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lle quota en ja-
renlange dis-
cussies ten
spijt: het aan-
tal vrouwelijke
bestuurders in
de top van het
bedrijfsleven

neemt af. Van de leden vande raad vanbe-
stuur bij Nederlandse beursfondsen is nu
7,1% vrouw. Vorig jaar was dat 7,8%.Het is
voor het eerst sinds 2007 dat het percenta-
gedaalt.

DatblijktuitdeFemaleBoard Index,die
jaarlijkswordtopgestelddoorMijntjeLüc-

kerathvanbusinessschoolTias.Vande212
bestuurders bij de 83 bedrijven genoteerd
aandeEuronext, zijn er nu15 vrouw. Twee
vrouwenvertrokkenafgelopenjaar.Zijwer-
den vervangen doormannen, en er kwam
geennieuwe vrouwelijkebestuurder bij.

Lückerath, zelf ondermeer commissa-
ris bij verzekeraar Achmea enNRCMedia,
noemt de ontwikkeling ‘teleurstellend’.
‘Ikmerk ommeheen veelwelwillendheid.
Maar intussenblijft vooral het aantal vrou-
welijkebestuurders bijzonder laag.’

De indexmeet zowel het aantal bestuur-
ders als het aantal toezichthouders. Bij de
commissarissenisdeontwikkelinganders.
Daar zet de al jaren stijgende lijnwel door,
zijhetbescheiden. In2015werd21%vande
commissariatenvervulddooreenvrouw,dit
jaar is dat 23%.

Detrenddatopvallendveelnieuwevrou-
welijkecommissarissenuithetbuitenland
komen, houdt aan. Twee derde van de 23
nieuwe,vrouwelijketoezichthouderskomt
niet uit Nederland. Ter vergelijking: bij de
mannen is dit 41%.

Nederlandse bedrijven zijn op dit mo-
mentnietwettelijkgebondenaaneenquo-
tum.Deafgelopenjarengoldeenstreefgetal
van 30% vrouwen voor de raad van bestuur
énderaadvancommissarissen.Dezebepa-
ling is vervallen,eneennieuwwetsvoorstel
isnognietgoedgekeurddoorhetparlement.

De streefgetallen van 30% voor beide in-
stituten zijn zwaar, zegt Lückerath. Euro-
pa hanteert bijvoorbeeld een richtlijn van
40% voor alleende toezichthouders. ‘Maar
los vanquotaenwatdeoverheidwil, is ook

Voor het eerst sinds 2007 neemt het
percentage vrouwelijke bestuurders bij
beursgenoteerde bedrijven af

de vraag of hetmaatschappelijk wenselijk
is dat vrouwen zo ondervertegenwoordigd
zijn inde top vanhet bedrijfsleven.’

Voorheteerst inhetbestaanvandeindex
zijnerdit jaarwelbedrijvendievoldoenaan
beideNederlandse streefgetallen: PostNL
enAkzoNobel.Unileverheeftalsenige50%
vrouwelijke toezichthouders,maar beide
bestuurderszijnman.Bij23beursfondsen
(28%)wordenzowelbestuurals toezichtvol-
ledig uitgemaakt doormannen. Voorbeel-
denzijnBoskalis,Vopak,AjaxenPharming.

Lückerathheeft het ideedat deurgentie
rond het onderwerp afneemt. ‘Het lijkt of
menmoewordtvandediscussie.’Maardie
indruk heeft headhunter Ralf Knegtmans
van bureauDe Vroedt & Thierry Executive
Searchniet. ‘Indecrisiswashetonderwerp
van de agenda verdwenen. Nuwordt weer
expliciet gevraagd ook vrouwelijke kandi-
datenaan te leveren.’

Knegtmans, die al jaren het belang van
diversiteit in besturen propageert, noemt
de afname van het aantal vrouwelijke be-
stuurders ‘te triest voor woorden’. ‘Ik had
welverwachtdathet langzoudurenvoorde
verhoudingenmeergelijkwarengetrokken,
maardat het nuweer achteruitgaat is erg.’

Zijn ervaring is dat zittendebestuurders
ineenselectieproceduregeneigdzijntekie-
zen voor iemand die op ze lijkt. Daarnaast
wordtbijdeselectievangeschiktekandida-
tenveelnadrukgelegdophetbelangvaner-
varing,waardoorvrouwensnellerbuitende
bootvallen. ‘Menzoektnaar iemanddiever-
gelijkbaredingengedaanheeft, vaakopwat
kleinereschaal.Enervaringisweliswaarniet
triviaal,maaronderzoektoontaandathet
eenheel lage voorspellendewaardeheeft
voor succes.’

Belangrijker isof iemandeengroot leer-
vermogen heeft, stelt Knegtmans. ‘Maar
persoonskenmerken en drijfveren zijn
mindertastbaardaneencv.Dusdatwordt
danzweveriggevonden.Terwijl jezeprima
kunt achterhalenmet een test.’

Vrouwen aan de top
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Van de 212 bestuurders zijn er nu 15 vrouw. Vorig jaar zijn
twee vertrekkende vrouwen vervangen door mannen.
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