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VAN D E WIEL:

"Ikverwachteeninhaalslagvanvrouwen' ff
Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd indewatersector. Bovendienisdaar hetglazen plafond, een
onzichtbare hindernisvoorvrouwen om doortestromen naar hogereposities.HetPlatform Vrouwen
'mdeWaterwereld (PVW)voert eenbenchmark uitoverdit onderwerp engaat met de uitkomsten
langszesdirecteurenvan waterleidingbedrijven enzesdirecteurenvan waterschappen. InH 2 0 leestu
vanaf nu iederevierweken hetresultaat van dezegesprekken.Dedirecteur van Waterleidingbedrijf
Amsterdam, Caroline van deWiel, mochtdespits afbijten.
'ja, het isjammer dat vrouwen onderver-

CarolinevandeWiel

sector, waardoor ze minder snel risico's dur-

nieuwe medewerkers kan de instroom van

tegenwoordigd zijn in dewatersector", vindt

ven nemen." Het feit dat op de vacature voor

vrouwen bevorderen, vindt zij. "Kwaliteit

Caroline van de Wiel."Vrouwen hebben over

de directeur bij VEWIN slechts weinig vrou-

moet natuurlijk altijd voorop staan. Bij

het algemeen andere competenties dan man-

wen gesolliciteerd hebben, terwijl dit toch

WaterleidingbedrijfAmsterdam is momen-

nen.Zekunnen veelal meer dingen tegelijk.

een uitermate geschikte functie voor een

teel echter een aannamestop van kracht,

Tussen hoofd en hart bestaat meer even-

vrouw zou zijn geweest, ziet zij als een sig-

waardoor dit laatste instrument hier voorlo-

wicht. Vrouwen hebben ookeen bredere blik

naal hiervoor. "Maar daarnaast blijft het een

pig niet ingezet kan worden." Binnen ande-

opzaken. Daar staat tegenover dat mannen

feit dat vrouwen de kinderen baren. Ze zijn

re sectoren, zoals gezondheidszorg en de

vaak competitiever zijn, innovatiever ook,

dan toch een aantal maanden uit de run-

juridische sector iseen inhaalslag van vrou-

meer lefhebben en meer oog voordetail." In

ning. En ook daarna zitten vrouwen vaak

wen gaande. Hierdoor neemt het aantal

het managementteam van Waterleiding-

nog een periode voor een deel met h u n hart

vrouwen in leidinggevende posities zicht-

bedrijfAmsterdam werken naast Vande Wiel

thuis. Kinderen kosten, hoeje het ook wendt

baar toe.Van deWiel:"Ik verwacht dat dit de

alleen mannen, waardoor zede vraagofze

ofkeert, kosten veel tijd en kunnen daardoor

komende 20tot 25jaar ook in de watersector

verschillen ervaart tussen de manier waarop

een belemmering vormen voor de doorstro-

zalgebeuren. Dus over 25jaar kunnen we

mannen en vrouwen zaken oplossen niet op

m i n g van vrouwen."

met enige verbazing terugkijken op het

het managementteam kan betrekken. Haar
ervaring iswel dat vrouwen zaken beter voorbereiden maar, daardoor, ook sneller teleur-

beperkte aandeel vrouwen dat toen in de

Voorkeursbeleid

watersector werkzaam was!"€"

Alsinstrumenten om de doorstroom van

gesteld zijn. Ook valt haar opdat vrouwen

vrouwen te bevorderen noemt Van de Wiel

vaak meer oplossingsgericht zijn dan man-

de door degemeente Amsterdam speciaal

nen, vooral in discussies."Wanneer mannen

voor vrouwen opgezette opleidingen voor

en vrouwen in een team zijn vertegenwoor-

leidinggevenden. Verder iszegroot voor-

digd, versterken zij elkaar. Dat betekent dus

stander van goede kinderopvang. Ook het op

dat waterbedrijven nog beter zouden kunnen

een verstandige manier inzetten van een

functioneren dan zen u aldoen alsde balans

voorkeursbeleid bij werving en selectie van
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Op 16aprilopdeze plaatsHenk de
Kraa,directeurvanDELTA.

man/vrouw in evenwicht zou zijn."

Barrières

GlazenPlafondIndex(GPI)

Het glazen plafond is volgens Van de

steunende afdelingen. "Vrouwen kunnen

DeGPIwordtberekendopbasisvan
detweehoogstesalarisgroepenofop
basisvandetweehoogsteleidinggevendeechelons.
-GPKi:
geendoorstroombelemmering

zelfeen deel van de barrières om door te

- GPItussen 1en 1,3:

Wiel bij Waterleidingbedrijf Amsterdam
helaas wel aanwezig, hoewel ze niet precies
kan aangeven op welke plekken. Het aandeel
vrouwen bij WLBbedraagt 15procent. Deze
vrouwen werken voornamelijk op onder-

stromen wegnemen", vindt Van de Wiel.
"Typisch meisjesgedrag, zoals zeggen datje
iets niet k u n t omdatje het nooit eerder
gedaan hebt, iszo'n voorbeeld. Vrouwen
voelen zich dan waarschijnlijk te verant-

beperkte belemmering
- GPItussen 1,3en 1,7:
gemiddelde belemmering
- GPI> 1,7:

scoreWaterleidingbedrijf Amsterdam
GPI(hoogstesalarisgroepen) 1,7;
GPI(hoogsteechelons) 1,1.
Waterleidingbedrijf Amsterdam 2004
aantalwerknemers
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bovengemiddelde belemmering

woordelijk voor de rest van de afdeling of
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