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Nieuwsbrief

Samenwerkende ADB’s
B E R I C H T  V O O R  B E L E I D S M A K E R S  E N  G E Ï N T E R E S S E E R D E N

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. 
Aanbouwwet
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de

Vereniging Vrouw en Recht hebben op 19 juni een

brief naar de Raad voor de Rechtspraak en de

Rechtbank in Den Haag gestuurd waarin zij hun

verontwaardiging uiten dat een rechterlijk instituut

een beleid voorstelt dat wettelijk niet is toege-

staan.

In het onderwijs klinkt ook de roep om ‘meer man-

nen’. Vorig jaar kwam de PvdA met het voorstel

om jonge werkloze mannen

om te scholen tot leraar.

Dit noemen ze de HIJ-

instroming.

Fractievoorzitter van

PvdA Amsterdam

Marjolein Moorman

vindt dat kinderen

les horen te krij-

gen van zowel

mannen als vrouwen.

‘Een compleet vrouwelijke omgeving is niet

goed voor de ontwikkeling van het kind.’

Momenteel is minder dan 20 procent

van de leraren in Amsterdam mannelijk.

‘Mannen hebben andere interesses, zoals tech-

niek, en interpreteren het gedrag van kinderen an-

ders dan vrouwen’, zegt Moorman naar aanlei-

ding van een onderzoek dat de PvdA heeft laten

doen naar het effect van een mannelijk rolmodel

op kinderen. ‘Ze communiceren op een andere

Lees verder op de volgende pagina

Feminisering van de rechtspraak, het
onderwijs en de zorg: is de balans zoek? 

manier met hun leerlingen. Zowel met jongens

als met meisjes.’

Ook in de zorg is de feminisering een feit.

Vorige zomer wijdde de faculteitsraad

Geneeskunde van de universiteit Utrecht een

vergadering aan de vraag ‘Is het een probleem

dat geneeskundeopleidingen - en daaruit

voortvloeiend het artsenberoep - in hoog tem-

po feminiseren?’ 

In een interview met het Digitaal

Universiteitsblad (DUB) zegt decaan

Miedema dat hij de getals-

matige oververtegen-

woordiging van vrouwen

juist als een zegen

ziet. Een ontwikke-

ling die wel eens het

einde kan beteke-

nen van de ‘chirur-

gencultuur’ in

ziekenhuizen.

‘Vrouwen wer-

ken over het algemeen beter en

meer samen. Dit verzin ik niet. Daar is heel veel

literatuur over. Wij denken als bestuur, vanuit de

cockpit, dat dit een goede ontwikkeling is. De

discussie die er nu is, over maatschappen en art-

sen die vooral voor het geld werken… vrouwen

lijken zich daar heel anders in te gedragen.’
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De feminisering van geneeskundeop-

leidingen is relatief nieuw, vult student

Roel Wouters aan. ‘In 1991, toen ik ge-

boren werd, was nog 70 procent van

de medische specialisten in opleiding

man. Dat is nu omgedraaid.’

Niet iedereen in de faculteitsraad

vindt oververtegenwoordiging van

vrouwen een goede zaak. 

Zo vindt geneeskundestudente Fransisca

Wagemaakers het juist jammer dat er

zo weinig mannen in de opleiding zit-

ten. ‘Ik word omringd door vrouwelij-

ke collega’s. Het is een verademing

als er paar mannen in je groep zitten.

Vrouwen zijn heel goed in overleg-

gen, maar soms denk ik: het praten

duurt nu wel heel lang.’

Om Geneeskunde in Utrecht te stude-

ren, moet je nu loten. Hoe hoger je cij-

fer, hoe groter de kans dat je toegela-

ten wordt. Vanaf 2014 wordt dat an-

ders: dan gaat de opleiding eerste-

jaars selecteren. Maar hoe? Als je puur

op vwo-cijfers zou selecteren, dan be-

tekent dat een nog sterkere groei van

het aantal vrouwelijke studenten. Zij

halen in die fase immers hogere cij-

fers. En dus kijkt de opleiding ook naar

andere selectiemethoden, zoals het

testen van de motivatie.

Ondanks de feminiene studentenpo-

pulatie wordt het UMC Utrecht nog

steeds geleid door hoofdzakelijk

mannen. Hoe hoger de functie, hoe

minder vrouwen, net als in de rest van

de universiteit. Vrijwel alle afdelings-

hoofden zijn man, en slechts 17 pro-

cent van de hoogleraren is vrouw.

Wat zegt de wet over voorkeursbeleid?

Voorkeursbeleid is alleen toegestaan

voor vrouwen, etnische minderheden

en mensen met een handicap of

chronische ziekte. Voorkeursbeleid is

een uitzondering op het verbod op

discriminatie en zo is het ook gefor-

muleerd in de verschillende wetten:

• Artikel 5, eerste lid Wet Gelijke

Behandeling van Mannen en Vrouwen

Werkgevers zijn verplicht dit in de va-

caturetekst te vermelden.

In 2012 brengt het College voor de Rechten van
de Mens (CRM) een oordeel uit inzake voor-
keursbeleid, waarin het College in strijd lijkt te
handelen met bovengenoemde zorgvuldigheids-
eis. Wat was er aan de hand?
Een mannelijke wetenschapper is op

zoek naar een tenure track positie

(een proefperiode van maximaal 6

jaar waarin een universitair docent

wordt beoordeeld op basis van een

reeks vaste en duidelijke prestatiecri-

teria. Voldoet hij aan die criteria, dan

krijgt hij na de proefperiode een vas-

te aanstelling als universitair hoofddo-

cent). Hij komt als man niet in aanmer-

king voor een van de tien tenure track

posities die onder het Delft

Technology Fellowship (DTF) zijn

opengesteld. De TU Delft heeft dit

speciale programma in het leven ge-

roepen om het aandeel vrouwelijke

wetenschappers in haar wetenschap-

pelijke staf te vergroten. De man stelt

dat dit discriminatie op grond van ge-

slacht oplevert. De TU Delft acht deze

maatregel noodzakelijk, omdat ande-

re maatregelen om meer vrouwelijke

wetenschappers aan te trekken geen

of onvoldoende resultaat hebben ge-

had. De achterstand van vrouwelijke

wetenschappers aan de TU Delft is zo

groot dat een buitengewone tijdelijke

voorkeursmaatregel als deze nodig

is. De vrouwen die op deze manier

worden aangesteld dragen bij aan

het vergroten van de diversiteit bin-

nen de TU Delft en dienen als rolmo-

del voor toekomstige vrouwelijke stu-

dentes en wetenschappers.

De TU Delft heeft direct onderscheid

op grond van geslacht gemaakt door

mannen uit te sluiten van de posities

onder het DTF. De vraag is of in deze

zaak met succes een beroep is ge-

daan op de wettelijke uitzondering

van voorkeursbeleid. In de jurispru-

dentie van het Hof van Justitie van de

Europese Unie (HvJEU) is een strikt

(WGB): uitzondering op discriminatie

ten gunste van vrouwen;

• Artikel 2, derde lid Algemene Wet

Gelijke Behandeling (AWGB): uitzon-

dering op discriminatie ten gunste van

vrouwen en etnische minderheden;

• Artikel 7:646, vierde lid Burgerlijk

Wetboek (BW): uitzondering op discri-

minatie ten gunste van vrouwen;

• Artikel 3 eerste lid, onder b en c Wet

Gelijke Behandeling op grond van

Handicap of Chronische ziekte

(WGBH/CZ): uitzondering op discri-

minatie Handicap of Chronische ziekte

(h/cz)

Voorkeursbeleid bij werving en selec-

tie moet aan vier strikte eisen vol-

doen:

• Achterstand: de achterstand van de

bewuste groep binnen het bedrijf

moet worden aangetoond. Dit moet

worden afgezet tegen het beschikba-

re arbeidsaanbod onder de beroeps-

bevolking dat relevant is voor die

functie.

• Zorgvuldigheid: een zorgvuldige en

objectieve beoordeling van álle solli-

citanten, op grond van hun kwalifica-

ties. Geen enkele kandidaat mag dus

bij voorbaat worden uitgesloten van

de sollicitatieprocedure op grond van

een groepskenmerk. Kandidaten

voor een vacature moeten aan de

hand van vooraf op schrift gestelde,

zakelijke criteria beoordeeld worden.

Een kandidaat kan alleen voorrang

krijgen bij 'gelijke' geschiktheid. En

dus niet bij 'voldoende' of 'gebleken'

geschiktheid.

• Evenredigheid: de voorkeursmaat-

regel moet in redelijke verhouding

staan tot het doel. Dat wil zeggen dat

de voorkeursmaatregel moet kunnen

worden gerechtvaardigd door de

mate van achterstand. De maatregel

mag geen onevenredig zwaar middel

zijn om de achterstand mee te bestrij-

den.

• Kenbaarheid: de verplichting voor

een werkgever om bij de werving- en

selectieprocedure kenbaar te maken

dat hij een voorkeursbeleid voert.
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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 nieu-
we 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 al-
leen 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 be-
tekenen dat aan de functie-eis ‘fysiek in staat
zijn om regelmatig personen te kunnen tillen’,
voldaan zou worden. De directrice was het vol-
komen eens met deze andere wijze van benade-
ren van de vacature tekst, waarbij de functie ei-
sen 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 va-
cature tekst is hierna aangepast. 

toetsingskader ontwikkeld voor dit

soort voorkeursmaatregelen. Zo

heeft het HvJEU bepaald dat voor-

keursmaatregelen die inhouden dat

mannen zijn uitgesloten van een sol-

licitatieprocedure niet toelaatbaar

zijn. Het College heeft eerder ge-

oordeeld dat het onder uitzonderlij-

ke omstandigheden denkbaar is dat

zo’n maatregel toch toelaatbaar is.

In de voorliggende zaak rijst de

vraag of van zulke uitzonderlijke

omstandigheden sprake is. Het

College oordeelt dat dit het geval is

en vindt daarbij het volgende van

belang.

Het is komen vast te staan dat er bij

de TU Delft sprake is van een ernsti-

ge en hardnekkige achterstand van

vrouwelijke wetenschappers in rela-

tie tot het beschikbare aanbod, die

groter wordt naarmate het gaat om

hogere wetenschappelijke posities.

De TU Delft heeft een groot aantal

maatregelen genomen om de ach-

terstand te verkleinen, waaronder

het vrouwvriendelijker maken van

wervingsprocedures, maar dit heeft

tot nu toe te weinig effect gehad. De

maatregel ziet slechts op tien posi-

ties op een totaal aantal van circa

1000 wetenschappelijke posities.

Het probleem van de hardnekkige

achterstand is vooral cultureel van

aard en kan niet alleen met procedu-

rele maatregelen worden doorbro-

ken. Voorts is van belang dat de

Europese wetgeving is veranderd

sinds het HvJEU zijn arresten wees.

Nu wordt niet meer getoetst of met

de maatregel wordt beoogd gelijke

kansen te creëren, maar of de maat-

regel noodzakelijk is om volledige

gelijkheid tussen mannen en vrou-

wen in de praktijk te verzekeren.

Ook is de positie van vrouwen in de

hogere regionen van het beroeps-

leven niet aanmerkelijk verbeterd in

de jaren na de arresten. Gelet op

deze omstandigheden komt het

College tot het oordeel dat het toe-

laatbaar is dat de TU Delft de posities

alleen voor vrouwen heeft openge-

steld en dat deze maatregel in redelij-

ke verhouding staat tot het doel ervan.

De opmars van de hoogopgeleide vrouw: feno-
meen of probleem?
In de discussie over de Haagse recht-

bank zegt emeritus-hoogleraar straf-

recht Theo de Roos de zorgen over het

toenemend aantal vrouwelijke rechters

te begrijpen. ‘Voor de legitimiteit van

de rechtspraak wordt het een pro-

bleem als bijvoorbeeld 80 procent van

de rechters vrouw is. Dan is de recht-

spraak niet representatief. Dat is niet

goed.’

Het is opmerkelijk dat de oververte-

genwoordiging van vrouwen een dis-

cussiepunt wordt wanneer vrouwen

door het glazen plafond breken.

Vrouwen komen dan terecht in beroe-

pen die traditioneel door mannen wer-

den uitgeoefend, beroepen met aan-

zien, invloed en bijbehorend salaris.

Kennelijk is het voor de beeldvorming

geen probleem dat vrouwen overver-

tegenwoordigd zijn in middelmatig

betaalde banen in de verpleging of als

secretaresse en in slecht betaalde ba-

nen in de kinderopvang en de schoon-

maak.

Volgens associate lector Seksediversiteit

in het onderwijs Gerda Geerdink is het

gebrek aan mannen in het onderwijs

een probleem omdat kinderen zo het

beeld krijgen dat alleen vrouwen kin-

deren kunnen verzorgen. ‘En dan is de

enige man op school vaak ook nog

eens de directeur. Die jongens conclu-

deren dan al vroeg: vrouwenberoep,

niets voor mij. En dat is verkeerde

beeldvorming.’

Decaan Miedema juicht het toe dat

vrouwen zo in de meerderheid zijn in

de collegebanken bij geneeskunde.

‘Het medisch beroep is nog ongelofe-

lijk masculien, en in de benoemings-

commissies zitten ook voornamelijk

mannen. Er zijn nog heel veel mannelij-

ke bastions te slechten. Je kunt dus ook

denken: laat die feminisering van de

opleiding maar even doorgaan.’

Eenmaal opgeleid en afgestudeerd

haken vrouwen wel in grotere mate af.

En ze werken vaker parttime. Reden

waarom de weg naar de top extra las-

tig is.

De opmars van de hoogopgeleide

vrouw is niet te stoppen. Dat is eerder

een fenomeen dan een probleem. Dit

rechtvaardigt geen aanpassing van

het huidige voorkeursbeleid. Aan de

vergrijsde top van de universiteit, de

besturen van rechtbanken, ziekenhui-

zen en het bedrijfsleven heeft de

vrouw nog veel terrein te winnen.
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Mannen en vrouwen gevraagd?

Inhoud onderzoek
Het onderzoek hield het volgende in.

Gedurende acht weken hebben de

ADB's in zowel regionale als landelij-

ke kranten personeelsadvertenties

gecontroleerd. Het ging hierbij om

de grond geslacht. In de Algemene

Wet Gelijke Behandeling (AWGB)

staat in artikel 5 lid 1: 

‘Onderscheid is verboden bij: (sub

a.) de aanbieding van een betrek-

king en de behandeling bij de vervul-

ling van een openstaande betrek-

king.’

De Wet Gelijke Behandeling van

mannen en vrouwen, die meer ge-

specificeerd is dan de AWGB, be-

paalt in artikel 3 lid 3:

‘Het aanbieden van een betrekking,

geschiedt wat betreft tekst en vorm-

geving zodanig, dat duidelijk blijkt,

dat zowel mannen als vrouwen in

aanmerking komen.’

Dat houdt in dat bij het aanbieden van

een vacature of zowel een mannelijke

als vrouwelijke naam voor de functie

wordt gebruikt, of er wordt uitdrukke-

lijk vermeld dat mannen én vrouwen

in aanmerking komen, bijvoorbeeld

door 'm/v' achter de functienaam te

zetten. 

Van eind januari tot eind maart 2014

werden de weekendedities van de

volgende kranten bekeken:

• de Volkskrant

• NRC Handelsblad

• Trouw

• De Gelderlander 

• Algemeen Dagblad / 

Utrechts Nieuwsblad

• De Gooi- en Eemlander

• Het Parool

• Noordhollands Dagblad

• Haarlems Dagblad

In die periode zijn in bovengenoemde

dagbladen 187 unieke advertenties ge-

plaatst, afkomstig van (semi-)overhe-

den en instellingen die (deels) afhanke-

lijk zijn van subsidie. Het grootste deel

daarvan zijn scholen. 

De meeste advertentieteksten voldoen

niet aan de wettelijke eisen.

In 2012 hebben enkele ADB’s dezelfde

'screening' uitgevoerd, maar dat ge-

beurde toen in een kleiner aantal kran-

ten. Opvallend is dat er in 2012 geduren-

de hetzelfde tijdsvak meer vacatures

waren (in totaal 267) en dat een hoger

aantal voldeed aan het bepaalde in de

gelijke-behandelingswetgeving: iets meer

dan 25%.

Van de 187 personeelsadvertenties wa-

ren er twee waarin een voorkeur werd

uitgesproken voor een vrouw.

Ook gemeentes gaan de fout in en de

Rijksoverheid zelf, wervend voor diver-

se ministeries en diensten, doet het de

ene keer correct en de andere keer niet.

De ADB's menen dat juist overheden en

semi-overheden moeten voldoen aan

de wetgeving. Argumenten als ‘het

spreekt toch vanzelf dat zowel mannen

als vrouwen kunnen solliciteren’, of ‘er is

geen vrouwelijke term voor die functie’

snijden geen hout.

De ADB’s zullen HR- en P&O-afdelin-

gen benaderen en hen informeren

over de wetgeving, maar ook zullen

de ADB’s het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid en het

College voor de Rechten van de

Mens informeren over het onderzoek

en met hen bespreken wat de moge-

lijkheden zijn om personeelsadver-

tenties te laten voldoen aan de gelij-

ke behandelingswetgeving. 

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 bij-
zonder hoog percentage.

Omroep zoekt ‘multiculturele’ sollicitanten
Een tv-zender is op zoek naar een eindredac-
teur en plaatst daartoe een vacature. Daarin
staat ook de zinsnede dat ‘kandidaten met een
multiculturele achtergrond de voorkeur’ heb-
ben. Na een klacht over deze wervingstekst
neemt het ADB contact op met de tv-zender en
legt uit dat als gevolg van de gebruikte be-
woordingen de indruk ontstaat dat ‘autochto-
ne’ sollicitanten geen kans maken op de aan-
geboden baan. De tv-zender ziet dit vervol-
gens ook in en benadrukt dat iedereen kan
solliciteren, ongeacht de culturele achter-
grond. De vacaturetekst wordt vervolgens
aangepast. 
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