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Een quotum
voor vrouwen:
pro en contra
Na jarenlang steggelen staat
het onderwerpnudan tochop
deagenda: vandaag stemtde
TweedeKamerover eenquo-
tumvoor vrouwen inde raden
van commissarissen vanbeurs-
genoteerdeondernemingen.
Er zijn veel argumenten voor en
tegeneen vrouwenquotumen
zewordenallemaal grif geuit de
laatsteweken.Het FDzet ze op
een rij, van ‘Er zijn geen vrouwen
te vinden’ tot ‘Mannenworden
gediscrimineerd’.
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Een vrouwenquotum:

E
enquotumdiscrimineertmannen.
Vrouwenwordengediscrimineerd.
Niemandwil als excuustruusworden
benoemd.Er zijn veel argumenten
voor en tegeneen vrouwenquotum
enzewordenallemaal grif geuit de

laatsteweken.Wantna jarenlang steggelen
staat het onderwerpnudan tochopdeagenda:
vandaag stemtdeTweedeKamerover eenquo-
tumvoor vrouwen inde raden van commissaris-
sen vanbeursgenoteerdeondernemingen.

De aanleiding is eenadvies vandeSER. In
antwoordopde vraag vandeministersVanEn-
gelshovenenKoolmeeshoeorganisaties dedi-
versiteit kunnenbevorderen, kwamde raad eind
septembermet eenpakketmaatregelen.Het
quotum is er slechts één van,maarwel eendie
de gemoederenhetmeest bezighoudt.

Dat is niet verwonderlijk, denkt dr.Claartje
Vinkenburg, die voor kennisinstituutAtria on-
derzoekdeednaar quotamaatregelen. ‘Wepra-
ten inNederlandal twaalf jaar over eenquotum,
maarniet eerderwarenwebereid tot eender-
gelijke systeemingreep.’Datwedatnuwel zijn,
heeft volgenshaar alles temakenmethet feit
dat VNO-NCWhet SER-advies steunt. ‘Datwerk-
gevers omzijn, is echt een verschuiving.’

Eenandere reden isEuropa.Nederlandwas
in2013eenvande tien lidstatendiebezwaar
aantekenden tegenBrusselseplannenvooreen
bindendeEuropese richtlijn van40%vrouwen
voorbedrijven.Veel landenvoerden tocheen
vrouwenquotumin, zoalsNoorwegen,Frankrijk,
Italië,Duitsland,België enSpanje. ‘Jewilt nietde
laatste zijnophet lijstje’, zegtVinkenburg. ‘Dat
is slecht voorde reputatie vandeBVNederland.’

Maarhet debat over quota is noggeengelo-
pen race. Binnenenbuitendepolitieke arena
vechten voor- en tegenstanders omhet eigen
gelijk. ProfessorMijntje Lückerathwordt ermoe
van. ‘Ikhebbijna last vanquotumschaamte. Ik
ben voordiversiteit, het stoortmemateloosdat
hetmaarniet opschietmetdat aantal vrouwen
aande top.Maar ikbenniet voor eenquotum
enmoetmedaar steeds voor verantwoorden.’
Tegelijkertijd ergert ze zich aan ‘populisten’ die
tegenquota agerendoor vrouwenweg te zetten
als ‘deeltijdprinsesjes’ en ‘balanstrutjes’.

Wat Lückerathbetreft, is het tijd voor eenge-
nuanceerderediscussie,waarin er ook ruimte is
voormeer inhoudelijke argumenten. Zoals het
liberale principedat deoverheid zichniet be-
moeitmetbenoemingen inhet private domein.
Tegelijkertijd gaat er een symbolischewaarde
uit vanhet kabinetsbesluitwaar ook zij gevoelig
voor is: ‘Als depolitiekhet SER-adviesnuniet
overneemt, zeggen ze eigenlijk:we vindendit
niet belangrijk.Maardat is hetwel.’

Met anderewoorden: er zijn voors en tegens.
We zetten zenog eensopeen rij,met kantteke-
ningen vanbestuurders en commissarissen.

Vandaag stemt de
Tweede Kamer over
een quotum voor
vrouwen in de raden
van commissarissen
van beursgenoteerde
bedrijven. Een
controversiële kwestie.
Het FD zet alle
argumenten op een rij.
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De contra’s

Vrouwen
werken
parttime
Dus eigen schuld, dikke
bult, redeneerdeBarbara
Baarsma inhet FD.Maar
het aantal vrouwendat
meerdan28uurperweek
werkt, is significant ge-
stegen sinds 2003, enhet
aantal vrouwendatmin-
der dan20uurperweek
werkt significant gedaald.
Daarbij is het de vraagof
parttimewerkeneenkeu-
ze is. ‘Onze samenleving is
niet ingericht op fulltime
werkende vrouwen’, zegt
IngeBrakman, commis-
saris bij onder andere
Shell, Accenture enDSM.
‘Dekinderopvang is duur
ende schoolpleincultuur
is niet vriendelijk voor
afwezigemoeders.’Maar
daar kun je ook lak aan
hebben. ‘Er zijnnu zoveel
rolmodellendat dat een
achterhaald argument is.’

Een quotum is
discriminatoir
ToendeTUEindhovenbe-
sloot uitsluitend vrouwen
aan tenemen, dienden
manneneenklacht inbij
hetCollege voordeRech-
ten vandeMens. Eender-
gelijk quotum is volgens
hendiscriminerend.Maar
volgensMarry deGaay
Fortman, advocaat-part-
ner bijHouthoff, is dat

niet zo. ‘Eenprofielmoet
weliswaar genderneutraal
zijn engericht opgeschikt-
heidseisen,maar jemag
wel flankerend zeggen:
bij geschiktheid gevenwe
ruimte aaneen vrouw.’

Het gaat om
kwaliteit
Natuurlijk, zegt ceoNan-
cyMcKinstry vanWolters
Kluwer: ‘Het vinden van
het juiste talent voor een
rol heeft prioriteit.Maar
ik geloof dat dit bereikt
kanworden, terwijl er
wordt gestreefdnaar een
diversewerkomgeving. Er
zijnmeerdangenoeg ge-
kwalificeerde vrouwen.’ Ze
levert zelf het bewijs: ‘Bij
WoltersKluwer is dehelft
vanonzemedewerkers
vrouwen vande vier divi-
sieswordenerdrie geleid
door een vrouw.’

Bedrijven zijn
privaat domein
Mijntje Lückerathkan
zichmaarmoeilijk over
het ideeheen zettendat
benoemingen zouden
wordengereguleerd. ‘Het
is een liberaal principe
dat deoverheidniet in-
terfereert inhet private
domein.Dat kan ikniet
zomaar opzijzetten, omdat
ik toevallig voor diversiteit
ben. Als je gelooft in zelf-
regulering, endat doe ik,
dan is dat altijdbeter.Ook

als het resultaat joumis-
schienonwelgevallig is.’

Vrouwen willen
geen excuus-
truus zijn
VolgensHansdeBoerwa-
ren vrouwenzelf tegeneen
quotum, verteldehij aan
HetParool. ‘Zij wildener
opeigenkracht komen, en
dat begrijp ik goed.’ Inge
Brakmanheeft erminder
begrip voor. ‘Mijwerden
posities gegundomdat ik
vrouwben, endatheeft
mij veel voordeel opgele-
verd.Maar ikhebnooit het
gevoel gehaddat er daar-
omminder eisenaanmij
werdengesteld. Zowerkt
het niet. Als je bent be-
noemd,danmoet je jezelf
nog steedswaarmaken.’

Er zijn geen
vrouwen te
vinden
Er zijn sectorenwaarinhet
moeilijk is omvrouwen te
vinden, zoals tech.Maar
dat betekent volgensdi-
recteur IrineGaasbeek van
Accenturedat je breder
moet zoeken. ‘Wij geven
vrouwenzonder techni-
sche achtergrondeenop-
leiding enkijkendaarna
of hetmatcht.’ Gaasbeek
gelooft ook in anders zoe-
ken: ‘Wij hebbenonze
vacatureteksten aange-
past, zodat ze aanspre-
kend zijn voor iedereen.’

. De Tweede Kamer
stemt vandaag over een
vrouwenquotum voor de
raden van commissaris-
sen van beursgenoteer-
de ondernemingen.
. Het vrouwenquo-
tum is van oudsher een
gevoelig onderwerp in
Nederland, waar de po-
litiek de handen nog
niet voor op elkaar heeft
weten te krijgen.
. Het FD zette alle argu-
menten nog eens op een
rij en vroeg bestuurders
naar hun overwegingen.

In het kort

de voors en tegens

“
‘Daaromben
ik voor een
quotum: als je
niksdoet, zegt
iedereenwel
ja,maar er
gebeurt niks’
Irine Gaasbeek

De pro’s

Een quotum
werkt
VolgensdirecteurGerard
vanVliet vandeNeder-
landse vereniging van
Commissarissen enDi-
recteuren (NCD) is een
quotum ‘ontzettendge-
vaarlijk’, omdat vrouwen
internniet altijd opdraag-
vlakkunnen rekenen, zo
zei hij bij BNR.Maarbij
Accentureweten zedat
datniet zohoeft te zijn.
Het consultancykantoor
heeft zichzelf eenquotum
opgelegd van50/50 voor
2025, ook voorde lagen
onderde top. ‘Eenopde
drie promotiesmoet voor
een vrouwzijn, enmet
minder kom jenietweg’,
zegt IrineGaasbeek. ‘Dus
wat gebeurt er:mannen
enook vrouwendenken
hé, nu is hetmenens, ik ga
vrouwenhelpenhogerop
te komen.’

Het schiet
niet op
‘Voorheengeloofde ikdat
vrouwenmettertijd vanzelf

in leiderschapsfuncties
terecht zoudenkomen’,
zegtNancyMcKinstry.
‘Eenpaar jaar geleden
besefte ikhoeweinig voor-
uitgang erwas geboekt.
Er zijnmeerdangenoeg
gekwalificeerde vrouwen.
Ikdenkdat quotahet pro-
ces vandiversiteit kunnen
versnellen.Dus er is ver-
snellingnodig.’ CeoHans
Honig vanDeloittewil die
versnelling,maarmaakt
hierbijwel eenkantteke-
ning: ‘Het bouwen vaneen
gezondepijplijn is zeker
zobelangrijk als de focus
opde top.Opleidenkost
tijd, dat kun jeniet zomaar
versnellen, dat is voornie-
mandgoed. Voorde cliënt
niet, voorhet bedrijf niet
en voordemedewerker
ookniet.’

Vrouwen
krijgen geen
gelijke kansen
Uit onderzoekenblijkt dat
vrouwen strengerworden
beoordeelddanmannen.
Zewordenminder snel

als competent gezien, en
komendusminder snel
in aanmerking voorpro-
moties of benoemingen.
‘Daaromben ik voor een
quotum: als jeniksdoet,
zegt iedereenwel ja,maar
er gebeurt niks’, zegt Irine
Gaasbeek. ‘Als eenbedrijf
gedomineerdwordt door
mannen,moet je patronen
doorbrekenomook vrou-
wenaande top te krijgen.’

Internationale
concurrentie
maakt het nodig
Petra Zijp vanNauta-
Dutilh, Brechje vander
Velden vanAllen&Overy,
MirjamdeBlécourt van
BakerMcKenzie, ze zien
het allemaal inhunad-
vocatenpraktijk: buiten-
landse cliënten vragenom

diverse teams. ‘Depitches
zijn echt anders’, zegt
Zijp. ‘Cliënten vragenniet
alleenomgenderdiversi-
teit,maar ookomcultu-
rele en sociale diversiteit.’
VolgensDeBlécourt lo-
penwehierin achter. ‘Ne-
derland is eenhartstikke
conservatief land.’

Diversiteit
werkt beter
Talloze onderzoekenbe-
wijzenhet: diverse teams
halenbetere resultaten
ennemenbeterebeslis-
singendanhomogene
teams.Bijkomend voor-
deel: uit eenZweedson-
derzoek, gepubliceerd in
deAmericanEconomic
Review, blijkt dat de ge-
middelde competentie
vanmannen toeneemt
wanneer vrouwen sterker
vertegenwoordigd zijn.
NancyMcKinstry twijfelt
er niet aan: ‘Meerdiversi-
teit draagt bij aanbetere
bedrijfsresultaten en zou
daaromopdeagenda
van iedere leidermoeten
staan.’
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