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Met een 'gênant laag' aantal vrouwen op topposities in Nederland kunnen we volgens hem 
nog veel leren van Noorwegen. Hij wil meer mensen aan de bak, en de vierdaagse werkweek 
kan daarbij helpen. 'Talent blijft te vaak hangen in de hoofden. Sociale innovatie ontsluit dit 
potentieel.' 
 
De organisatie Vrouwen in Beeld onderzocht vorig ja ar de samenstelling van raden van 
bestuur bij beursgenoteerde Nederlandse bedrijven. Het aantal vrouwelijke 
commissarissen bleek verdubbeld van 13 naar 26 en h et aantal bedrijven met 2 of meer 
vrouwelijke commissarissen van 6 naar 12. Gaan we d e goede kant op? 
'Dit zijn de uitzonderingen. We hebben het hier over een in de cultuur ingebakken probleem. 
Als het gaat om vrouwen in het bedrijfsleven, heeft Nederland een wonderlijke en slechte 
reputatie in Europa.' 
 
Waarom moeten er meer vrouwen in topposities? 
'Het gaat niet alleen om hoger opgeleide vrouwen maar om vrouwen in het algemeen, en om 
ouderen. Ik zie dit als onderdeel van de participatieagenda voor de middellange termijn. De 
totale beroepsbevolking als percentage van de potentiële beroepsbevolking bedraagt nu 72. 
Een participatiegraad van 80 procent is het streven van de politiek. Het percentage moet 
omhoog, anders hebben we echt een probleem. En het is ook niet onhaalbaar. Uit onderzoek 
blijkt dat 1 miljoen vrouwen die nu aan de kant staan, wel aan de slag willen. 
 
'Ook op het gebied van deeltijdwerk is er nog veel winst te halen. We waren op de goede weg 
met het creëren van deeltijdbanen voor vrouwen. Maar we zijn daarbij wel erg blijven hangen 
in "kleine baantjes" van minder dan 18 uur per week. Als dit allemaal banen van 24 uur waren 
geweest, dan zag de situatie er heel anders uit. De Taskforce Deeltijd Plus van de ministeries 
van SZW en OC&W wil daar iets aan gaan doen.' 
 
Maar die 'topvrouwen', waarom stromen zij niet geno eg door in Nederland? 
'Het probleem lijkt te ontstaan als ze het managementniveau bereiken. Meer vrouwen dan 
mannen verlaten op dat moment het bedrijf om ergens anders aan de slag te gaan of hun 
eigen bedrijf op te zetten. Ze vinden dat ze te weinig uitdagingen en carrièrekansen krijgen. 
Het resultaat is dat het percentage vrouwelijke ondernemers in Nederland boven het 
Europese gemiddelde ligt, terwijl het percentage vrouwen in raden van bestuur er ruim onder 
ligt.' 
 
Van de andere kant: Is dit niet gewoon een luxeprob leem dat flink wordt opgeblazen 
door enkele honderden hoogopgeleide en verwende vro uwen die niets belangrijkers 
aan hun hoofd hebben? 
'Het gaat om een veel en veel grotere groep. En bovendien: waarom lukt het in andere 
Europese landen wel? Dát is mijn punt.' 
 
Uit een recent onderzoek van McKinsey blijkt dat Eu ropese bedrijven met meer 
vrouwen in het management beter presteren. Diversit eit levert innovatiekracht. Gebrek 
aan vrouwen is kapitaalvernietiging. Als het zo sim pel is, waarom krijgen vrouwen dan 
niet voldoende kansen? 
'Moeilijke vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is statistisch aangetoond dat divers 
personeelsbeleid tot betere prestaties leidt. Ze doen zichzelf tekort.' 
 
Wat kan Nederland van de Noren leren? 
'Dat het anders kan. Over de volle breedte van de economie, dus niet alleen wat betreft 
topposities. In Noorwegen hebben ze het héél goed gedaan qua kinderopvang. Die is 
kwalitatief zó goed, en betaalbaar, dat mensen het gevoel hebben dat ze hun kinderen 
ernstig tekort doen als ze hen niet naar de kinderopvang sturen. In Nederland hebben we het 



tegenovergestelde. Bij kinderopvang denken we toch vooral aan contact missen met de 
ouders. Dat kan veel beter.' 
 
Welke rol zou hrm volgens u in dit proces moeten sp elen? 
'Substantieel! Participatie is de kernopgave van hrm. Het gaat om het beter managen van de 
menselijke kwaliteiten die we in huis hebben. Dit verhaal begint echt op het niveau van hrm: 
mensen beschikbaar krijgen voor passende banen, gemotiveerd en inzetbaar houden, en hen 
de kans geven om hun talenten te ontwikkelen.' 
 
Hoe zou hrm vrouwen in de organisatie kunnen motive ren om hogerop te komen? 
Vragen ze om andere benefits dan mannen? 
'Tot op zekere hoogte. Vrouwen hebben nu eenmaal die biologische functie die een deel van 
hun energie opeist, en dus om inschikkelijkheid van hun werkgever vraagt. Ze hebben recht 
op goede regelingen, waardoor ze taken kunnen combineren. Verder lijkt mij dat "kansen 
geven" een eerste voorwaarde is als we het hebben over motivatie en benefits. En natuurlijk 
de gebruikelijke materiële benefits: goede beloning, veel verantwoordelijkheid en een goede 
ondersteuning.' 
 
Journaliste Heleen Mees, die het feministische deba t momenteel nieuw leven inblaast, 
wil net als in Noorwegen quota bij wet vastleggen. Waarom hebt u daar gemengde 
gevoelens over? 
'Ik ben niet de enige. Het is een hard middel met gevolgen. Vrouwen vinden het zelf een 
onaangenaam idee te weten dat ze een baan niet aan hun eigen kwaliteiten te danken 
hebben, maar aan een quotaregeling. Het zou veel beter zijn als bedrijven het zélf willen in 
plaats van dat het verplicht wordt gesteld. Ik hoop dat de toplaag zonder die regeling 
verbreed kan worden.' 
 
Als lid van het Innovatie Platform pleit u dus voor  sociale innovatie. 
'Sociale innovatie is voor velen nog steeds een vaag begrip, maar je mag het zo noemen. 
Sociale innovatie is rechtstreeks gekoppeld aan arbeidsverhoudingen. Het gaat erom dat er 
een beter en breder beroep wordt gedaan op de creativiteit en het verbeteringspotentieel dat 
huist in de bestaande medewerkers. Talent blijft te vaak hangen in de hoofden en de fantasie 
van de mensen. Sociale innovatie ontsluit dit potentieel.'   
 
Innoveren is hard nodig in Nederland. Maar het lukt  vaak niet omdat het ontbreekt aan 
een sense of urgency... 
'Dat zou kunnen. Zeker is dat in de diensteneconomie die Nederland is, nog veel valt te 
winnen. In de VS gebruiken ze het begrip continues improvement, permanente verbetering. 
Vaak hebben bedrijven niet door welke mogelijkheden er allemaal onbenut blijven door niet 
permanent te verbeteren. Ik geloof wat dit betreft sterk in het zichtbaar maken van het 
veranderingspotentieel. Bedrijven zouden eerst kunnen gaan experimenteren op 
deelterreinen. 
 
'Ik praat vanuit mijn eigen ervaring bij ING in Azië. Benchmarks in die verzekeringsbranche 
toonden aan dat we best practices van andere bedrijven konden kopiëren. Door inzicht te 
krijgen in de cijfers, kwamen we erachter dat we bepaalde dingen drie keer zo snel en 
efficiënt konden doen. Als je één keer hebt gezien welke resultaten je bereikt, wil je meer.' 
 
Waarom zou de situatie voor vrouwen (aan de top en eronder) over tien jaar beter zijn 
dan nu? 
'Dat is simpel: het kán nauwelijks slechter. Nederland zit op een treurig en gênant laag niveau 
in Europa. Daarnaast zijn vrouwen zelf ongeduldiger geworden en accepteren ze het vanuit 
hun eigen motivatie niet meer als ze kansen niet krijgen die mannen wél krijgen. 
 
'Verder kunnen de beschikbare mogelijkheden beter benut worden. Ik denk dat er veel bereikt 
kan worden met het 4/4-model: de vrouw en de man gaan allebei vier dagen werken en één 
dag voor de kinderen zorgen. Voor de resterende drie doordeweekse dagen wordt elders 
opvang gezocht. Op deze manier hebben de man en de vrouw tijd voor hobby's, het 
huishouden en de opvoeding van hun kinderen, terwijl zij ook hun carrièrepad kunnen 



vasthouden. Voor de werkgevers kan het 4/4-model ook positief zijn. Er zijn verschillende 
grote bedrijven die deze vierdaagse werkweek stimuleren.' 
 
Wat adviseert u bedrijven die diversiteitsprogramma 's willen instellen? 
'Wees ambitieus en stel meetbare targets op, waarmee je jezelf onder druk zet. Registreer 
resultaten en doe daar wat mee. En trek het breed. Ik ben het eens met staatssecretaris 
Aboutaleb van SZW waar die stelt dat je vrouwen, ouderen, allochtonen en deeltijders bij je 
beleid moet betrekken, maar vergeet ondertussen niet dat het personeelsbestand een 
afspiegeling van het klantenbestand moet blijven. Daar doen veel bedrijven niet aan.' 
 
Alexander Rinnooy Kan  (58) is sinds 2005 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij 
groeide op in Den Haag, studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, haalde in 1972 
zijn kandidaats econometrie aan de Universiteit van Amsterdam, en promoveerde in 1976 
aan deze universiteit tot doctor in de wiskunde. Na functies te hebben bekleed op diverse 
Nederlandse, Europese en Amerikaanse universiteiten, werd Rinnooy Kan in 1991 voorzitter 
van werkgeversorganisatie VNO (later VNO-NCW). Van 1996 tot 2006 was hij lid van de raad 
van bestuur van ING Groep, met onder meer hrm en md in zijn portefeuille. In 2005 volgde hij 
Herman Wijffels op als voorzitter van de SER. Rinnooy Kan werd unaniem voorgedragen 
door de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, hoewel sommige vakbonden 
aanvankelijk bezwaren hadden omdat hij in het verleden woordvoerder van de werkgevers is 
geweest. Ze vonden hem een voorbeeld van een topfunctionaris met een veel te hoog salaris 
(bij de ING Groep), waar zij juist tegen protesteerden. 
 
Female Future, de Noorse carrièreversneller 
In Noorwegen zijn de rapen gaar. De raden van bestuur van bedrijven moeten sinds 1 januari 
2008 voor 40 procent uit vrouwen bestaan, en dat viel - en valt - niet mee. 
 
Knut Sørlie van de Noorse werkgeversorganisatie NHO zette in 2003 het project Female 
Future op om bedrijven te ondersteunen bij het behalen van de quota. Eind vorig jaar, tijdens 
het congres 'Balancing the Boardroom' bij de SER, gaf Sørlie een presentatie over de Noorse 
aanpak. 'Wij geloven dat talent gelijk verdeeld is over mannen en vrouwen', zei hij. 'Als in 
topfuncties alleen het mannelijke talent wordt gebruikt, gaan we wel heel slordig om met onze 
mogelijkheden.' 
 
Met Female Future probeert de NHO erachter te komen wat vrouwen ervan weerhoudt door 
te groeien naar topposities en waarom ze een eenmaal verworven managementfunctie 
sneller weer kwijtraken. Ook helpt Female Future Noorse bedrijven om een betere aansluiting 
te realiseren tussen werk en privé. Sørlie noemde het verstrekken van mobiele telefoons, 
washulp, mogelijkheden voor thuiswerk en psychologische ondersteuning. 
 
Hoewel er volgens Sørlie nog veel emancipatiehobbels genomen moeten worden, loopt het 
land al jaren voorop in Europa. Het aantal vrouwelijke commissarissen in Noorwegen, 
Zweden, Denemarken en Finland ligt tussen de 15 en 40 procent. Met scores lager dan 7 
procent bungelt Nederland samen met Griekenland, Italië, België, Spanje en Portugal 
onderaan het Europese peloton. 
 


