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Ik ben een trage spreker dus u zal zien dat 20 seconden per slide voor mij een 

hele uitdaging is.



2

U moet geen professorenpraat van mij verwachten. Wel korte vaststellingen uit 

het onderzoek, een algemeen kader voor wat volgt. 

Enkel problemen dus en geen oplossingen want die komen hopelijk straks aan 

bod.
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We hebben het vandaag over de gebrekkige doorstroom van medewerkers naar 

middenmanagement.

Wanneer we het hebben over middenmanagement gaat het over 

afdelingshoofden en projectleiders (op N-1 niveau). 

Vaak spreekt men in het algemeen over N-1 functies
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En ja, dat is een probleem want de Vlaamse overheid wou eigenlijk tegen 2010 

33% vrouwen op middenmanagementniveau. De vrouwelijke aanwezigheid in 

middenmanagement kwakkelt al een tijdje rond de 25%. 

We hebben ondertussen de datum van dat streefcijfer al moeten opschuiven naar 

2015.



5

De drempels die ik na deze slide zal presenteren, gelden voor zowel mannen als 

vrouwen.

Er zijn namelijk te weinig vrouwelijke en mannelijke kandidaten voor N-1 functies.
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De meeste mensen hebben geen goed zicht op wat een N-1 functie inhoudt of 

hoe men tot daar geraakt, men heeft eigenlijk nood aan een soort kompas.
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Ze weten ook niet waar leidinggevende functies van de Vlaamse overheid te 

vinden zijn. 

En als men dan toch op die website van Jobpunt geraakt, dan zie je dat er wel 

wat meer mogelijk is dan een leidinggevende loopbaan alleen.
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Vaak verwacht men ook van toekomstige kandidaten dat men al voor een groot 

deel inhoudelijk vertrouwd is met de functie; je zou soms al van tevoren moeten 

weten hoe je toekomstige job uitgeoefend wordt. 

Wie een netwerk ter beschikking heeft om aan die info te komen, heeft een voetje 

voor. En dit is extra nadelig voor vrouwen want zij zijn traditioneel 

ondervertegenwoordigd in die netwerken.
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Dat je er bovendien vaak tussen hamer en aambeeld zit, weten de meesten wel 

maar een heel concreet beeld van die gewrongen situatie tussen de werkvloer en 

de top kunnen ze zich niet vormen. 
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Even een kleine test: hand op als jullie deze mensen kennen.

De mensen die jullie zagen verschijnen, zijn allemaal afdelingshoofden.

Zoals jullie met mij hebben kunnen vaststellen zijn, deze mensen niet 

organisatiebreed bekend.
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Hierdoor kunnen deze functiehouders niet echt als rolmodel dienen. Vooral 

vrouwen hebben nochtans nood aan sterke rolmodellen. 

Rolmodellen: keuze te over in de maatschappij maar in de Vlaamse overheid 

moet je al hard nadenken om op eentje te komen.
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N-1 functies hebben een slechte naam als het over de workload gaat. 
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Wanneer die combinatie met privéverantwoordelijkheden in het gedrang komt –

zoals bij veel N-1 functies – haken potentiële kandidaten vaak af.
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Vooral voor vrouwen is dit een belangrijk aandachtspunt: zij staan immers vaker 

alleen in voor het huishouden (54.5% van de vrouwen t.o.v. 15.1% mannen) en 

werken vaker deeltijds (56.6% van de vrouwen t.o.v. 18.6% mannen).
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De selectieprocedure (en de criteria die men daarbij hanteert) heeft ook een 

hele slechte naam. 

Ingewikkeld, voorbestemd, tijdsintensief en subjectief zijn woorden die hier 

regelmatig terugkomen. 
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Kandidaten ervaren ook een gebrek aan steun en begeleiding bij de 

kandidaatstelling. Vooral vrouwen kunnen een duwtje in de rug, in de vorm van 

concrete aanmoediging van een leidinggevende om zich kandidaat te stellen 

bijvoorbeeld, best wel gebruiken. 
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Talent zou in feite moeten aangemoedigd worden en moet actief aangesproken 

worden om over, onder en door de muur te gaan.
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En tot slot, wanneer de aanstelling in een N-1 functie dan een feit is, worden de 

nieuwe functiehouders aan hun lot overgelaten. Van begeleiding bij de intrede, 

een soort peter/meter is niet echt sprake en dat schrikt af. 
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Ziezo, dat waren de belangrijkste knelpunten. 

Wij willen ons onderzoek ook in uw entiteit aan uw management komen 

toelichten. 

Het is belangrijk dat de boodschap verspreid wordt. Voor de vele 

emancipatieambtenaren in de zaal is dit misschien een idee om op te nemen in 

hun nieuw gelijkekansen- en diversiteitsplan.



20

Als u hierin geïnteresseerd bent of u nog vragen heeft over het onderzoek, weet 

mij te vinden.


