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f N HET politiek-maatschappelijk
krachtenveld is nog steeds
sprake van een ongelijke

verdeling van mannen en vrouwen.
In 1992 kwam dan ook het Beleids-
programma Emancipatie 'Met het
oog op 1995' uit.1 In dit programma
is vergroting van de deelname van
vrouwen aan politieke en maat-
schappelijke besluitvorming één
van de belangrijkste doelstellingen
van het emancipatiebeleid in de
komende jaren. In het verlengde
hiervan werd eveneens in 1992 het
kabinetsstandpunt 'Vrouwen in
politiek en openbaar bestuur'
uitgebracht, waarin een aantal
concrete maatregelen werd aange-
kondigd om de deelname van
vrouwen in politieke functies te
bevorderen.2

In de minderheid
Dat vrouwen ook in maatschappelij-
ke organisaties in de minderheid zijn
blijkt uit een onderzoek onder
besturen van 2600 verschillende
maatschappelijke organisaties.
Slechts 20 pet van alle bestuurs-
functies wordt ingenomen door
vrouwen.3 Als vervolgens wordt
gekeken naar de gezondheidszorg
dan blijkt dat binnen de landelijke
organisaties de vrouwelijke be-
stuursleden eveneens in de minder-
heid zijn.4 Met name binnen deze
sector is die onevenwichtige
verdeling opvallend als we beden-
ken dat hij gekenmerkt wordt door
een grote oververtegenwoordiging
van vrouwelijke patiënten en - vooral
- vrouwelijke medewerkers.
Om de machtsverhoudingen binnen

In een door het NIVEL uitge-

voerd onderzoek naar de positie

van vrouwen in besturen van

zorginstellingen zegt de meer-

derheid van de - overwegend

mannelijke - voorzitters dat

meer vrouwen een bestuurs-

functie zouden moeten bekleden.

Hoe zit 't eigenlijk met die

getalsmatige verhouding tussen

mannelijke en vrouwelijke

bestuursleden in de gezond-

heidszorg, en welke factoren

werken faciliterend dan wel

belemmerend voor vrouwen om

tot het bestuur van een zorg-

instelling toe te treden?

de gezondheidszorg goed in kaart
te brengen, moet niet alleen geke-
ken worden naar besturen van
landelijke organisaties, maar vooral
naar die van lokale zorginstellingen.
Daar immers wordt het beleid
vastgesteld dat direct van invloed is
op het welzijn van de patiënten en
de medewerkers.
Het ontbreken van gegevens over
man/vrouwverdelingen binnen
besturen van lokale zorginstellingen
was voor de Nederlandse Vrouwen
Raad (NVR) aanleiding het Neder-

lands Instituut Voor Eerstelijns zorg
(NIVEL) te vragen rond deze
problematiek een inventarisatie uit te
voeren. In dit artikel worden de
belangrijkste resultaten van dit
onderzoek gepresenteerd.5 Daarbij
wordt in de eerste plaats ingegaan
op de getalsmatige verhouding
tussen mannen en vrouwen in
besturen van zorginstellingen.
Verder wordt aandacht besteed aan
de kenmerken van de vrouwelijke
bestuursleden en de wijze waarop
nieuwe bestuursleden worden
geworven en geselecteerd, alsme-
de aan de factoren die faciliterend
danwei belemmerend hebben
gewerkt voor vrouwen om toe te
treden tot het bestuur van een
zorginstelling.

Bestuurssamenstelling
De bestuursomvang van alle
instellingen in de twee onderzochte
provincies (zie kader) ligt gemiddeld
tussen zes à zeven bestuursleden.
In 26 pet van de in totaal 684
besturen zit geen enkele vrouw. In
23 pet van de besturen zit één vrouw
en in eveneens 23 pet zitten er twee.
Het zijn vooral de verpleeghuizen
die gekenmerkt worden door een
relatief groot aantal besturen zonder
vrouwen (38 pet). Van het totaal
aantal bestuursleden (4832) is 73
pet man en 27 pet vrouw. Binnen
elke type instelling zijn de vrouwelij-
ke bestuursleden ondervertegen-
woordigd (figuur 1 ). Deze onder-
vertegenwoordiging geldt het
sterkst voor de ziekenhuizen en
verpleeghuizen. In gezondheids-
centra is het percentage vrouwelijke
bestuursleden het hoogst.

De zeggenschap van bestuursle-
den heeft veelal te maken met de
functie die men binnen het bestuur
uitoefent. Van alle bestuursleden
heeft 45 pet een formele functie
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tabel 1: Relatieve verdeling van het aantal mannelijke en vrouwelijke bestuursleden
uitgesplitst naar de verschillende bestuursfuncties

BE- VER-
JAAR- PLEEG-
DEN- HUIS

OORD

ZIE- RIAGG GE- THUIS-
KEN- ZOND- ZORG
HUIS HEIDS-

CENTR.

figuur 1: Relatieve verdeling van het
aandeel mannelijke en vrouwelijke
bestuursleden naar type instelling

(voorzitter, penningmeester,
secretaris e.d.) binnen het bestuur.
Het zijn vooral mannen die een
formele functie bekleden: 52 pet van
alle mannelijke bestuursleden
tegenover 30 pet van de vrouwelijke
bestuursleden. Als gekeken wordt

mannen
vrouwen

Totaal

voorzitter

%

92,3
7,7

100,0

vice-
voorzitter

%

78,2
21,8

100,0

secretaris

%

69,0
31,0

100,0

penning-
meester

%

93,4
6,6

100,0

socr./
penning-
meester

92,9

7,1

100,0

gewoon
lid

%

64,7
35.3

100,0

Totaal

%

73,4
26,6

100,0

naar type functie dan blijkt dat van
alle voorzitters slechts 8 pet een
vrouw is (tabel 1 ). Ook onder de
groep penningmeesters is het
percentage vrouwen erg laag (7
pet). Als vrouwen een formele
functie hebben dan is dat overwe-
gend die van secretaris (31 pet).

Machtsverhoudingen
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een

vereniging liggen bij een stichting
formeel alle bevoegdheden in
laatste instantie bij het bestuur. Het
vervullen van een bestuursfunctie
levert dus invloed en macht op.
Besturen worden verondersteld
deze invloed en macht aan te
wenden om de belangen te beharti-
gen van patiënten die aan de zorg
van de instelling zijn toevertrouwd en
van de medewerkers die de zorg

Onderzoeksmethode
• Zes soorten Instellingen zijn het
onderzoek betrokken: bejaarden-
oorden, ziekenhuizen, verpleeg-
huizen, RIAGG's, gezondheids-
centra en thuiszorgorganisaties.
• Het onderzoek vond plaats In
twee provincies: Zuid-Holland en
Gelderland. Deze geven een
redelijk representatief beeld van
de Nederlandse situatie, aange-
zien beide gekenmerkt worden
door de aanwezigheid van zowel
grootstedelijke gebieden als
plattelandsreglo's. In totaal gaat
het om 684 Instellingen.
• Om Inzicht te krijgen In de
bestuurssamenstelling is voorde
bejaardenoorden, ziekenhuizen
en verpleeghuizen gebruikge-
maakt van het 'Stichtingen-
register' van de Kamer van
Koophandel. Op grond hiervan
kon een volledig beeld omtrent
de bestuurssamenstelling
worden opgesteld. De overige
drie type instellingen zijn door
het NIVEL schriftelijk en/of

telefonisch geënquêteerd met
het verzoek een overzicht te
geven van de bestuurssamen-
stelling en de namen van de
bestuursleden. De respons
bedroeg respectievelijk 85 pet en
89 pet voor de thuiszorg-
organisaties en RIAGG's en 60
pet voor de gezondheidscentra.
• Op basis van bovengenoemde
gegevensverzameling is een
bestand gemaakt van de namen
en adressen van alle vrouwelijke
bestuursleden. Om inzicht te
krijgen In de kenmerken en
meningen van vrouwelijke
bestuursleden is een schriftelijke
enquête afgenomen. Hierbij is
gekozen vooreen steekproef. In
totaal hebben 286 vrouwelijke
bestuursleden een enquête
ontvangen. Gezien de grote
verschillen in aantal instellingen
per type instelling zijn daartoe
verschillende steekproeffracties
gehanteerd, waarbij maximaal
één vrouw per bestuur een
enquête ontving. De totale
respons bedroeg 60 pet.

• Naast de vrouwelijke bestuurs-
leden zijn ook de voorzitters van
de besturen geënquêteerd. Om
de informatie van de vrouwelijke
bestuursleden te kunnen
vergelijken met de informatie van
de voorzitters zijn die voorzitters
van besturen geënquêteerd,
waarvan ook een vrouwelijk
bestuurslid is geënquêteerd. In
totaal hebben dus 286 voorzitters
(mannen en vrouwen) een
enquête ontvangen. De totale
respons op deze enquête
bedroeg 61 pet.
• Aangezien voorde instellingen
verschillende steekproeffracties
zijn gehanteerd, zijn weegfac-
toren gebruikt om voor deze
verschillen in steekproeffracties
te corrigeren. Uiteindelijk zijn de
uitkomsten op basis van de
weegfactoren opgehoogd naar
het steekproefkader*.

* Voor meer informatie is bij het NIVEL een
verslag van het onderzoek naar vrouwen
in besturen van (gezondheids)zorg-
instellingen op te vragen. Tel.: 030 -
319946.
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PERCENTAGE VROUWEN

voorzitter 8%

dag. 0/
bestuur 18/e

alg.
bestuur 27%

directie 35%

personeel 81%

figuur 2: Het percentage vrouwen in
verschillende functies binnen de
zorginstellingen

moeten leveren. Vanuit dit gezichts-
punt is de vertegenwoordiging van
vrouwen in functies met meer en
minder macht nader bekeken (figuur
2).

Van alle werknemers binnen de
onderscheiden instellingen is 81 pet
een vrouw. De formele macht van
deze groep is (zeer) gering. Op
directieniveau bedraagt het aandeel
vrouwen nog slechts 35 pet. In de
algemene besturen is 27 pet van de
bestuursleden vrouw. In dagelijkse
besturen zitten nog minder vrouwen,
namelijk 18 pet. De top van de
macht wordt gevormd door de
bestuursvoorzitters. Van hen is
slechts 8 pet vrouw. Tussen de
instellingen zijn markante verschil-

len. In de thuiszorgorganisaties/
bejaardenoorden zijn de pyramiden
nog tamelijk plat; in de ziekenhuizen/
verpleeghuizen is sprake van een
smalle top. In de laatste sector is de
dominantie van mannen het sterkst
(figuur 3).

Kenmerken van vrouwelijke
bestuursleden
De vrouwelijke bestuursleden van
zorginstellingen zijn in het algemeen
van gevorderde leeftijd; de gemid-
delde leeftijd bedraagt 54 jaar.
Verder zijn de vrouwelijke bestuur-
ders opvallend hoog opgeleid. Meer
dan 55 pet heeft een universitaire of
hogere beroepsopleiding tegen
slechts 15 pet van de totale vrouwe-
lijke bevolking van ons land (ouder
dan 15 jaar). Het merendeel (76 pet)
van de vrouwelijke bestuursleden is
gehuwd of woont samen. Inderegel
hebben zij kinderen (76 pet), maar
deze zijn voor het grootste deel (80
pet) ouder dan 15 jaar. Iets minder
dan de helft (48 pet) van de vrouwe-
lijke bestuursleden heeft een
betaalde baan, waarvan een groot
deel (45 pet) full-time werkt. Van alle
vrouwelijke bestuursleden heeft 60
pet een partner met een betaalde
baan; circa 51 pet heeft een dubbel
inkomen. Als groep zijn de vrouwelij-
ke bestuursleden niet onbemiddeld.
Hun bruto gezinsinkomen ligt ver
boven dat van het gemiddelde

tabel 2: Criteria welke volgens
voorzitters van besturen van
belang zijn bij benoeming van
bestuursleden*

Nederlandse gezinsinkomen. Het
grootste deel (79 pet) van de
vrouwelijke bestuursleden rekent
zich tot een bepaalde kerk of
geloofsgemeenschap. Verder zien
wij dat de politieke voorkeur uitgaat
naar het CDA (36 pot) en de VVD (21
pet). De PVDA (16 pet) en D66 (17
pet) scoren lager.

Werving en selectie
Volgens de voorzitters van de
besturen vindt de werving van
bestuursleden in bijna driekwart van

Vrouwelijke
bestuursleden

met name sterk
ondervertegenwoordigd

in ziekenhuizen en
verpleeghuizen

de gevallen plaats op uitnodiging
van het bestuur. In 39 pet van de
gevallen worden bestuursleden
benoemd via afvaardiging of op
uitnodiging door de ondernemings-
of medezeggenschapsraad.
Bestuurlijke ervaring is, volgens
zowel de mannelijke als vrouwelijke
voorzitters, veruit het belangrijkste
criterium waaraan (aspirant)be-
stuursleden bij benoeming moeten
voldoen (zie tabel 2). Politieke
overtuiging en connecties met
bestuursleden of politiek blijken bij
de benoeming van bestuursleden
het minst van belang.

Bestuurlijke ervaring
Deskundigheid
Connecties met achterban
Connecties met maatschappelijke organisaties
Godsdienst
Connecties met politiek
Bekendheid met bestuursleden
Politieke overtuiging

* Het getal betreft een gemiddelde op een 5-puntsschaal,

totaal

(N=684)

1,7
2,3
2,4
2,4
2,9
3,4
3,5
4,1

waarbij 1 = zeer belangrijk en 5 =

mannelijke

voorzitters
(N=631)

1,7
2,3
2,4
2,5
2,9
3,4
3,6
4,1

vrouwelijk
e
voorzitters
(N=53)

1,8
2,3
2,3
2,1
2,5
3,3
3,0
3,4

volstrekt onbelangrijk.
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PERCENTAGE VROUWEN

voorzitter

dag.
bestuur

alg.
bestuur

9%

29%

directie 40%

personeel 80%

figuurSa Bejaardenoorden/thuiszorg

PERCENTAGE VROUWEN

voorzitter

dag.
bestuur

alg.
bestuur

4%

12%

20%

directie 19%

personeel 83%

figuurSb Ziekenhuis/verpleeghuis

Het blijkt volgens de voorzitters niet
altijd eenvoudig te zijn om voor
diverse functies binnen het bestuur
een (geschikte) vrouw te vinden. De
benoeming van een vrouw in de
functie van penningmeester of
voorzitter levert de meeste proble-
men op. Circa 41 pet van de
voorzitters heeft een of meer
maatregelen genomen om meer
vrouwen in het bestuur te doen
toetreden. Het benutten van
vrouwen-netwerken (33 pet) en het
vragen om een vrouw bij een
afvaardigende organisatie (29 pet)

tabel 3: Belangrijkste oorzaken
voor ondervertegenwoordiging
van vrouwen in besturen
volgens vrouwelijke bestuursle-
den en vrouwelijke en mannelijke
voorzitters van besturen van
(gezondheidszorginstellingen*

figuur 3: Percentage vrouwen in
verschillende functies naar type
instelling

zijn daarbij de meest gehanteerde
methoden.

Oorzaken ondervertegen-
woordiging
Volgens de vrouwelijke bestuursle-
den is de belangrijkste reden voor
de ondervertegenwoordiging van
vrouwen in besturen, het feit dat
geschikte vrouwen al (te)veel
functies vervullen ( zie tabel 3). Ook
de mannelijke en vrouwelijke
voorzitters zijn deze mening
toegedaan. Onzekerheid bij
vrouwen en het zich onvoldoende
profileren zijn volgens de vrouwelijke
bestuursleden en de vrouwelijke
voorzitters eveneens belangrijke

oorzaken voor de huidige onder-
vertegenwoordiging van vrouwen.
Voor de mannelijke voorzitters
spelen deze redenen een minder
belangrijke rol.

Vaker op zoek naar een vrouw
Van alle vrouwelijke bestuursleden is
76 pet van mening dat in het
algemeen meer vrouwen een
bestuursfunctie zouden moeten
bekleden. Voorzitters (zowel de
mannen als de vrouwen) onder-
schrijven deze mening in iets
mindere mate (66 pet). Circa 44 pet
van de vrouwelijke bestuursleden is
van mening dat bij het benoemen
van een bestuurslid vaker expliciet
gezocht moet worden naar een
vrouw (tabel 4). Van de voorzitters
zijn het met name vrouwen die dit
onderschrijven (42 pet). Van de

Oorzaak

Vrouwen blijven steken in lagere regionen
Weinig geschikte vrouwen in het circuit
Geschikte vrouwen hebben al teveel functies
Mannen vinden zichzelf geschikter
Mannen kiezen mannen voor bestuursfuncties
Onzekerheid bij vrouwen
Vrouwen profileren zich niet
Tijdsinvestering is groot voor vrouwen
Ontbreken van kinderopvang
Vrouwen herkennen zich niet in het functieprofiel van een bestuurslid

vrouwelijke
bestuursleden
(N=507)

51,9
38,0
67,7
41,5
45,9
55,4
57,7
50,4
31,9
28,1

mannelijke
voorzitters
(N=631)

39,4
41,0
55,6
22,3
20,7
27,8
37,5
15,6
14,3
28,2

vrouwelijke
voorzitters

(N=53)

64,1
42,6
83,6
44,3
50,0
77,4
64,5
48,1
42,6
24,3

* Percentage is aandeel wat als (zeer) belangrijke oorzaak wordt genoemd.
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Oh... Ik kom wel
zls de

mannelijke voorzitters is slechts 34
pet deze mening toegedaan. Op de
vraag welke maatregelen (zeer)
zinvol worden geacht om het aantal
vrouwen in besturen te vergroten,
wordt zowel door het merendeel van
de voorzitters (79 pet) als door de
vrouwelijke bestuursleden (84 pet)
nadrukkelijk het persoonlijk benade-
ren en motiveren van vrouwen
genoemd. Het alleen voor vrouwen

openstellen van toekomstige
vacatures wordt door vrijwel alle
voorzitters en vrouwelijke bestuurs-
leden niet zinvol geacht. Het
veranderen van de benoemingspro-
cedure wordt door met name de
voorzitters als weinig zinvol be-
schouwd.

Netwerken
In de vorige eeuw werd het volgende

citaat opgetekend: "de heeren
vormden meestal het bestuur, de
vrouwen deden heiwerk".6 Een
dergelijk citaat is eigenlijk nog
steeds van toepassing. Verreweg
het grootste deel (81 pet) van alle
werknemers in zorginstellingen

tabel 4: Moet bij het benoemen van
een bestuurslid vaker expliciet
gezocht worden naar een vrouw?

vrouwelijke
bestuursleden
(N=507)

Ja 44,2
Nee 35,1
Geen mening 20,7

Totaal 100,0

mannelijke
voorzitters
(N=631)

34,1
44,6
21,3

100,0

vrouwelijke
voorzitters
(N=53)

41,5
23,0
35,5

100,0
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bestaat uit vrouwen. Daarentegen is
slechts 27 pet van de bestuursleden
van deze instellingen vrouw. Het zijn
dus nog steeds de vrouwen die de
lakens uitdelen, maar het zijn
overwegend de mannen die de
touwtjes in handen hebben.
Men kan zich in gemoede afvragen
in hoeverre de noden en verlangens
van de overwegend meer vrouwelij-
ke patiënten en vrouwelijke mede-
werkers door overwegend mannelij-
ke bestuursleden voldoende worden
gezien, begrepen en vertolkt. Deze
vraag is van groot belang omdat in
de Nederlandse gezondheidszorg
'het maatschappelijk middenveld'
(en daar behoren de besturen van
zorginstellingen toe) traditioneel een
krachtige invloed uitoefent op het
gevoerde beleid.
Om de oorzaken op te sporen
waarom zo weinig vrouwen in
besturen zitten is ook gekeken naar
de benoemingsprocedure. Uit de
resultaten blijkt dat de meeste
bestuursfuncties worden vervuld op
uitnodiging van het bestuur. Dit
betekent in de praktijk dat bepaalde
netwerken worden aangesproken.
Gezien de getalsmatige verhouding
tussen mannelijke en vrouwelijke
bestuursleden zal het aantal
'mannennetwerken' veel groter zijn

Werving van
vrouwen:

door ze persoonlijk
te benaderen en

te motiveren

dan het aantal 'vrouwennetwerken'.
Als niet expliciet de wens wordt
uitgesproken om een vrouw in het
bestuur op te nemen is, door die
verschillen in aantallen netwerken,
de kans op de benoeming van een
mannelijk bestuurslid groter dan de
benoeming van een vrouwelijk
bestuurslid. Het probleem van het
geringe aantal 'vrouwennetwerken'
wordt goed weerspiegeld in het feit
dat zowel de mannelijke als de
(schaarse) vrouwelijke bestuurs-
voorzitters te kennen geven dat de
belangrijkste belemmering om meer
vrouwen in het bestuur te krijgen is
gelegen in het feit dat geschikte

vrouwen al teveel functies hebben.
De vraag is: wat is geschikt? Het
aantal hoog opgeleide vrouwen wijkt
de laatste jaren nauwelijks af van het
aantal hoog opgeleide mannen. Bij
een groot aantal opleidingen binnen
de medische en paramedische
sector ligt het aantal vrouwen zelfs
hoger dan het aantal mannen. Veel
belangrijker is waarschijnlijk het feit
dat vrouwen hun deskundigheid te
weinig etaleren.

Positieve discriminatie niet
zinvol
De maatregelen die door de
bestuursleden worden voorgesteld

Vrouwen etaleren
hun deskundigheid

te weinig

om het aantal vrouwelijke bestuurs-
leden te vergroten, liggen vooral
binnen de informele sfeer; dat wil
zeggen vrouwennetwerken aan-
spreken en vrouwen persoonlijk
benaderen. Opgelegde maatrege-
len als streefcijfers, positieve
discriminatie e.d. worden zowel
door de vrouwelijke bestuursleden
als door de mannelijke voorzitters
niet aangemoedigd. Eenduidelijke
beleidsaanbeveling die in het
verlengde van deze onderzoeks-
resultaten ligt is, dat het bevorderen
van bestuursfuncties voor vrouwen
eerder zou moeten plaatsvinden
door netwerkvorming van vrouwen,
actieve profilering van vrouwen zelf
en training in de vaardigheden, in
plaats van het van bovenaf opleg-
gen van maatregelen en het
afdwingen van vaste quota. Een
belangrijke ondersteuning bij de
netwerkvorming is de aankondiging
van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en de
ministers van Binnenlandse Zaken
en van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur dat er een databank voor
deskundige vrouwen zal worden
opgericht.7 Er wordt gesteld dat een
databank een effectief hulpmiddel
kan zijn bij de werving en selectie
van bestuursleden en leden van
adviesorganen. Met deze databank
wordt beoogd een bestand te

realiseren waarin de gegevens
worden opgeslagen van vrouwen
die willen participeren in bestuurlijke
functies. ·

1. 'Met het oog op 1995'. Beleidspro-
gramma Emancipatie. Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den
Haag, 1992.
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