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14.00 Welkom door Hans Donkers 

14.05 – 14.15 Inleiding Natasha Stroeker 

14.15 – 14.30 Astrid van Heumen 

14.30 – 14.40 Miriam Notten 

14.40 – 15.15 Plenaire discussie 

Pauze 

15.30 Toelichting door Hans Donkers 

15.35 – 15.50 Monique Ravenstijn 

15.50 Toelichting gang van zaken 

15.55 – 16.55 Discussie in groepen, conclusies 

17.00 Afsluiting en borrel! 

 
 

 

 

Programma vandaag 



 



 



 



 



 



 



• Maar… veel meer inzet in het arbeidsproces door vrouwen 
is nodig, want… 
• Jongere generatie vrouwen beter opgeleid dan mannen 
• Beroepsbevolking neemt af en iedereen die kan 

werken is nodig (economisch belang) 
• Paradigma shift van masculien naar mix van masculine 

en feminiene waarden van belang is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nieuwe denken, nieuwe stijl 
 

 
 

Paradigma shift 

masculien feminien 

korte termijn denken lange termijn effecten 

risico's nemen risico terughoudend gedrag 

ego vertrouwen geven en krijgen 

geloof in maakbaarheid samenwerking 

regels en structuren 



• Vrouwen in de techniek 

 

• Vrouwelijk ondernemerschap 

 

• Vrouwen in topposities 
 

 

 

Vandaag drie onderwerpen centraal 



• 14% vrouwen in technische beroepen, 86% mannen 

• Keuze technisch profiel 

 

 

 

Vrouwen in de techniek 



 

 

 

 

Vrouwen in de techniek 



 

 

 

 

Vrouwen in de techniek 



• Van zelfstandig ondernemers: 34% vrouw, 66% man 

 

Vrouwelijk ondernemerschap 



 

 



• Ministerie van OCW, minister Bussemaker, Hans de 
Boer (VNO NCW) “Vrouwen naar de top” 

• Wet Bestuur en Toezicht 2013: min. 30% m/v 

• 4.900 bedrijven die hieronder vallen 

• Impuls is nodig om 30% te bereiken 

• Zichtbaarheid van vrouwen voor topposities 
• Jet Bussemaker “Er zijn genoeg geschikte vrouwen, de 

database maakt hen zichtbaar en vindbaar voor bedrijven en 
searchbureaus die op zoek zijn naar vrouwen voor 
topposities.” 

• Hans de Boer “De database staat voor mij voor 
betrokkenheid en het belang van vrouwen in de top. En 
vooral om het activeren: dat mensen ook echt gebruik gaan 
maken van de database.”  

 
• Hot topic, veel over in het nieuws! 

Vrouwen in topposities 



 

Vrouwen in topposities 



 

Vrouwen in topposities 



Vrouwen in topposities 

Jaar Aandeel vrouwen in hogere en topfuncties 
Rijksoverheid (ABD-functies) 

2010 28% 

2012 26% 

2014 26% 



In het nieuws 

 



En nu? 

• Cijfers laten zien dat verbetering nodig is! 

• Programma Vrouwen aan de Top  Impuls 

• Onderzoek naar vrije plekken RvC / RvB in top 200 
bedrijven 

• Uitkomst moet een routeadvies worden om vrouwen in 
grotere mate en in grotere aantallen naar de top door 
te laten stromen!!! 

 

 

• Daarover straks meer door … Miriam Notten 


