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Nederland is nog niet klaar om een quotering voor vrouwen aan de top in te voeren. Dat zegt Mirella 

Visser, voorzitter van het European Professional Women’s Network, waarin 3000 professionals zijn 

verenigd.

Visser presenteerde eergisteren een onderzoek naar vrouwen in de top in Europa. Daaruit blijkt dat het 

aantal topvrouwen van 2004 tot 2006 slechts met 0,5-procentpunt gegroeid is naar 8,5%. Nederland zit 

daar onder met 6,5%. De Scandinavische landen, met Noorwegen voorop, zijn de koplopers.

Quotering, zoals in Noorwegen, wordt door het platform TopBrainstorm van de SER als een oplossing 

gezien. Maar volgens Visser zijn de randvoorwaarden nog niet aanwezig om dit succesvol in Nederland 

in te voeren.

‘Allereerst moet het onderwerp naar de economische hoek; vrouwen dragen bij aan het bedrijfsresultaat 

van een bedrijf en horen daarom thuis in de leiding’, zegt Visser. ‘Ook moet er betere kinderopvang 

komen. Daarnaast is het gevaarlijk om iets dat in een andere cultuur is ontstaan, zo te kopiëren naar de 

Nederlandse situatie. Het is beter dat daar eerst beter onderzoek naar komt.’

Ze vreest dat een wettelijke verplichting geen rechtsgrond heeft. ‘Ik denk dat we een traject moeten 

afspreken, waarbij het doel is om die quotering over vijf tot tien jaar wel in te voeren. In de tussentijd 

kunnen we werken aan de randvoorwaarden.’

Op 18 december komt hoogleraar Jean Frijns met eventuele wijzigingsvoorstellen voor de code- 

Tabaksblat, waarin de quotering opgenomen zou kunnen worden. Platform TopBrainstorm heeft vorige 

maand gepleit om in de code een wettelijk percentage van 25% of 33% vrouwelijke bestuurders in de 

code vast te leggen.

Pagina 14: de weg naar de top

http: / /www.fd.nl/ csFdArtikelen/HFD/y2007/m12/d08/HFD1002505953 [ 19-12-2007 17:21:56]


	www.fd.nl
	Vrouwen willen nog geen quotum aan top - Het Financieele Dagblad


