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Feminisering van de rechtspraak, het
onderwijs en de zorg: is de balans zoek?
Op 22 mei 2014 berichtte het Algemeen Dagblad dat bij de Haagse Rechtbank zo veel vrouwen werken dat het bestuur
mannelijke rechters wil voortrekken als ze solliciteren. Te veel vrouwen zou namelijk invloed kunnen hebben op de
beeldvorming van onpartijdigheid, zeggen sommige experts. Het idee van de positieve discriminatie van mannen staat
beschreven in een interne notitie die is besproken met de ondernemingsraad van de rechtbank, maar er is nog geen
besluit genomen. Rechtbanken in heel Nederland zien het aandeel vrouwen de afgelopen decennia gestaag groeien.
In 2008 waren er voor het eerst meer vrouwen dan mannen bij de rechterlijke macht. Het percentage ligt nu landelijk
gemiddeld op 56 procent, maar bij sommige rechtbanken, zoals Utrecht, is dat al 64 procent.
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Man gezocht voor de functie van onderwijzer
door scholengemeenschap.
Bij een ADB kwam een melding binnen over een
vacature van een scholengemeenschap voor
speciaal onderwijs. Hierin zocht men een nieuwe collega, bij voorkeur een man.
Het ADB heeft telefonisch contact opgenomen
met de school en gesproken met de directrice.
Zij gaf aan dat zij een team had dat vrijwel alleen bestond uit dames. Graag zouden ze een
man toevoegen aan het team, omdat deze met
name bij het tillen van leerlingen iets meer
‘mankracht’ zou leveren.
In het gesprek is uitgelegd dat hier sprake was
van discriminatie op grond van geslacht en dat
het stellen van een geslachtseis niet wilde betekenen dat aan de functie-eis ‘fysiek in staat
zijn om regelmatig personen te kunnen tillen’,
voldaan zou worden. De directrice was het volkomen eens met deze andere wijze van benaderen van de vacature tekst, waarbij de functie eisen opgesteld kunnen worden zonder hierbij te
discrimineren op grond van geslacht en tevens
toch de persoon gevonden kan worden die hun
team kan aanvullen op de juiste manier. De vacature tekst is hierna aangepast.

Mannen en vrouwen gevraagd?
In een gezamenlijk project hebben acht antidiscriminatiebureaus (ADB’s), verspreid over het land, een
praktijktest uitgevoerd met het doel te bekijken of de (semi-)overheid en instellingen en organisaties
die (mede) afhankelijk zijn van overheidssubsidies, zich houden aan de gelijke-behandelingswetgeving.
Conclusie: 84% houdt zich er niet aan en overtreedt daarmee wetgeving. De ADB’s vinden dat een bijzonder hoog percentage.
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Omroep zoekt ‘multiculturele’ sollicitanten
Een tv-zender is op zoek naar een eindredacteur en plaatst daartoe een vacature. Daarin
staat ook de zinsnede dat ‘kandidaten met een
multiculturele achtergrond de voorkeur’ hebben. Na een klacht over deze wervingstekst
neemt het ADB contact op met de tv-zender en
legt uit dat als gevolg van de gebruikte bewoordingen de indruk ontstaat dat ‘autochtone’ sollicitanten geen kans maken op de aangeboden baan. De tv-zender ziet dit vervolgens ook in en benadrukt dat iedereen kan
solliciteren, ongeacht de culturele achtergrond. De vacaturetekst wordt vervolgens
aangepast.
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