
Wr1 vrouwen, al dan nret hoogopgeleid,
werken vaal<, partttnne ln banen rnelwetntg
status en ee'n wetntg rtant salarts En da*

zln we nos tevreden rlee ook Dat rs wat de
sekseparaïox ts gaan lleten P-syghologe en

journálrste Susan Ptóker left uit

top de persen: het
glazen plafond is er niet
alleen voor en door
mannen, het wordt ook
door vrouwen zelfin
stand gehouden! Want

hoeveel positieve actie en rode lopers er
in sommige traditioneel door mannen

uitgeoefende (top)beroepen ook voor

hen worden uitgegooid: de meeste vrou-

wen ambiêren die functies niet. Zij

werken liever parttime in banen die hen

fl exibiliteit en autonomie garanderen.

Dat beweert althans de Canadese ontwik-

kelingspsychologe Susan Pinker. Zij
publiceerde onlangs een pittig boek, De

sekseparad,ox, Mannen, urouwen en hun

hansen op succes (Contact), waarin zij

onderzoekt waarom al die meisjes die in
hun schooltijd zo succesvol waren niet
doorstromen naar de top, terwijl de

jongens die toen naast hen in de school-

banken zaten te lummelen daar regelma-

tig wel terechtkomen. Pinker verzamelde

een imposante hoeveelheid onderzoeks-

resultaten over sekseverschillen op aller-

lei gebied en komt tot de conclusie dat

vrouwen anders zijn dan mannen en

daarom niet altijd dezelfde dingen als

mannen zullen willen. Eén van de

dingen die veel vrouwen bijvoorbeeld

niet willen, is monomaan een carrière

najagen. Dat is (mede) biologisch

bepaald. Niet slaan! Susan Pinker weet

als geen ander welke reacties haar boek

oproept: ze wordt er zo op promotietour-

nee door Europa iedere dag mee gecon-

fronteerd- 'Natuurlijk vind ik niet dat

bi.oLog destinyis,' legt ze nog maar weer

eens uit. 'Bovendien zeg ik niet dat biolo-

gie alles verklaart, maar alleen dat biolo-

gie een factor is die we niet zouden moe-

ten negeren. Er speelt natuurlijk veel

meer. Door de onwetende manier

waarop de biologie in het verleden tegen

vrouwen is gebruikt, is er nu een enorme

weerzin tegen het idee dat biologie iets te

maken kan hebben met de keuzen die

vrouwen maken. Vroeger zei men dat

vrouwen'biologisch' gezien achter het

aanrecht thuis hoorden en dat zulje mij
beslist niet horen zeggen.' >
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'lk heb nre
r-noeten aancassen
aan de reqel5 van
het spel' "

Mirjam de Blécoutt
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MirJam de Blécourt (44), getrouwd
en moeder van twee zoons van 13

en 10 jaar oud, is partner bij het
mondiale advocatenkantoor Baker &
McKenzie.
'Meteen toen ik in 1990 na mljn
studie rechten bij Baker & McKenzie
ging werken, dacht Ík: ik wil partner
worden. lk was goed, ik werkte hard,

waarom zou ik dat niet willen? lk ben
plannend te werk gegaan. heb me

steeds meer gespecialiseerd en in

2000 werd ik inderdaad partner. Dat
is net zo interessant en uitdagend als
ik dacht dat het zou zijn.
Baker & McKenzie is een mannenbe-
drijÍ en ik heb me moeten aanpassen
aan de regels van het spel dat daar
gespeeld wordt. ln een dergelijke
omgeving moet Je niet alleen de beste
willen zijn, maar dat ook laten zien en
je moet netwerken. Dat vinden vrou-
wen vaak opschepperig en zonde van

hun tijd. lk heb het ook moeten leren.
Dat netwerken is niet moeilijk, maar

1e moet er wel de tijd voor vrijmaken.
En als je het doet, wordt je werk met-
een veel leuker.

ik werk heel veel, maar zo voelt
het niet. lk geloof niet dat er in het
bedrijfsleven speciale voorwaarden
voor vrouwen gecreëerd hoeven te
worden, om meer vrouwen aan de top
te krijgen. Het gaat om meer subtiele
dingen. Niet 'Goedemiddag' zeggen

als een vrouw een keer wat later
komt omdat ze met haar kind naar de

dokter moest, bijvoorbeeld. Wat ook
helpt is om als vrouwelijke leidingge-
vende het goede voorbeeld te geven.

Als vrouwen op je aÍdeling zien dat
jij altijd maar doorbuffelt en nooit de
tijd neemt om naar een toneelvoor-
stelling van .ie kind te gaan, zullen ze

denken: zo'nbaan wil rk nooit.'

Testosteron vêrsus oxt/tocine
Vooruit. We kunnen opgelucht ademha-

len en belangstellend kennisnemen van

wat Susan Pinker te melden heeft, mits
we, zegt ze door de wol geverfd, ook nog
eens goed in de oren knopen dat zij het
niet over individuen heeft, maar over
statistische gemiddelden.'De gemiddel-
de vrouw is iets anders dan de individue-
le vrouw. Ter illustratie: mannen zijn lan-
ger dan vrouwen, maar niet iedere man
is langer dan elke vrouw.'
Alhoewel vrouwen weliswaar de afgelo-
pen dertigjaar een ongelooflijke opmars
hebben gemaakt op de arbeidsmarkt, in
bepaalde sectoren en in bepaalde func-
ties blijven zij achter. In haar boek geeft
Pinker talloze voorbeelden van vrouwen
die hun studie cum laude hebben afge-

rond, de lange mars hebben gemaakt
binnen hun bedrljf en op het punt staan

president-directeur te worden en dan
toch opeens liever pak
'm beetjuf willen wor-

den. Waarom haken

die vrouwen af? Niet
omdat ze het niet kun-

nen, want dat hebben

ze inmiddels genoeg-

zaam bewezen. Is het

omdat mannen het in
de bovenste regionen

Wa?ronn rs veel geld
verd tenen het
allerhoosste rn het
leven? \zlannen
zouden van vrouwen
kunnen leren'

riant salaris. En ze zijn er vaak nog

tevreden mee ook. Dat is wat economen

de sekseparadox noemen.'

En daar komt volgens haar de biologie
om fle hoek kijken. Biologisch gezien is

de gemiddelde man agressiever dan de

vrouw, meer geïnteresseerd in dingen
dan in mensen, dol op competitie en

waaghalzerij. De gemiddelde vrouw

daarentegen is empathischer, meer in
mensen en relaties geïnteresseerd en hoe
getalenteerd en hoogbegaafd ook; bang
om door de mand te vallen als niet goed
genoeg. Dat komt doordat mannen

worden geregeerd door het hormoon
testosteron en vrouwen door oxytocine
(het'bindingshormoon'). Daardoor zal,

nogmaals: de gemiddelde man eerder
gericht zijn op die topbaan met dat rian-
te salaris en de limo met chauffeur en

bereid zljn om daar tachtig uur per week

voor te werken, terwljl de gemiddelde

vrouw breder

geïnteresseerd

is en eerder iets

samen met an-

dere mensen zal

willen doen, iets

dat sociaal ge-

sproken van

belang is. Voor
anderen zorgen

: liever gezellig onder ons houden en el-

i kaar de leuke baantjes toespelen? Voor
i een deel wel, denkt Pinker, maar her
j ko.nt ook doordat geli;'ke kansen niet
i noodzakelijkerwijs tot gelijke resulraren
i leiden. Je ziet datjuist in landen waar de
i economie stabiel is en mensen in alle vrij-
: heid kunnen kiezen wat ze willen worden
i de seksesegregatie in beroepen het

i g.oo,.t is. In feite komen de voorkeuren

i van vrouwen duidelijker naar vorenjuist
i als ze alle mogelijkheden hebben. De

: meestevrouwen,hoogopgeleidofniet,

i werken in de westerse wereld parttime in
i banen met weinig status en een weinig

bijvoorbeeld ofvoor een non-profit organi-
satie werken. Daaruit putten zij meer be-

vrediging dan uit een torenhoog salaris.

'Mannen halen hun voldoening uit sco-

ren, veel geld verdienen, risico's nemen,
lange uren maken. En niet toevallig zijn
dat eigenschappen die in veel topfunc-

ties gevraagd worden,' zegt Pinker.
'Mannen hebben lang de werkvloer gedo-

mineerd en functies zijn daardoor op
hun biologische eigenschappen roege-

spitst. Mannen hebben een andere defi-
nitie van succes dan vrouwen, en die
mannelijke definitie is de norm gewor-

den. Vrouwen vinden zichzelf succesvol
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als ze werk hebben dat hen flexibel en au-

tonoom maakt, als ze leuke collega's heb-

ben die ze respecteren en door wie zlj

zichzelfgerespecteerd voelen. 
J

Onderzoek laat zien dat ongeveer zestig

procent van de begaafde vrouwen bevor-

deringen afslaat of posities met een lager

salaris accepteert om flexibiliteit ofeen

sociaal doel in hun werk te kunnen heb-

ben. Slechts twlntig procent van alle

vrouwen is zeer carrièregericht - dat zljn

de Hillary Clintons van deze wereld. Nog

eens een procent of twintig is helemaal

niet in werk buitenshuis geïnteresseerd.

De meerderheid, zestig procent van de

vrouwen, wil graag werken en dingen

daarnaast doen, voor haar kinderen zor-

gen bljvoorbeeld. Zij willen méér in het

leven dan werken.'

Respect!
Ojee. Hoe moet het met de quotering

voor vrouwen in hoge functies in het be-

drljfsleven waarvoor de FNV en de PvdA

pleiten? [s dat wel haalbaar? Zljn

Nededandse vrouwen inderdaad lui,

zoals publiciste Heleen Mees bijvoor-

beeld stelt? 'Dat denk ik niet. Als ik in

mijn boek één ding wil zeggen, dan is

het wel dat we af moeten van de aanna-

me dat mannen en vrouwen hetzelfde

zijn.Ze zijn gelljkwaardig, maar verschil-

lend. lVelnee, dat is geen beperkende

gedachte, het isjuist bevrijdend. Als we >

de sekseparadox

i Jaequetine Smit (4f), getrouwd en

i moeder van twee zoontjes (van 2,5

i jaar en 6 maanden), was directeur

: van uitgeverij Sirene. ln maart van

i dit jaar besloot ze haar baan oP te

: zeggen. 'Als directeur was ik veel tijd

i kwijt aan het opstellen van begrotin-

i gen, het maken van Planningen en

i personeelszaken.Zodoenderaakte

; ik steeds verder verwiiderd van de

i reden waarom ik ooit voor dit vak had

i gekozen: miin liefde voor boeken.

i Het moederschap maakte ook dat

: iX op een andere manier ten oP-

i zichte van miin werk stond. Vroeger

i werkte ik tachtig uur Per week en

i was mijn werk miin identiteit. Door

i mijn kinderen heb ik er een wereld bij

i gekregen. Werken is nog steeds heel

: belangrijk voor mij, maar ik wil de tijd

i oie ik werk nu alleen besteden aan

: Oing"n waar ik voor honderd procent

i achter kan staan. Tiidens mijn laatste

i zwangerschapsverloÍ besefte ik dat ik

i iets anders wilde. iets meer inhoude-

: liiks. Daarom heb ik een eigen bedriiÍ

i opgezet, Bookalicious.Literaire

i Dienstverlening. lk werk nu bijna net

i zoveel als vroeger, maar op andere

i tijOen en ik houd me weer met de

i boeken zelfbezig.

i Het is natuurlijk een luxe dat ik deze

i keuze heb kunnen maken, dat besef

: ik heel goed. lk heb een man die

I een baan heeÍt, heb wat aandelen

i verkocht en spaargeld oP de bank.

i lk verdien nu de helft van wat ik als

i directeur verdiende, maar ik heb geen

i stress meer. Stress krijg je ook van

i werk doen waar je hart niet helemaal

i in zit.'
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le sekseparadox

er vanuit gaan dat mannen en vrouwell

hetzelfde zijn, is er geen reden om din-

gen te veranderen.Je ziet dat veel men-

sen molnenteel teleurgesteld zijn in vrou-

wen: waarom grijpen zij hun kansen niet,

waarom stromen ze niet door naar de

top? Dat is een gevolg van het vrouwen

zien als klonen van mannen. Alsje een

meer gelijke representatie wilt hebben

op de werkvloer, zulje de organisatie van

topbanen dusdanig rnoeten veranderen

dat ze ook voor vrouwen aantrekkelijker
worden, en bepaalde opvattingen van

succes moeten herdefiniëren . Dat zal

meer effect hebben dan quotering.

Mijn suggestie is dat de maatschappij in
plaats van te eisen dat vrouwen hetzelfde

doen als mannen, meer respect zou moe-

ten hebben vool het werk waarin vrou-

wen uitblinken en waarvoor zij kiezen.

Want dat is ook belangrijk werk. In onze

sarnenieving verheerlijken we de manne-

lijke norm van veel verdienen. Daaraan

wordt status ontleend. Dus vragen we ons

gepijnigd afwaarom er niet net zoveel

vrouwelijke als mannelijke CEO's zijn.

Maar als we dit eens vanuit een

andere optiek bekijken. Mannen leven

korter dan vrouwen, mannen zijn

Hoekrtn

gevoeliger voor chronische en aan stress

gerelateerde ziekten. Willen vrouwen

dat ook? Als advocaat van de duivel:

waarom is veel geld verdienen het

allerhoogste in het leven? Ik heb liever

meer tUd. Mannen zouden van vrouwen

kunnen leren.' Eigenlijk hebben we het

in Nederland helemaal niet zo slecht

geregeld, vindt Susan Pinker, zeker niet

in vergel!jking met Noord-Amerika.
'In Nederland werken ongeloofl{jk veel

vrouwen, haast meer dan in ieder ander

Europees land!,' zegt ze enthousiast.

'Goed, vooral parttime. Maarje kunt
niet alles hebben. In Nederland werken

meer vrouwen dan elders, zijn veel

vrouwen tevreden met hun baan, zijn de

kinderen volgens de Unesco het

gelukkigst ter wereld en de gezinnen

stabiel. Alsje dat allemaal vergelijkt met

de situatie in de Verenigde Staten, waar

men op de werkvloer van vrouwen

verwacht dat zij zich gedragen als

klonen van mannen, zieje iets heel

anders. Het kinderwelzijn is er laag,

vrouwen zijn ontevreden met hun werk,

gezinnen zijn instabiel. Dit overziende

vraag ik me af: wat is beter? Het is maar

waarvoorje als maatschappij kiest.' tr

Frouke Hoekstrc (25), alleenstaand,

is analyst bij de ING: 'lk heb interna-

tionale betrekkingen gestudeerd en

de internationale politiek interesseert

me npg steeds, maar voordat ik me

daarin stortte, wilde ik eerst iets heel

anders doen. Bij de lNG, waaí ik sinds

2006 werk, leer ik veel en krijg ik veel

kansen. OfÍicieel werk ik veertig uur in

de week, maar in de praktijk zijn dat er
-\

fneestal vijftig en als het druk is nog

meer. Dat vind ik minder leuk. Als je

's avonds pas om negen uur

thuiskomt, wordt het moeiliik om nog

iets van een sociaal leven erop na te

houden. Parttime werken, dat wil zeg-

gen zesendertig uur in vier dagen, is

hier nog ongebruikeliik en vrouwen aan

de top zÍjn er helaas nauwelijks.

Mannen zetten vaker dan vrouwen

hun werk op de eerste plaats, heb ik

de indruk. Dat doe ik niet: ik vind miin

werk leuk, maar mijn sociale leven en

de dingen die ik naast mijn werk doe

zijn minstens even belangrijk. Omdat ik

in wat ik nu doe een zekeíe maatschap'

pelijke betrokkenheid mis. denk ik niet

dat het bankwezen mijn eindbestem-

ming zal ziin. ln de toekomst zie ik me

bij een instelling als de Verenigde Na-

ties of Amnesty lnternational werken.

lk vind mezelÍ zeker ambitieus, maar

het ligt eraan hoe je dat deÍinieert.

Ambitieus zijn ls wat mij betreft niet

per se ergens de baas willen worden,

maar veel voldoentng halen uit werk

dat ertoe doet.'

'N/annen hebben
een andere
definttte van
SUCCCS dAN
vrouwen, en die
rnannelrtke
deÍrnitre'rs de
norÍ^n geworden'

a
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