INTERVIEW

V R O U W E N I N D E WATERWERELD WEINIG POSITIEF OVER H U N

POSITIE

"Overvijfjaar zalniet
veelveranderdzijn"
Gebrekaaneconomischeprikkels,vergrijzingbijdewaterbedrijven enwaterschappen,Hetprincipe
'soortzoektsoort'enhardnekkigevooroordelentenaanzienvanvrouwenenrolverdelingenthuiszijn
volgensPetraHolzhaus,MartinevandenBoomenenNellekevanDorenmalenerdeoorzaakvandat
depositievanvrouwenindewatersectordekomendevijfjaar nietveelzalverbeteren.Zijzijndrievan
dezesledenvanhetPlatformVrouwenindeWaterwerelddiehetajgelopenjaar eropuittrokkenom
z£sdirecteurenvanwaterleidingbedrijven enzesdirecteurenvanwaterschappenteinterviewenoverdit
onderwerp.Hunhoopisnugevestigdopdegeneratiemannendieookgaatzorgenvoordekinderen.
Bijna eenjaar langheeft het Platform
Vrouwen indeWaterwereld ondetzoekverrichtnaardepositievanvrouwen inde
watetsector.Zeptobeerdenetachter te
komeninhoeverrebijdewaterschappen en
watetbedrijveneen glazenplafond', een
onzichtbarebarrièrevoorvrouwenomdoor
testromen naar hogerepositiesineen
bedrijf, aanwezigis.Alle14waterbedrijven,
36watetschappen endrieadvies-/kenniscentrawerden in2004aangeschreven metde
vraagmeetedoenaandezegenderbenchmark Dehelft vandewaterbedrijven, een
kwartvandewaterschappenenalleaangeschrevenadvies-/kenniscentra deden uiteindelijk aandebenchmark mee.Deinterviews
metdedirecteuren konu tottweeweken
geledenlezeninH 2 0.Eénvandedoelenvan
degenderbenchmark washetvastleggenvan
eenijkmoment, zodatovervijfjaar teruggekekenkanwordenomtezienoferietsveranderdis.
Volgoedemoedginghetplatform aan
deslag,maareenjaar entwaalfinterviews
verderzijn deleden minder positief
gestemd.Wantalhoeweldevrouwen leuke
gesprekken hebbengehad,vindenzesommigeantwoordendiezehebben gekregen,
eenbeetje teleurstellend.Holzhaus:"De
directeuren warenerallemaalvóórdat het
andetsmoet.Maatvetvolgenswotdtde
jokervaakweerbijdevrouw neergelegd."
"Ennaaldieopenhartigeverhalen,vindik
eigenlijk dateen inspanningsverplichting
nu tochwelopzijn plaats is",vindtVan
Dorenmalen.Ofdedirecteurenzichzelfdie
verplichtinggaanopleggen,isnogmaarde
vraag,getuigeopmerkingen inenkele interviewsals:"Wewillenwelmeer vrouwen,
maarzezijn erniet","Vrouwen stromen
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depraktijkziendevrouwenvanhetplatform ditniet terug."Gelijke geschiktheid
heeft namelijk eensubjectieve lading",zegt
VanDorenmalen."Veranderhet aannamebeleid,stelpositiesopenvoorvrouwen en
selecteer ookopaanwezigepotenties."
"Daarnaastspeeltdesterkevergrijzing bij
watetbedrijven enwaterschappen eengrote
rolbijdebeperktein-endoorstroomvan
vrouwen",zegtHolzhaus."Het afschaffen
vandepré-pensioenregelinghelptookniet
mee.Daardoorblijven plaatsennoglanger
bezet."

Zorgende mannen

Ookdestellingen 'Vrouwenleggen hun
prioriteit bijhungezinenzorgtakenen niet
bijhun wetk'en'Zorgvoorkinderenéneen
carrièreéneensociaallevengaan niet
samen'krijgen geeninstemming.'Zezaler
minder dooromdatzehunprioriteitbij hun
welniethelemaalvoorgaan',iszo'ngedachgezinenzorgtaken leggen"en"Zorgvoor
tediedevrouwenindepraktijk weleens
kinderen éneencarrièreéneensociaalleven
tegenkomen.Vooroordelen,menen ze."Een
gaannietsamen."Dooddoeners,menende
kernkwaliteit vanveelvrouwenisjuist dat
drievrouwen."Hetismisschien nieteenzemetmeerderezaken tegelijk bezig kunvoudigomvrouwentekrijgen, maar dan
nenzijn.Hetof-of-denken istypisch manzeggenwe:'Doejebestermaarvoor!'"
nelijk.Deaanwezigheidscultuur ook.En
Instroombelemwaarom ligtdieverantmcringen
"Mannenkiezen
woordelijkheid voorhet
"Datgoedevrougezin
enhuishoudenzo
wenernietzijn, klopt
voormannen
vanzelfsprekend bij
niet",zegtVanden
vrouwen?Hetis2005!Mannenkunnen toch
Boomen."Indeadviessectormakenhoogopookeenwasindetrommelstoppen,het huis
geleidevrouwenongeveereenvijfde van het
afstoffen enklerenvoordekinderen
personeel uit endangaathetechtniet alleen
kopen?",zegtHolzhaus.
ompasafgestudeerden. Gemiddeld werken
bijwaterbedrijven enwaterschappen slechts
Mannen diehetvanzelfsprekend vinden
drietotvijfprocent vrouwenmeteenHBOhungezinsleven enhun socialeverantwootopleidingofhoger.Deeerstebarrièreisdat
delijkheden optegevenvooreencarrière
zehaastnietinstromen."Indeinterviews
zijngeengoedvoorbeeldvoorvrouwen die
gavendirecteuren aanbijgelijkegeschikteenhogerefunctie ambiëren.Alje energie
heiddevoorkeurtegevenaaneenvrouw.In
aanjewerkgevenkanookalleenmaaralsje

genderbenchmark
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waterbedrijven

waterschappen
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beleiden kennis
centra
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(gewogen
gemiddelden)

21
%vrouwen
25
35
25
%vrouwenmetHBOofhoger
6
3
19
5
%mannenmetHBOofhoger
22
32
52
31
%vrouweninhoogstesalarisdeciel
8
0
5
5
%vrouweninhoogsteechelon
0
5
4
4
GPI(hoogstesalarisgroepen)
oneindig
1,2
2,1
2,5
GPI(hoogsteechelons)
oneindig
1.0
2,9
2.7
*GPI< 1=geendoorstroombelemmering;GPIDassen1en1,3=beperktebelemmering;
GPI> 1,7•bovengemiddelde belemmering.
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Drievandezesinterviewsters,v.l.n.r.PetraHolzhaus,MartinevandenBoomenenNellekevanDorenmalen.AleidDiepeveen,HildePrummc
bijhetinterviewaanwezigzijn.
eenpartner hebtdiethuis deboel fulltime
runt. Ditiseenluxedieveelwerkende vrouwenniethebben,menenVanDorenmalen
enVandenBoomen."Demanvan tegenwoordigambieertnogsteedsgeen fulltime
huishoudelijke baan.Jezietnu weleen
generatiemannen dieookgaatzorgen.Als
ditproceszichversnelt,gaathet metde
doorstroom vanvrouwenooksneller",zegt
VanDorenmalen."Hetiseenkwestievan
eenklimaatdat moetveranderen", beaamt
Holzhaus."Maardatmoetdoormannen en
vrouwensamenworden bewerkstelligd.Een
sociaalleven,zorgvoorkinderen eneencarrièremóetsamenkunnengaan.Zowelvoor
vrouwenalsvoor mannen."

tochvaakgeneigd mannen meergeschikt te
vindendanvrouwen.Zezijn opzoeknaar
mannelijke kwaliteiten."

Inhaalslag?

Deinhaalslagvanvrouwendiesommige
geïnterviewden constateren,wordt niet
geziendoorhetPlatform Vrouwen inde
Waterwereld.Bovendiensprekende feiten
dezeconstatering tegen.Uitdebenchmark
diehetplatform uitvoerdeenvervolgens
naastdeuitkomsten legdevaneensoortgelijk onderzoekvanhetMinisterievanSociale
Zaken,blijkt datdewatersectorsamen met
desectorzakelijkedienstverleningdetop
aanvoert voorwatbetreft dedoorstroombelemmeringvoorvrouwen.Dewatersector in
zijn
geheelscoortslechtopdeGlazenPlaEconomische noodzaak
fond
Index(GPI).DeGPIopbasisvande
Tochwaserookeenmening waarinde
hoogste
salarisgroepen komt indesector uit
vrouwenzichkonden vinden.Zoconcluop2,1;deGPIopbasis
deerdeFrankWesdijk,
vandehoogsteechelons
secretaris-directeur van
op
2,7.Beidewaarden
WaterschapRoeren
"De'inhaalslag
staanvooreenbovengeOvermaas inéénvande
middelde belemmering
laatsteinterviewsdater
iszotraagdatweerweinig
voorvrouwenomdoor
pasmeervrouwen aan
testromen naar hogere
hetwerkgaan alsdit
vanmerken'
functies. Bijdeadvieseconomisch noodzakeenkenniscentra,diehetplatform tevens in
lijk is."Ikbendaarvanovertuigd",vindtook
debenchmarkmeenam, ishet helemaal
VanDorenmalen."Wantalleenalsereventreuriggesteld metdedoorstroom vanvrouveelmannen alsvrouwen opdewerkvloer
wen.Hetglazenplafond ishieroneindigdik.
zijn,komtdevanzelfsprekende doorstroom
Deindicesbijdewaterbedrijven ende
vanvrouwenopgang.""Zolangvrouwen in
waterschappenafzonderlijk levereneeniets
deminderheid blijven, veranderterniet
positiever beeldop.Bijde waterbedrijven
veel",vultVandenBoomenaan."Datisgeen
makenvrouwen watmeerkansom finan°nwil,datisgroepsdynamica.Mannen zijn

likerenkondci: ntel

cieeldoortestromen met eenGPIvoorhoogstesalarisgroepen van 1,2(beperktebelemmering].Dezedoorstroomkans isbij waterschappenweliswaareenstukkleiner met
eenGPIvan2,5(bovengemiddelde belemmering),maarhier hebbenvrouwen weleen
groterekansomdoortestromen naareen
hogereleidinggevendepositiegeziendeGPI
voorhoogsteechelonsvan 1,0(beperkte
belemmering).Maarofernu echtsprakeis
vaneeninhaalslag?"Die'inhaalslag' iszo
traagdatwijerweinigvangemarkthebben",aldusdeinterviewsters.

'Old girls network*
Op24maart houdtdeCommissie DuurzameOntwikkelingvandeNederlandse
VrouwenRaadsamen methet Nederlands
Watermuseum de'Vrouw&Water'-dag Tijdensdezebijeenkomst wordende resultaten
vandegenderbenchmark gepresenteerd.
Daarnazullendevrouwenverder werken
aanhetopbouwen vanhun 'Oldgirls network',onderanderedoor het verzorgen van
workshops.HetPlatform Vrouwen inde
Waterwereld blijft dus tikken tegen hetglazenplafond. Maarsindsdeinterviewsende
benchmarkiserweleen belangrijke nuance
inhetdenken vandevrouwen gekomen.
VandenBoomen:"Het isnatuurlijk mooials
eenvrouwdatglazenplafond doorbreekt.
Maaralsjedaarmeeopeenpositie Komt
waarjejeniet lekkervoeltomdat hetklimaatnietvrouwvriendelijk is,zou ikzeggen:'Meid,doevoora!watje zelfwilten
waarjijjegoed bijv.vlr!'" ff
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