteit
 Vereist sponsorschap en/of subsidiering en/of crowdfunding
Persoonlijke verkoop
 Zoveel mogelijk via de eigen persoonlijke netwerken
 Zie volgende pagina voor interessante vrouwen- en mannennetwerken

4 mei 2014
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Samenwerken met Netwerken
Typische vrouwennetwerken















Netwerk Vrouwelijke Commissarissen
Vrouwen Netwerken (lokaal)
VERA Community (crowdfunding voor
vrouwelijke ondernemers)
Women in Financial Services
Women Inc.
Women unITed
Inspiring fifty
Thenextwomen
BrandedU
Young Girls Community
Goed Contract (?)
Talent naar de Top
Iron Ladies
RightBrains

4 mei 2014
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Typische mannennetwerken


NCD Nederlandse vereniging van
Commissarissen en Directeuren
 project S.E.E.O. (afgerond 2013)

‘salve erroris et omissionibus’

Koninklijke Industrieele Groote Club
 De Nieuwe of Littéraire Sociëteit
De Witte
 Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging
‘De Maas’ (sociëteit)
 Old Boys Network


(bijv. Elco Brinkman (66))

CEO netwerken
 CFO netwerken (Jan Kooijman et al)
 Rotary en Lions Clubs Nederland


29

Het Gezicht van onze Campagne
Daartoe zoeken wij een Bekende Nederlander die Gender-Balanced Management Teams
wil promoten op radio & TV met het volgende profiel:










Bekende Nederlandse zakenman van ca. 40-45 jaar oud
Politiek neutraal of wellicht juist van VVD huize
Zakelijk succesvol en van onbesmet blazoen
Liefst leidinggevend in middelgroot bedrijf (1.500 - 3.000 fte)
Tenminste tweehoofdige directie – liever meer
Moderne merknaam in Gaming, Media (bijv. Ziggo), Retail, Cosmetics industries
Bevlogen en gepassioneerd spreker (nivo Matthijs van Nieuwkerk/Twan Huys)
Moet Gender-Balanced Management Teams volledig onderschrijven
Acceptabel voor vrouwen én mannen

Tijdsbesteding zal één, maximaal twee dagdelen/maand zijn.

4 mei 2014
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Interesse opwekken (met ingang van 2015)
Interesse of belangstelling opwekken is de tweede stap. Het doel is om de doelgroep te
wijzen op de Positieve Aspecten van ‘gender-balanced management teams’.
Hoe haal je het als moderne ondernemer in je hoofd
om 50% van het talent in je eigen organisatie onbenut te laten?


Onderzoeken door o.a. McKinsey & Company, KPMG en het World Economic Forum
tonen aan dat:




Ondernemingen waar vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn op Executive Board of topmanagement niveau significant beter presteren dan bedrijven met vrijwel uitsluitend mannen
of vrijwel uitsluitend vrouwen in de Board
De Business Case bestaat dus!

Omzet, winst en imago neemt substantieel toe zonder dat dit ten koste gaat van
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen – integendeel
 Deze onderneming trekt beter talent aan waardoor innovatiekracht toeneemt.


Start vandaag nog een ‘pilot’ in uw magazijn, fabriek/werf, distributiecentrum, call center,
verkoopkantoor enzovoorts om vrouwelijk talent te ontdekken en beter te benutten.

4 mei 2014
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Andere interesse opwekkers…
Hoewel al vele boeken over dit onderwerp zijn geschreven, ontbreekt een hedendaags
management boek dat de beneficiaire complementariteit van vrouw/man management
teams voldoende belicht en benadrukt. Dit gratis e-boek geeft een eerste aanzet. In de
loop van 2014 brengen wij het volgende Nederlandstalige boek uit:
“Mevrouw, wilt u aanschuiven”
Daarnaast gaan wij door met het organiseren van seminars en congressen, social media
enzovoorts:
 TEDxAmsterdam en TEDxAmsterdamWomen
 Social Media







Content Subscription Websites



4 mei 2014

Facebook fanpage
LinkedIn Groups
Twitter
Blog
Vraag en Aanbod van Vrouwelijk Management Talent
E-boeks (gratis en betaald)
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Mannen, wist je ook dat…
Mannen winnen bij de economische zelfstandigheid van vrouwen...
… want wie zit er nu nog te wachten op een torenhoge alimentatie?
En wie kijkt er naar uit om “zijn” pensioen te delen met een ex uit het verleden?
Zodra vrouwen hun eigen inkomen hebben, hun eigen (toekomstig) vermogen (pensioen)
opbouwen, i.c. financieel zelfstandig en onafhankelijk van ‘de man’ komen te staan,
dan is ook dat beter voor de man, de vrouw, de kinderen en de samenleving.
Deze vrouwen brengen in onverbrekelijke samenhang/-werking met mannen betere en
meer duurzame resultaten (lees: omzetgroei, winstgroei, beter corporate imago) tot
stand, waarvan wij allemaal de vruchten plukken.
Dat laat onverlet dat er nog steeds samen genoten kan worden van de liefde, een zeer
bevredigend gezinsleven en een zingevende baan naast samen uitgaan, samen op
reis naar verre bestemmingen, samen genieten van exotische culturen en volken,
enzovoorts enzovoorts!

4 mei 2014
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Vrouwen, wist je ook dat…


…vanaf het moment dat een vacature ontstaat, het vaak vier tot acht weken duurt
voor zo’n vacature openbaar wordt gemaakt? Bijna 70% van alle vacatures komt
nooit op een zgn. corporate website, op jobsites of in kranten terecht. Zij worden in
die eerste periode van vier tot acht weken vervuld via via … via netwerken!



… dit een werkgever enorme bedragen geld aan wervingscampagnes scheelt?
Het scheelt ook heel veel tijd om brieven te selecteren, mensen uit te nodigen en
af te wijzen, telefoontjes te beantwoorden van sollicitanten enzovoorts.



Je kunt je dus voorstellen dat een werkgever graag via het eigen netwerk een
geschikte kandidaat hoopt te vinden voor die bewuste vacature.



… jij dus ook binnen en buiten de eigen organisatie zoveel mogelijk moet ‘netwerken’
om je eigen zichtbaarheid te vergroten? De meeste mannen doen niet anders! Dus
zet je vooroordelen opzij en start met ‘social engineering & maintenance’. En weet je
wat? Het is nog leuk ook!

Een separaat e-boek is beschikbaar onder de titel “Mijn Netwerk” door Robert Vos waarin
de finesses van het ‘netwerken’ nader uiteen worden gezet. Beperk het ‘netwerken’ niet
tot typisch vrouwelijke netwerken, maar dring ook door in zgn. mannenbolwerken.
Bovenal: blijf een authentieke vrouw!
4 mei 2014
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‘Desire’ opwekken (met ingang van 2015)
Verlangen opwekken is de derde stap. In deze stap wordt de interesse omgezet in een
verlangen om zich inzetten voor ‘gender-balanced management teams’ door de doelgroep.
Gender-balanced management teams zijn goed voor de eigen organisatie omdat:


Het een betere afspiegeling van de eigen klantenset oplevert



In B2C bestaat (veel) meer dan 50% van onze klanten uit vrouwen
In B2B neemt het aantal vrouwen in procurement, sales en account management toe.



De eigen afdelingen Productontwikkeling, Verkoop enzovoorts hevig ‘onderbevrouwd’
dreigen te raken, terwijl…



… man/vrouw teams het onderscheidend vermogen over de concurrent verhogen!

Last but not least: juist bij jonge, hoogopgeleide vrouwen zal het verlangen sterk zijn om
carrière te willen maken. Zowel vrouwen (!) als mannen zullen voldoende ruimte moeten
geven aan dit vrouwelijk talent om te belanden in management teams, directies en raden
van commissarissen c.q. toezicht.

4 mei 2014
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“Ik wil hier meer van weten…”
Dit alles klinkt interessant, maar “hoe pakken wij ondernemers dit aan?”
Door middel van een heldere en daadkrachtige implementatie in 7 stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Situatie analyse binnen de eigen organisatie
Vaststellen ‘targets’ per management team
Female management talent identificatie
Extern werving & selectieprogramma
Management development programma
Personal coaching programma
Job Rotation

Uiteraard verdient het aanbeveling om 1 à 3 fte beschikbaar te maken – intern of extern –
gedurende de looptijd van dit programma (maximaal drie jaar).
Heeft u zin gekregen om deze maatschappelijke uitdaging nu voor eens en altijd in úw
organisatie beet te pakken en elegant op te lossen? Bel Robert Vos voor een afspraak.

4 mei 2014

© ROVOS Management BV

36

Boeken, rapporten, giveaways…










4 mei 2014

“Vrouw en Man; de onverbrekelijke samenhang” door Allerd Stikker, Kopperlith & Co,
2000
“Untie the Strong Woman” by Clarissa Pinkola Estés, 2011
“Lean In; Women, Work, and The Will to Lead” by Sheryl Sandberg, WH Allen, 2013
“(S)hevolution” door Kirsten van den Hul, Atlas Contact, 2013
McKinsey & Company
KPMG
Grant Thornton
Emancipatiemonitor 2012
Wet bestuur en toezicht

© ROVOS Management BV
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5.

Implementatie

Het doel van deze laatste A-I-D-A fase is de doelgroep te bewegen om ‘gender-balanced
management teams’ binnen de eigen organisatie na te streven en daadwerkelijk te
implementeren. Actie dus!
De doelgroep moet nu durf tonen en dit plan uit te voeren:

het daadwerkelijk implementeren van ‘gender-balanced management teams’ .
Dat is precies wat we nu gaan doen. En jij – vrouw of man die dit e-boek bijna helemaal
heeft uitgelezen – jij gaat ons én jezelf daarbij helpen.
Met als ultiem doel een werkelijk betere wereld door betere, meer duurzame beslissingen
genomen door besturen en management teams die evenwichtig uit vrouwen en mannen
zijn samengesteld.

4 mei 2014
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Implementatie in 7 stappen
1.

Analyseer samenstelling van huidige management teams op elk niveau



2.

Stel toekomstige management teams samen op papier per YE16 (‘Team 2017’)



3.

Van Teamleiders tot en met RvB/RvC
Huidige percentage vrouwen versus mannen (per team/afdeling/unit/bedrijf)

50%-50% vrouwen en mannen
Waar en hoeveel vrouwen komen we tekort?

Identificeer alle medewerkers (managers én specialisten) op hun (potentiële)
leidinggevende kwaliteiten


In het bijzonder alle vrouwelijke medewerkers

4.

Stel eventueel ‘tekort aan vrouwen’ vast en start Extern Recruitment Programma

5.

Ontwikkel Management Development Programs




Van Medewerker naar Teamleider positie
Van huidige Management rol naar volgende echelon
Houdt rekening met kenmerken en levensfase van de vrouw

6.

Bied Personal & (Management) Team Coaching

7.

Verzorg “Job Rotation” door de gehele organisatie voor executive talent

4 mei 2014
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I1. Situatie Analyse
Het doel van deze eerste implementatiestap is het analyseren van de huidige situatie ten
aanzien van de vrouwelijke deelname in management teams op elk niveau en in elk deel
van de organisatie:


Van Teamleiders tot en met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
(of Raad van Advies c.q. Toezicht)



Van R&D via Productie tot Sales & Distributie



Stel huidige percentage vrouwen per MT/RvB/RvC vast



Stel overall percentage vrouwen in de eigen organisatie vast

Deze informatie kan snel uit personeelsinformatiesystemen c.q. organogrammen worden
verkregen door de eigen HR/P&O afdeling c.q. een HBO-stagiaire.

4 mei 2014
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I2. Target Management Teams
Het doel van deze tweede implementatiestap is het samenstellen van de toekomstige
management teams (‘Team 2017’) voor elk van de MTs, de RvB en de RvC op basis van
‘gender-balance’, i.c. 50%-50% vrouwen en mannen.
Bij oneven aantallen moet natuurlijk een andere ratio worden gekozen, bijvoorbeeld:


Bij drie leden liggen 2 vrouwen en 1 man of 2 mannen en 1 vrouw voor de hand



Bij vijf leden valt de keuze op 3 vrouwen en 2 mannen of 3 mannen en 2 vrouwen



Vermijd hier dus de ‘oplossing’ van 1 man en 4 vrouwen of omgekeerd 1 vrouw en 4 mannen
Die ene man of vrouw voelt zich (wellicht terecht) de excuus-Guus c.q. excuus-Truus.

Ook deze numerieke informatie is vrij eenvoudig en snel vast te stellen door de eigen
HR/P&O afdeling c.q. een HBO-stagiaire.

4 mei 2014
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I3. Talent Identificatie
Het doel van deze meer tijdvergende derde implementatiestap is het identificeren van al
het leidinggevend potentieel binnen de eigen organisatie.
Bedrijven en organisaties die zich al langer bewust zijn van hun ‘human capital’ hebben
‘personal development systemen’ in-place waarin van alle medewerkers wordt bijgehouden hoe hun gedrag en houding worden gewaardeerd, hun competenties, hun normen en
waarden en hun ambities (‘wie ben ik c.q. wie wil ik zijn?’).
Als zo’n systeem niet bestaat of onvolledig geladen is met de juiste informatie, dan is er
werk aan de winkel. Wij beschikken over een drietal onderzoeken waarmee deze
informatie snel boven water kan komen:
 Circumplex Behavior Scan 360° inclusief duiding van de resultaten
 Circumplex Leadership Scan 360° inclusief duiding van de resultaten
 Personal interview sterk gefocust op:




Wie ben jij of wie wil jij zijn? Leidinggevende of specialist?
Waar geloof jij in? Hoe luiden jouw normen en waarden?
Waar ben jij goed in? Over welke competenties beschik jij?

Er schuilt vaak (veel) meer talent in de eigen organisatie dan (human resources)
management zich bewust is. Daarom is het goed om deze stap te laten uitvoeren door
een extern adviesbureau in nauwe samenwerking met de eigen HR-afdeling.
4 mei 2014
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Zoek juist geen kloon van ‘jezelf’
Of het nu om interne selectie of externe werving en selectie (zie hierna) gaat, het gaat
natuurlijk altijd om ‘kwaliteit’. Maar wat is ‘kwaliteit’ nu eigenlijk precies? Zijn dat mensen
die op ‘mij’ lijken? Een kloon van ‘mijzelf’? Nee, juist niet!
Als je het beste voor hebt met jouw onderneming – op korte en op langere termijn – dan
ga je mensen zoeken die:
 Oog hebben voor verbinding met Mensen
 Zorg tonen voor de Klant
 Zorg hebben voor de Samenleving
 Zorg hebben voor de Mens
 Een Holistisch beeld hebben
 Duurzame afwegingen durven te maken
 Kritische vragen durven stellen – dus geen ja-knikkers
 Het waard zijn om extra bewust naar te luisteren
Heel vaak blijken dat geen mannen, maar juist vrouwen te zijn die het meer dan waard
zijn om op te nemen in je management teams, raad van bestuur en/of commissarissen.

4 mei 2014
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I4. Externe werving & selectie
Het doel van deze facultatieve vierde implementatiestap is het vaststellen van het overall
tekort aan vrouwelijk leidinggevend potentieel in de eigen organisatie. Als er geen tekort
blijkt te zijn, dan kan deze stap dus worden overgeslagen.
Gezien al het voorgaande zoals beschreven in dit e-boek is de kans zeer groot dat er in
werkelijkheid sprake is van een tekort aan vrouwen op de verschillende management
team niveaus en binnen de eventuele reservoirs van vrouwelijke specialisten.
Een Extern Recruitment Programma gericht op het werven van vrouwelijke teamleiders,
managers en executive managers zal in de meeste gevallen nodig blijken.
Selecteer slechts een handvol werving- en selectiebureaus , die aantoonbaar ervaring
hebben met het werven van vrouwelijk leidinggevend talent.
Wij verwijzen graag naar het initiatief van Talent naar de Top, waar een aantal wervingen selectiebureaus is aangesloten, dat zich heeft gespecialiseerd in het werven en
selecteren van vrouwelijk leidinggevend talent: http://www.talentnaardetop.nl

4 mei 2014
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I5. Management Development Program
Het doel van deze vijfde implementatiestap betreft het ontwikkelen van een geheel eigen
Management Development Programma (MDP) dat nolens volens gericht is op het
bereiken en in stand houden van ‘gender-balanced management teams’.
Sommige bedrijven zullen over een MDP beschikken om pas benoemde managers te
trainen en te coachen in hun nieuwe leidinggevende gedrag, houding en competenties.
Al of niet met de hulp/inhuur van externe trainers en/of bureaus.
In het kader van het nastreven van ‘gender-balanced management teams’ is het blijvend
beschikken over een – intern of extern – MDP van cruciaal belang. Daarbij gaat het niet
alleen om het (verder) ontwikkelen van universele leiderschapskwaliteiten, maar ook om:


Rekening te houden met en het respecteren van de verschillen tussen vrouw en man





Rekening te houden met de bijzondere levensfase van de vrouw
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Meeste leiderschapstrainingen zijn nog op mannelijke persoonskenmerken gebaseerd
Zie volgende pagina
Starter (20’er) versus Spitsuur (30’er en 40’er) versus Stabilisatie (45+’er)
Verdere uitwerking vereist in Personal Coaching (zie hierna)
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Leiderschapskwaliteiten
Typisch mannelijk

Typisch vrouwelijk



Rationeel



Empathisch



Competitief



Emotioneel



Resultaatgericht



Procesgeoriënteerd



Efficiënt



Intuïtief



Pragmatisch



Participatief



Hiërarchisch



Democratisch



Autonoom



Faciliterend



Analytisch



Transformerend



Besluitvaardig



Duurzaam



Ambitieus



Coöperatief

Juist door het bundelen van beide leiderschapskwaliteiten ontstaat een bijzonder krachtig geheel!
4 mei 2014
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En met middeleeuwse humor…
De Zeven Deugden

De Zeven Zonden



Wijsheid



Hoogmoed



Rechtvaardigheid



Hebzucht



Matigheid



Lust



Moed



Jaloezie



Geloof



Gulzigheid



Hoop



Toorn



Naastenliefde



Gemakzucht

Of ook hier tussen Deugden en Zonden een ‘balans’ moet worden nagestreefd laten wij
graag aan de lezer. Maar wij zijn er van overtuigd dat ‘gender-balanced management
teams’ onze organisaties zullen behoeden tegen hoogmoed, hebzucht enzovoorts.

4 mei 2014
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I6. Personal & Team Coaching
Het doel van deze zesde implementatiestap betreft het verzorgen van specifiek aan
vrouwelijk talent aangepaste personal coaching (PC). Evenals het MDP betreft het hier
een stap die blijvend van aard is.
Deze PC zal rekening moeten houden met de drie verschillende fasen waarin mannen,
maar vooral vrouwen zich bevinden. Want vooral in de zgn. spitsuurfase (30’ers en jonge
40’ers) blijken vrouwen af te haken. Met goede PC kunnen tevens onderstaande knelpunten die typisch voor vrouwen gelden adequaat worden geadresseerd:
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Gebrek aan carrièreperspectief
Gebrek aan waardering
Bestaan van informele circuits waarvan vrouwen buitengesloten worden en waar
baantjes worden verdeeld achter de ruggen van de vrouwelijke collega’s
Jaloezie van mannelijke collega’s
Opheffen van functies tijdens zwangerschapsverlof
Lagere salarissen dan mannelijke collega’s
Thuissituatie variërend van jonge schoolgaande kinderen tot niet-meewerkende
partner
Alleenstaande moeders
© ROVOS Management BV
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Met liefde en aandacht…
Naast een Personal Coach (intern of extern) kan het vinden van een zgn. mentor binnen
de eigen organisatie ook heel verstandig zijn en goed werken voor vrouwelijk management potentieel om door te dringen tot de top. Een mentor is zonder meer vereist.
Zo’n mentor bevindt zich bij voorkeur niet in de directe lijn ‘naar de top’, maar wel
tenminste op hetzelfde of hogere niveau dan de eigen manager. Daarmee kunnen
potentiële belangenconflicten worden gemeden.
Hoewel sekse geen verschil uitmaakt in de keuze van de mentor, hebben sommige
vrouwen baat bij een mannelijke mentor, omdat hij de weg kent in die nog steeds
hoofdzakelijk mannelijke management top. Deze man kan de vrouw bij de hand nemen
en zijn netwerk en ervaring met haar delen. En hij kan haar waarderen, inspireren en
stimuleren. En wie weet wat hij nog van haar kan leren.
Een vrouwelijke mentor kan natuurlijk als rolmodel dienen en de betreffende jonge vrouw
deelgenoot maken van de weg die zij ooit heeft afgelegd inclusief alle belemmeringen.
Met liefde en aandacht kunnen jonge vrouwen uit hun comfort zone worden gehaald om
hun gewaardeerde posities in management teams en executive boards te betrekken
teneinde te komen tot betere, meer duurzame resultaten van de eigen organisatie.
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Management Team Coaching
Door de geheel andere ‘team dynamiek’ wanneer vrouwen substantieel deel gaan
uitmaken van management teams, is het zeer aanbevelenswaardig om management
team coaching (MTC) toe te passen.
MTC is feitelijk altijd zinvol – zeker bij nieuw benoemde management teams – omdat
verbale en non-verbale communicatie altijd een bron van misverstanden blijkt te zijn.
Omdat vrouwen de sterke maar onbewuste gewoonte hebben om ‘die mannen’ maar het
woord te laten doen en de besluiten te laten nemen, is het van groot belang de vrouwen
hun ruimte en hun (bindende) rol te laten nemen. Mannen zullen hen die ruimte moeten
geven, hen soms zelfs nadrukkelijk moeten uitnodigen om hun mening te geven.
Het is het overwegen waard om mannen daarnaast individueel te coachen op het werken
met vrouwen in management teams.
Wanneer een onderneming nog niet erg gewend is aan leidinggevende vrouwen, dan kan
het gewenst en zelfs nodig zijn om bijzondere aandacht te geven aan mannen die
“plotseling” werken onder leiding van een vrouw. Sommige mannen kunnen daarbij enig
advies en hulp gebruiken…
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I7. Job Rotation
Deze laatste stap is niet zozeer een implementatiestap om te komen tot ‘genderbalanced management teams’, maar veeleer een reminder dat het concept van ‘job
rotation’ ook ten aanzien van vrouwelijk leiderschap niet uit het oog moet worden
verloren.
Job rotation wordt hier vooral bedoeld in het kader van een leadership development
programma. Het is bestemd voor mensen – dus mannen én vrouwen – op een leidinggevende positie met een aantal jaren werkervaring, die de stap zouden moeten maken
naar het ‘general management’, i.c. raad van bestuur c.q. directie.
Soms moet eerst een assessment gedaan worden, gevolgd door een uitdagende
management of adviesopdracht elders in de organisatie. In sommige gevallen gaat het
zelfs om een internationaal assignment.
Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: deze mensen – nogmaals mannen én vrouwen –
ontwikkelen zich beter en breder en de organisatie krijgt er veel potentieel en tegelijk
output voor terug.
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Tot slot
Wij verwachten dat je na het lezen van dit gratis e-boek een beter idee hebt hoe je als
man meer ruimte kunt geven om het talent van vrouwen zo goed mogelijk te benutten.
Zowel op het werk als thuis! Hoe je als vrouw meer durf toont om die vrijgekomen stoel in
de ‘Board’ of Directie ook daadwerkelijk op te eisen. Je kunt het! En die mannen om je
heen – thuis en op het werk – zullen je daartoe de ruimte geven.
Als jij denkt dat de informatie in dit gratis e-boek nuttig is voor andere vrouwen én
mannen, deel het dan zoveel mogelijk met hen. Via de e-mail of via social media. Je bent
absoluut vrij om dit e-boek rond te sturen aan commissarissen, directieleden, managers,
collega’s, vrienden en kennissen. Graag zelfs!
Je kunt ook bij ons terecht voor persoonlijke en management team coaching. Dat kan
helemaal op maat voor jou worden samengesteld (vaak op uurbasis), maar wij zijn ook
erg succesvol in trajecten met een vaste doorlooptijd van drie tot zes maanden. Daarin
nemen wij je mee op weg naar gebalanceerde management teams. Je krijgt daarbij veel
huiswerk, het kan soms heel erg confronterend zijn en je zult hard moeten werken om dit
mooie doel te bereiken!
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Voor persoonlijke en (management) team coaching kun je je aanmelden bij de auteurs
van dit e-boek:
ir. Renee Cloesmeijer
Ina van Maurik
drs. Christine Strik
drs.ing. Robert Vos

renee@ikcentrum.nl
inavanmaurik@gmail.com
christine@xdpity.com
robert.vos@rovos.nl

Veel succes met je volgende stap – AAN TAFEL!
Hartelijke groet en wellicht tot ziens,
namens ROVOS Management BV
Robert Vos
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