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VOORWOORD

Na mijn studie culturele antropologie (1993) bestond er de mogelijkheid verder onderzoek 
te verrichten. Ten behoeve van mijn doctoraalonderzoek naar ras, sekse en klasse werden 
vrouwen geïnterviewd over hun intellectuele en politieke motieven. Mijn wens was om 
docenten en studenten op Noord- Amerikaanse universiteiten te interviewen naar de reden 
van hun studie en onderzoekskeuze. In het verlengde hiervan lag echter ook eventueel 
een onderzoek op Curaçao. Ik ben daar geboren en een groot deel van mijn familie is 
er (weer) woonachtig. Ik vroeg mij af hoe het zou zijn om daar werkzaam te zijn en 
wat eigenlijk de mogelijkheden voor sociaal wetenschappers zijn. Met deze vragen in 
gedachten bracht ik na mijn afstuderen in 1994 een oriënterend bezoek aan verschillende 
overheidsinstanties en de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). De vraag 
was vooral of er mogelijkheden voor (gender) onderzoek waren. Het bleek dat er wel 
onderzoeksmogelijkheden waren, maar specifi ek gender- onderzoek via de UNA bleek 
niet zomaar mogelijk te zijn. Ondertussen was ik ook reuze benieuwd of er onderzoek 
verricht was naar (carrière)vrouwen op Curaçao en vanuit welk perspectief en met 
welke doelstelling dat was verricht. Na enkele gesprekken, ontmoetingen, verschillende 
seminars en na bijeenkomsten van enkele serviceclubs en vrouwenorganisaties te hebben 
bezocht, kwam ik tot de conclusie dat een onderzoek naar de carrière-ervaringen van 
vrouwen in leidinggevende functies interessante inzichten zou kunnen opleveren. Er was 
overigens betrekkelijk veel onderzoek vanuit een armoedebestrijdingperspectief opgezet en 
uitgevoerd. Dit ter bestrijding van de feminisering van armoede. Mijns inziens is onderzoek 
vanuit het oogpunt van feminisering van de armoede enigszins problematisch, omdat het 
allerlei vragen oproept ten aanzien van de beeldvorming omtrent vrouwen op Curaçao. Die 
beeldvorming kan hierdoor te negatief en stigmatiserend zijn. Verondersteld werd dat met 
een andere onderzoeksgroep die al in een voorbeeldfunctie fungeerde, andere ervaringen en 
kennis openbaar gemaakt zouden kunnen worden met als doelstelling, de braindrain tegen 
te gaan en deze specifi eke groep vrouwen ‘sociaal-wetenschappelijk’ zichtbaarder te maken. 
Tot slot heb ik de hoop dat door middel van dit onderzoek een nieuwe impuls gegeven 
wordt aan sociaal-wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek vanuit een 
genderperspectief. Gesprekken met een scala van mensen uit bevriende netwerken aan 
de universiteit, uit vrouwenorganisaties en informatie uit bibliotheken en dagbladen, 
steunden mij in de vooronderstelling, dat een onderzoek naar de carrièrekansen van 
vrouwen op Curaçao een vernieuwend debat zou kunnen aanzwengelen. Het zou de 
(sociaal-wetenschappelijke) zichtbaarheid van werkende vrouwen op de Curaçaose 
arbeidsmarkt kunnen vergroten en mede daardoor wellicht ook een transformatief politiek 
en beleidsmatig effect kunnen sorteren. Het gaat in deze studie niet alleen om beleid of 
politiek, maar vooral om de vraag: hoe ervaren werkende vrouwen met een opleiding hun 
mogelijkheden en dagelijkse praktijk op de Curaçaose arbeidsmarkt. 
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TEN GELEIDE

Dit boek is mede het resultaat van gezamenlijke inspanning van een (vrijwillig en 
(on)offi cieel) samenwerkingsverband tussen instanties, universiteiten, adviesbureaus, 
opdrachtgevers, begeleiders, experts, familieleden, vrienden, kennissen en collega’s, 
zowel op Curaçao als in Nederland. Ik ben me ervan bewust geworden, dat promoveren op 
Curaçao en in Nederland een collectief project is en bovendien een moeizaam traject kan 
zijn. Zonder de informatie, kennis, bemoediging, medewerking, liefde en gebed van talloze 
personen de afgelopen jaren, was dit boek er niet geweest. Bij de start van dit onderzoek 
wist ik niet dat dit project bij mij zoveel zou oproepen. Eén van de belangrijkste resultaten 
die het doen van dit onderzoek voor mij persoonlijk heeft opgeleverd is de wijsheid om met 
allerlei mensen en situaties om te gaan en om door te zetten ongeacht de omstandigheden. 
Bij het afronden van dit onderzoeksproject mocht ik daarbij gebruik maken van de 
medewerking van verscheidene cruciale personen. Deze mensen wil ik in de onderstaande 
alinea’s bedanken.

Gedurende mijn doctoraalstudie en onderzoek is het idee ontsproten om gender en 
etniciteitverhoudingen te bestuderen. Dit is voornamelijk aan Philomena Essed te danken, 
die na het afronden van mijn doctoraalscriptie suggereerde dat een vervolgonderzoek op 
Curaçao over de arbeidsmarktpositie van vrouwen een interessant vervolgonderzoek zou 
kunnen opleveren. Haar advies om de genderverhoudingen op Curaçao te onderzoeken 
werd het houvast voor een onderzoeks- en later promotievoorstel.
Het is vooral mijn vader Mac geweest – mijn mentor en adviseur van het allereerste uur 
– die de administratieve en praktische begeleiding op zich heeft genomen op de Antillen, 
Vanaf de uitnodiging en het veldwerk tot aan zijn overlijden in 2001. Mijn vader was de 
grote motor achter dit onderzoek en mijn wetenschappelijke activiteiten.

De “International Development Research Associates” (InDRA) aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) verstrekte mij de status van gastonderzoeker en daar heb ik het 
onderzoeksvoorstel geschreven, waarmee ik in 1996 naar de Antillen vertrok voor zowel 
sponsoring als het eerste explorerende veldwerkonderzoek. Philomena Essed heeft zich 
tot ver na dit veldwerk gecommitteerd aan het onderzoeksproject en ik dank haar hierbij 
voor haar betrokkenheid en bereidwilligheid. Mede door haar motivering heeft later Joke 
Schrijvers zich als eerste promotor met het onderzoek gelïeerd. 

De heer Monte Horsford van Sede Antia heeft zich al tijdens het schrijven van het 
onderzoeksvoorstel positief opgesteld ten aanzien van mogelijke (mede)fi nanciering. Mijn 
dank gaat uit voor het vertrouwen en de medewerking die tijdens deze periode zijn getoond 
door Mw. Gladys van Dal, de heer Reno Pietersz, de heer Michael van Oostvriesland en de 
heer George Curiël (allen (ex-)bestuursleden van Sede Antia), Mw.Greta Goilo- Palm en 
alle andere bestuursleden van Steering Committee. De medefi nanciering van Sede Antia 
is essentieel geweest voor zowel de start, het veldwerkonderzoek, het tot stand komen 
van de voorlopige onderzoekresultaten en de vervolgfi nanciering door de toenmalige 
Dienst Welzijn, Gezins en Humanitaire Zaken (DWGHZ), het huidige Dienst Sociale 
Ontwikkeling (DSO). Ik dank de heer Keith Carlo (directeur DSO) voor zijn belangstelling 
en betrokkenheid gedurende het veldwerkonderzoek en ook de overige medewerkers 
van DSO, die mij ruimte, kennis en mogelijkheden hebben gegeven met betrekking tot 
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het veldwerkonderzoek. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Vivienne Dafl aar, die 
altijd tijd voor mij had, veel informatie en adviezen gaf en altijd haar medewerking wilde 
verlenen voor het onderzoek. 

Ook de facilitaire medewerking die de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) 
heeft verstrekt, waardoor ik de eerste explorerende onderzoeksfase kon starten, was 
onmisbaar. Ik dank het secretariaat van de Sociaal-Economische Faculteit (SEF) en met 
name Louella Eisden. Mede door Valdemar Marcha, Gilbert Cijntje, Monique Pieter en 
Sharline Martis is het verloop en de uitvoering van het onderzoek op Curaçao bijzonder 
goed verlopen. De medewerkers van het computercentrum van de UNA verhielpen zonder 
enige moeite alle computervragen of storingen.

Verschillende vrouwenorganisaties, vakbonden, contact- en sleutelfi guren hebben mij in 
staat gesteld om de respondenten, informatie en instanties/bedrijven te vinden, waar ik 
verder mee uit de voeten kon. Het bestuur van de Stichting Vrouwennetwerk Curaçao 
(SVC), het bestuur van de Quotaoclub, de Steering Committee en Bureau Vrouwenzaken 
hebben mij altijd informatie verstrekt en namen van potentiële respondenten gegeven. Ook 
vormden zij het noodzakelijk platform om de onderzoeksbevindingen aan te toetsen. 
De SVC heeft zich via e-mail, telefonisch en persoonlijk altijd belangstellend opgesteld. 
Het bestuur van deze stichting heeft zich – ondanks dat het niet altijd gemakkelijk was om 
over een oceaan te communiceren – altijd begripvol en opmerkelijk geduldig opgesteld. 
Ik dank heel speciaal enkele bestuursleden die mij gedurende deze onderzoeksjaren 
superviseerden; Alba Chatlein, Clorinda Hernandez-Maria, Tamira LaCruz en Solange 
Lesire. Jullie zorg en belangstelling was geweldig!

Bij terugkeer in Amsterdam in 1997/1998 hebben Philomena Essed, Joke Schrijvers en 
Agneta Fischer het op zich genomen het onderzoeksproject tot een promotie-onderzoek 
te maken. Hun inzichten, tijd, betrokkenheid en investering in het onderzoek en mij als 
onderzoeker was toegewijd en serieus. Onder hun begeleiding is het mogelijk geweest 
om verschillende informatieve PhD.-colloquia van het InDRA, later AGIDS/InDRA bij te 
wonen om het theoretisch kader van het onderzoek bij te stellen en uit te bouwen. 
Het is ook gedurende deze jaren geweest dat ik mijn bevindingen in een breder kader kon 
plaatsen, via de seminars en vergaderingen van het “Feminist Economics Network in the 
Netherlands” (FENN); de Dubbel Delen Denk Tank (DDDT) activiteiten die mijn kennis 
omtrent het debat rondom arbeid en zorg in Nederland hebben verdiept en geactualiseerd. 
De avonden en middagen met Elma van de Mortel, Hanneke Dijkman en Joke van Diepen 
in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag waren altijd leerzaam en bijzonder prettig. 

Als antropologe die kwalitatief-methodologisch is opgeleid, leerde ik kennis maken 
met het denkkader en handelen van gender-economen, liberaal denkende kwantitatieve 
onderzoekers en beleidsmakers die progressief en experimenteel omgingen met “economics 
and care”. Irene van Staveren was gedurende deze periode faciliterend en gaf feedback 
en een platform om mijn onderzoeksresultaten te toetsen via begeleiding en seminars 
aan het “Institute of Social Studies” (ISS) in Den Haag. Hieruit voortvloeiend zijn de 
FENN-bestuursactiviteiten onder leiding van de FENN-voorzitters Edith Kuiper, Hetty 
Pott-Buter en recentelijk onder Janneke Plantenga, inspirerend en relevant te noemen. De 
samenwerking met Wendy Janssens, Nicky Pouw, Sonja Boersma en Janneke Plantenga 
was vruchtbaar en bijzonder effectief en het huidige FENN-bestuur bestaande uit Nicky 
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Pouw, Sonja Boersma, Janneke Plantenga en Yolanda Grift is nog altijd betrokken en 
belangstellend.
De tweede veldwerkperiode of follow-up onderzoek vond plaats in 1998/1999. De 
focusgroepsessies die toentertijd werden afgenomen in het World Trade Centre (WTC) 
en de verhalen van nieuwe respondenten gaven een extra dimensie aan de tot dan toe 
verzamelde data. Jeannette de Vries-Hagen en Louella Eisden, net zoals in de eerste 
veldwerkperiode, Sharline Martis, Desiree Trappenberg en Giselle Goilo verleenden 
hun onmisbare medewerking. Glenda Trappenberg, Peter Grootens en Sidney Justiana 
verstrekten zowel in materiële als door middel van hun adviezen en faciliteiten hulp aan het 
onderzoeksproject. 
Sonia Cuales en de medewerkers aan het “Center for Gender en Development” aan 
de University of theWest Indies (UWI) in Trinidad informeerden mij over de laatste 
ontwikkelingen omtrent genderonderzoek in het Caribisch gebied.

Tijdens deze fase kwam het boek “Hoge hakken, wereldbaan”, een spin-off van mijn 
onderzoeksmateriaal, gereed. Dit boek is mede ontstaan naar een idee van de journaliste 
Clarisse van Haersma Buma naar aanleiding van een lezing. Mede door de bereidwillige 
houding van Mac Kibbelaar en de belangstellende houding van de directeur van de Walburg 
Pers, Pieter Schriks, zijn we er in 1998/1999 werkelijk aan begonnen. Door de positieve 
houding en bereidwillige reacties van de sponsors en de geselecteerde respondenten was 
het een plezier om met hen en elkaar samen te werken. De samenwerking tussen Clarisse en 
mij was leerzaam en verrijkend. Clarisse, dank je wel! 

 “Hoge hakken”, het FENN-seminar ‘Gender en Globalisering’ en een 8 maanden durende 
stage bij “Opportunity in Bedrijf” (OiB) deden mij praktische vaardigheden opdoen 
met betrekking tot het onderzoeksmateriaal. De voorbereidende gesprekken voor een 
rondetafelbijeenkomst over “Diversiteit in Internationaal Perspectief“ en de samenwer-
king met de medewerkers van Opportunity in Bedrijf ten aanzien van de Toptelling 2002, 
waren inzichtelijk en leerzaam. 

De uitnodiging van Prof. dr. Valdemar Marcha, RoseMary Allen en Coen Heijes om 
een artikel in hun boek “Emancipatie en Acceptatie” op te nemen omtrent gender en 
beeldvorming bracht me na een periode weer terug naar de wetenschappelijke exercitie.
Het plotseling overlijden echter van één van mijn promotoren in dit zelfde jaar, Prof. dr 
René Römer, was een terugval die absoluut onvoorzien was. 
Ik gedenk hier zijn grondige sociologische kennis van het Caribische gebied en in het 
bijzonder van de Curaçaose samenleving, zijn betrokkenheid met mijn onderzoek en de 
onderhoudende uren op de patio in Newport bij de familie Römer, thuis. Het is een groot 
voorrecht geweest om een supervisor te hebben gehad, die baanbrekend werk heeft verricht 
en een native onderzoeker is van het allereerste uur binnen de Antilliaanse gemeenschap. 

Ik dank hier ook de medewerking van Roos Leerdam-Bulo – die mij al tijdens het veldwerk 
op Curaçao in 1998/1999 met praktische zaken ondersteunde – ten aanzien van mijn 
documentatie en literatuurreferenties. Haar medewerking was accuraat en toegewijd.
De statistische ondersteuning die het CBS, in het bijzonder Mike Jacobs en Zaida 
Lake hebben gegeven, werd gekenmerkt door oprechte belangstelling, professionele 
en snelle analyses en een vriendelijke instelling en betrokkenheid. Harely Martina van 
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de documentatieafdeling verleende haar medewerking op een soepele en nauwkeurige 
wijze. Mijn dank gaat ook uit naar Carina Muliée en Edgar Muliée voor de nodige 
steun die zij verstrekten ten aanzien van het maken van tabellen en het interpreteren van 
de kwantitatieve gegevens. Monique Pieter is zowel in het begin tot het einde van het 
onderzoekstraject bereidwillig geweest om als computerexpert vanuit de SEF haar steun te 
geven. Monique, dank voor je expertise.
Woorden van oprechte dank aan mijn AGIDS/InDRA collega’s aan de Universiteit van 
Amsterdam; Frank den Hertog, Josefi en Demmer en Han Overman, Mayke Kromhout, 
Marlie Hollands, Hein de Haas, Maartje van Eerd, Niels Beerenpoot, Olga Nieuwenhuys, 
Hebe Verrest, Karen Witsenburg en Adano Wario Roba, Frans Schrijver, Anja Rudnick en 
vele anderen. Zij hebben de jaren aan en op het Roeterseiland boeiend, gezellig en warm 
gemaakt.

Het is de heer Edsel Jesurun geweest die er voor gezorgd heeft dat ik toch met de afronding 
van het onderzoek verder kon aan de Universiteit van Utrecht in mei 2003, omdat ik in 
Amsterdam niet verder kon. Het telefoontje van Edsel Jesurun, bestuursvoorzitter van 
de Stichting Sociale Cohesie en Multiculturaliteit, op een middag was het sein voor een 
nieuwe fase in het onderzoek met nieuwe begeleiders. Mijn dank is groot! 
Een woord van bijzondere dank voor de weergaloze wijze waarop Prof. dr. Paul 
Verweel, Prof. dr. Valdemar Marcha van de Utrechtse School van Bestuurs en 
Organisatiewetenschappen (USBO) en dr. Gilbert Cijntje van de Sociaal-Economische 
Faculteit (SEF) van de UNA als nieuw begeleidingsteam in 2003 het werk overnamen. 
Deze overname was niet alleen aangenaam verassend, het was fris, professioneel en 
enthousiasmerend. Gilbert Cijntje heeft zich van meet af aan bij mijn onderzoek aan de 
SEF als mentor, vriend en adviseur opgesteld en heeft later als offi ciële begeleider van het 
onderzoek vakkundig en ervaren alle methodologische kwesties opgelost. Het is nauwelijks 
in woorden uit te drukken hoe nauwgezet en serieus de opvang en de supervisie was in het 
laatste jaar. Een extra woord van dank aan Paul Verweel, voor zijn gastvrijheid om mij op 
het USBO een plek te gunnen en altijd betrouwbare en vakkundige adviezen, te geven.

Ook een woord van dank aan de collega’s op het USBO, in het bijzonder Ezra van 
Zadelhoff voor haar ongedwongen hartelijkheid en vriendschap. Ik dank ook Ank Michels, 
Lybrich du Bois, Mandy van der Velde, Niels van Steenbergen en het AiO-platform voor 
hun feedback en suggesties.

Ik zou echter niet weten hoe het traject eruit zou hebben gezien zonder de 
onvoorwaardelijke steun van mijn ouders, familieleden en vrienden. 
Ik dank Janice for just always being there. Ik dank Ryan voor zijn tijd en hulp met de 
laptops en computers. Marlene Wind en Kristian Kjeldsen dank ik voor hun bijzondere 
vriendschap.
Zonder echter de opvang, liefde en buitengewone begeleiding van de familie Domacassé 
was het promotieproces een compleet ander verhaal geworden. Er zijn geen woorden te 
bedenken voor wat Dulce en Ivette Hanst hebben betekend ten aanzien van coaching en 
spirituele begeleiding. Paula Anthonijsz bleek een vriendin uit duizenden. Danielle van 
Diemen was een vriendin van het allereerste uur in Amsterdam en je bent er nog steeds. 
Met Dimpfey van den Bergh ging ik er vaak opuit en zo hebben we tijdens kleine vakanties 
en weekendjes de Nederlandse Antillen en Nederland herontdekt.
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Tijdens dit promotieproces heb ik de fantastisch warme steun mogen ervaren van enkele 
bijzondere personen. In Crossroads, mijn spirituele thuis in Amsterdam, heb ik fi jne 
vrienden gekregen. De huiskringen waar ik onder meer Dagmar Schauberger, Gerdi 
Wieseman en Janneke de Kruijf en vele andere heb leren kennen, hebben mij gemotiveerd 
om gefocused te blijven.
Ook Herman George en Geomaly Martes kan ik niet voldoende bedanken. Zij hebben het 
werk van Mac, mijn vader, op een ongeloofl ijk deskundige manier overgenomen. Zonder 
jullie netwerk, adviezen en loyaliteit had ik het project niet zo kunnen afronden. De heer 
Winthrop Curiël heeft zich als bestuursvoorzitter van de Prins Bernhard Cultuurfonds 
Nederlandse Antillen heel loyaal en geïnteresseerd opgesteld. 
Zeer erkentelijk ben ik voor de wijze waarop de directie van de MCB mij fi nancieel heeft 
gesteund, zodat ik verder kon. Ron en Chicú, masha danki !
Ik dank Ria Severing-Halman voor haar geweldige editing en vakkundigheid. Ze heeft 
deskundig de tekst verbeterd en alle ruis uit het manuscript gehaald. 
Mijn broer Arthur dank ik voor zijn adviezen, medewerking en belangstelling, vaak van 
ver, soms van dichtbij. Mijn zus Dana, verdient hier aandacht voor haar medewerking en 
interesse en Shanon, mijn zwager, dank ik voor zijn oprechte belangstelling.

Onderzoek verrichten naar de carrièrekansen voor vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt 
lijkt een voorbereiding te zijn voor mijn eigen mogelijke professionele toekomst. De wijze 
waarop mijn ouders mij echter hebben opgevoed – vrienden en collega’s over de vloer 
hebben gehaald, de discussies, de reizen, de intellectuele omgeving en de kansen die Mac 
en Thelma Kibbelaar hebben verstrekt – werd gekenmerkt door veel liefde en coaching. 
Het huis, waarin ik ben opgegroeid is een rots, waar ik altijd op heb kunnen bouwen. Ik 
ben dankbaar deze achtergrond te hebben, omdat ik me nu steeds vaker realiseer, dat het 
uitzonderlijk is en dat ik hierdoor bevoorrecht ben. Het is deze onvoorwaardelijke liefde en 
steun geweest, waar ik mijn grote dank aan betuig.

Ik kan niet afsluiten zonder mijn dank schriftelijk te betuigen aan mijn moeder. Zij heeft 
zich de afgelopen 3 jaar op een verbluffende wijze gemanifesteerd als mijn mentor, 
adviseur en vriendin. Ik dank hier tenslotte, Thelma Kibbelaar-Ricardo, voor haar kracht, 
wijsheid, expertise, betrokkenheid, intelligentie en alertheid. Dit is een tweede promotie die 
ze mede heeft volbracht en ik buig diep. 

Thelma, danki!
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1. VERKENNING, VRAAGSTELLING EN ANALYSEMODEL

1.1. Inleiding
Dit onderzoek gaat om de ervaringen van vrouwen met betrekking tot hun 
doorstroommogelijkheden naar leidinggevende functies binnen de Curaçaose samenleving 
en arbeidsorganisaties. Het begrip glazen plafond1 staat hierbij centraal. Allereerst worden 
de achtergronden van het onderzoek uiteengezet. Hierin worden de motivaties voor en 
belangen gepresenteerd. Vervolgens worden de doelstellingen samengevat. In de centrale 
vraagstelling worden de hoofdvraag en de deelvragen geformuleerd. Duidelijk wordt in dit 
deel dat mogelijkheden en barrières de centrale concepten zijn rondom de vraagstelling. 
Deze concepten worden vervolgens gedefi nieerd en gerelateerd aan de centrale 
vraagstelling. Het laboursupply fi guur beschrijft en ordent de belangrijkste concepten uit de 
data. Met behulp van begrippen uit het laboursupply weergave wordt de onderlinge relaties 
en samenhang weergegeven tussen de aspecten, deelaspecten en criteria. In combinatie 
met de individuele achtergrondvariabelen geven deze de werking van het glazen plafond 
op de Curaçaose arbeidsmarkt weer. Het uidiagram schetst op een eenvoudige wijze de 
verwevenheid tussen de verscheidene aspecten en deelaspecten, die het glazen plafond op 
Curaçao in stand houden. Daarna wordt er een methodologische verantwoording gegeven 
over de gehanteerde onderzoeksmethodiek. In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksterrein 
verkend, komt de centrale vraagstelling aan bod en wordt het analysemodel gepresenteerd 
van waaruit de analyse is geconstrueerd. Tot slot staat er in de leeswijzer hoe dit boek is 
opgebouwd en welke onderwerpen en thema’s in de hoofdstukken worden behandeld.

1.2. Achtergronden van het onderzoek
In sociaal-wetenschappelijk onderzoek speelt de persoonlijke motivatie een belangrijke rol 
in de keuze van een onderwerp en de manier waarop het onderzoek plaatsvindt (Lofl and 
& Lofl and, 1995). De nieuwsgierigheid om te onderzoeken hoe de positie van vrouwen 
op de Curaçaose arbeidsmarkt eruitziet, was de start voor dit onderzoek. Geconstateerd 
werd dat genderonderzoek op Curaçao niet vaak wordt verricht. Deze marginaliteit van 
genderonderzoek op Curaçao kent verschillende oorzaken.
Ten eerste verkeert Curaçao, al decennia lang in permanente crisis, welke mede een 
effect is van globalisering (Haan, 1998; UNA, 1986; Reda Sosial, 1999). In deze context 
zijn het politiek gezien vooral de meest nijpende sociaal-economische problemen die in 
het huidige beleidsdenken prioriteit krijgen, zoals armoede, basis- onderwijsbehoeften, 
sanering en behuizing en in het geval van Curaçao ook de stijgende criminaliteit die 
mede veroorzaakt wordt door de drugstraffi c (Reda Sosial, 1999). Daarbinnen is er 
vooral ruimte voor onderzoek naar extreme gevallen van armoede onder vrouwen of 
voor het probleem van tienerzwangerschap2 . Meer algemeen geldt dat sociale kwesties, 
met name emancipatiezaken, uit het politieke gezichtsveld verdwijnen als het slecht gaat 
met de economie. Bovendien doen globaal bezien vrouwen het goed op de Curaçaose 
arbeidsmarkt. Er zijn veel werkende vrouwen zichtbaar vertegenwoordigd in bijna alle 
beroepensectoren en groepen op Curaçao, vooral in de politiek, bij de overheid, in het 
bedrijfsleven en als zelfstandige ondernemers. Dit kan de indruk wekken dat Curaçao 
vooruitstrevend en geëmancipeerd is, maar als men verder kijkt, ziet men dat vrouwen in 
veel mindere mate leidinggevende functies hebben, overwegend minder verdienen dan 
mannen en dat de sociale voorzieningen rondom de zorgtaken van overheidswege minimaal 
zijn geregeld. 
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De noodzaak bestaat tot het hanteren van een genderperspectief binnen sociaal 
wetenschappelijk onderzoek op Curaçao. Het merendeel van de sociaal wetenschappelijke 
studies over de Antillen en met name Curaçao is explorerend en beschrijvend van aard 
(Cijntje, 1999; Goslinga, 1956;Hartog, 1970; Hoetink, 1973; Kasteel, 1956; Oostindië, 
19973 ; Paula, 1967; Schrills, 1990; Van Soest, 1977; Verton, 1977).
De nadruk ligt daarbij op de interetnische4 en intraculturele5 en politieke verhoudingen6, 
vanuit een sociaal-economisch historisch raamwerk. Een genderperspectief7 ontbreekt 
hierbinnen vaak. Deze studie sluit aan bij eerdere geformuleerde kritiek op de relatieve 
onzichtbaarheid van Curaçaose vrouwen in wetenschappelijk onderzoek (Cuales, 1998; 
Marks, 1976; Marks-Abrahams, 1973). Het ontbreken van een infrastructuur om sociaal-
wetenschappelijk onderzoek te verrichten en publicaties op Curaçao uit te geven, is hier 
mede de oorzaak van. Verder zijn veel wetenschappelijke publicaties dikwijls afkomstig 
van niet-Curaçaoënaars. Deze studie kan gezien worden als nieuwe inspiratie en een 
kritische invalshoek, waarbij een lokale onderzoeker en auteur vanuit een Curaçaose 
context onderzoek verricht. Tegelijkertijd kan er ook meer aandacht aan sekseverhoudingen 
worden geschonken (Cuales, 1998). Het zeer bescheiden corpus op dit gebied is 
vooral sociaal-historisch8. Desondanks hebben verschillende lokale en internationale 
onderzoekers zich met de moderne vrouwengeschiedenis beziggehouden en/of vanuit 
een genderperspectief onderzoek verricht op Curaçao (Do Rego, 1990:1991; Maduro, 
1986; Ansano, 19929; Broek, A.G. & C.M. Roose-Weijer 1991). Ook in meer algemene 
zin bestaat er de behoefte aan nieuw sociaal-wetenschappelijk onderzoek10. Dat betekent 
niet per se, dat oudere (veelal klassieke) studies hun waarde verliezen, maar de Curaçaose 
samenleving verandert en daarmee ook de relevantie en actualiteit van bepaalde sociaal- 
wetenschappelijke inzichten11 en ontwikkelingen. 

1.3. Doelstelling
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is wetenschappelijk en het tweede 
doel is maatschappelijk van aard. 
Het eerste doel is inzicht geven in de mogelijkheden en de barrières van opgeleide vrouwen 
op de Curaçaose arbeidsmarkt; het glazen plafond binnen arbeidsorganisaties. 
Ten tweede is er een maatschappelijk en beleidsmatig doel. Dit doel is het meten van 
een emancipatiebeleid voor opgeleide vrouwen binnen de Curaçaose maatschappelijke 
context: Wat zijn de aanbevelingen voor faciliteiten binnen arbeidsorganisaties? Aan 
de hand van de uitspraken en het overheids beleid en het beleid van de private sector 
zal het emancipatorische effect van de maatschappelijk zichtbaarheid van deze groep 
vrouwen worden geanalyseerd. Door middel van onderzoek wordt inzicht gegeven in 
maatschappelijke processen. Dit onderzoek richt zich op het emancipatiebeleid op Curaçao, 
waardoor het emancipatievraagstuk een politiek item is. Aan de hand van de interviews die 
bij vrouwen worden afgenomen over het Curaçaose emancipatiebeleid wordt dit vraagstuk 
geanalyseerd. Aangezien het emancipatiebeleid politiek in de belangstelling staat, kan dit 
onderzoek als een inspiratiebron voor vrouwen op Curaçao fungeren. Een inventarisatie van 
het emancipatiebeleid is hierbij essentieel in relatie tot de ervaringen van de respondenten. 
Er zijn diverse rapporten verschenen met betrekking tot het emancipatiebeleid voor 
Curaçao (eilandgebied), maar ook voor de Antillen (landelijk niveau). De meeste recente 
rapporten gaan over diverse thema’s die met het emancipatievraagstuk te maken hebben. De 
vrouwenorganisaties en verenigingen organiseren van tijd tot tijd tevens conferenties en/of 
seminars. Omdat ervaringen centraal staan, bestaat de empirische basis van dit onderzoek 
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uit diepte- interviews. De ervaring is het startpunt. De focus is de subjectieve ervaring van 
de vrouwen met betrekking tot de objectieve mogelijkheden en barrières. De ervaring staat 
voor empirie en het beleid voor de geïmplementeerde beleidssuggesties. 
Een ander belangrijk maatschappelijk doel is het zichtbaar maken van de mogelijkheden 
op de Curaçaose arbeidsmarkt. Dit kan de braindrain tegengaan waar het eiland mee 
te maken heeft. Het zichtbaar maken werkt hopelijk in de hand dat vrouwen niet naar 
Nederland of de Verenigde Staten vertrekken. Daarom is het van belang om aan de hand 
van de onderzoeksbevindingen naast de belemmeringen ook de mogelijkheden voor 
opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt zichtbaar te maken. De inventarisatie en 
verklaringen zijn binnen dit deel van belang.

1.4. De centrale vraagstelling
Om vanuit de bredere doelstelling inzicht te verstrekken in de carrièremogelijkheden van 
vrouwen op Curaçao, luidt de centrale vraagstelling van het onderzoek:’ Is er sprake van 
een glazen plafond op Curaçao? En, zo ja, welke barrières veroorzaken binnen de perceptie 
van vrouwen dit plafond en welke mogelijkheden zijn er om er doorheen te breken? ‘ De 
centrale vraagstelling valt daarmee in drie delen uiteen. Op basis van literatuuronderzoek 
over het glazen plafond en de context van de Curaçaose arbeidsmarkt wordt het begrip 
glazen plafond gedefi nieerd en wordt vastgesteld in hoeverre er sprake is van een glazen 
plafond. Vervolgens worden op basis van empirische data en literatuur de factoren 
onderzocht die empirische barrières bepalen. Tenslotte worden vrouwen ondervraagd naar 
hun percepties op deze barrières en mogelijkheden binnen de context van de Curaçaose 
samenleving en arbeidsorganisaties (Appendix 1).

1.4.1. Glazen plafond
Aangenomen wordt dat het glazen plafond veroorzaakt wordt door een aantal aspecten. 
De aspecten op de arbeidsmarkt worden in het algemeen onderzocht door aandacht 
te besteden aan het mechanisme van het glazen plafond. Aangenomen wordt dat de 
aspecten zowel barrières als mogelijkheden zijn, welke het gevolg zijn van expliciete en 
impliciete mechanismen. Van het glazen plafond wordt verondersteld dat vooral impliciete 
mechanismen daarbij een rol spelen. Onderzoek naar het glazen plafond heeft tevens aan 
het licht gebracht dat vrouwen (on)bewuste strategieën hebben bedacht om antwoord 
te geven op de werking van deze mechanismen. De discrepantie tussen impliciete en 
expliciete mechanismen wordt aan de hand van deelvragen onderzocht. Het “glazen 
plafond” (effect) wordt veroorzaakt door impliciete mechanismen, want formeel bestaat de 
expliciete mogelijkheid om aan de top te komen wel. 
Allereerst is het van belang om zowel mogelijkheden als barrières nader te bepalen, hoewel 
het separate categorieën zijn en moeilijk te scheiden. Immers wat voor de ene persoon 
een kans betekent, is voor de ander een obstakel. Het hangt af van de interpretatie van 
een incident, voorval of gebeurtenis of het in retrospect een kans was of een probleem. 
De essentie van een genderperspectief is immers dat er sprake is van generaliseerbare 
aspecten die mogelijk een rol spelen in het carrièreverloop van vrouwen. Of en hoe deze 
aspecten een rol spelen in het leven van individuele vrouwen zal blijken uit de analyse van 
de ervaringen. Carrière wordt gedefi nieerd als een gepland loopbaantraject waar gezien de 
verschillende levensfasen, expertise en maatschappijbehoeften zijwegen ingeslagen kunnen 
worden
Toch zijn er, zoals zal blijken een aantal aspecten, die op basis van eerdere studies algemeen 
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worden gezien als voorwaarden voor sociale mobiliteit, dan wel als te overwinnen barrières 
voor vrouwen. 
Deze aspecten worden behandeld via de volgende vragen:
1)Welke aspecten zien zij als barrières? 12

2)Welke aspecten identifi ceren zij als mogelijkheden,

1.4.2. Mogelijkheden 
Mogelijkheden - kansen, potenties, voorwaarden- worden gedefi nieerd als de kans op 
succes. Deze kansen hebben zowel individuele als maatschappelijke dimensies. Te denken 
valt aan de vraagzijde van de markt, opleidingen, ambities en doorzettingsvermogen 
of sociale connecties en aspecten. Het kan gaan om sekse, roldoorbrekende opvoeding, 
een gunstige sociaal-economische achtergrond, nuttige netwerken, of een mentor op 
het juiste moment in je leven (Morrison, White e.a, 1992:13). Factoren als faciliterende 
voorzieningen, zoals adequate verlofvoorzieningen, een goed functionerend 
kinderopvangsysteem en een arbeidsmarktsysteem waar fl exibele werkarrangementen 
in allerlei vormen tot de mogelijkheden behoren, vergroten de kansen. Een alert en 
actief emancipatiebeleid waar aandacht wordt besteed aan informatieverstrekking (PR), 
seminars en congressen, maar ook een publieke discussie over het effect van verschillende 
onderzoeksbevindingen en rapportages, behoren hier toe. Tot slot geeft de hoeveelheid van 
rolmodellen in de samenleving aan hoe het staat met carrièrevrouwen en hoe hun uitstraling 
(De Olde & Slinkman, 1999; DWGHZ, 1997; ILO, 1997). 
De mogelijkheden zijn in feite positieve factoren die bijdragen tot een succesvolle 
loopbaan. Het gaat om de kansen die vrouwen voor zichzelf zien, zoals verschil in 
mogelijkheden en de ingangen op de Curaçaose arbeidsmarkt, waardoor vrouwen hun 
loopbaan uit kunnen stippelen en succesvol functioneren op Curaçao. Hoe beter de 
strategieën hoe groter de kansen. Het betekent het inventariseren van ontplooiingskansen, 
visies, participatie, ambities, loopbaanverwachtingen en voorbereiding op het werken op de 
arbeidsmarkt. 
Kerngegevens hierbij zijn de ambities en de toekomstverwachtingen van de vrouwen. 
Hebben deze vrouwen positieve voorbeelden, mentoren en begeleiders? Hoe positief 
zijn ze zelf ingesteld? Verschillende achtergrondkenmerken spelen een rol hierbij; 
de hoogte van de genoten opleiding, het land van opleiding, de sociale achtergrond 
gerelateerd aan de wijk waar men opgegroeid is, de taal waarin men opgevoed is, het 
milieu thuis (opleiding ouders, motivatie ouders en sociaaletnische achtergrond van de 
ouders, sociale connecties en familiereputatie). Daarnaast zijn ook de cultuur binnen een 
arbeidsorganisatie, de mogelijkheden van coaching, de begeleiding binnen het bedrijf en 
verlofregelingen, parttime werken, cao-à -la carte van invloed op de arbeidsmarktmoge
lijkheden en sociale mobiliteit van vrouwen. Verder zijn ook individuele psychische en 
sociaal-psychologische eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden, 
kennis en informatie over de gemeenschap, humor en fl exibiliteit doorslaggevend voor de 
arbeidsmarktparticipatie en positie. Gezien de historische beroepssegregatie tussen vrouwen 
en mannen is opleiding een manier om met name de verticale segregatie te doorsnijden. 
Verschillende onderzoekers betuigen het belang van rolmodellen voor het zelfbeeld en de 
motivatie van vrouwen om te werken. Deze voorbeeldfuncties (moeders, tantes, nichtjes, 
buurvrouwen) kunnen invloedrijk zijn. 
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1.4.3. Barrières
Met betrekking tot de obstakels is het relevant om er achter te komen wat de ervaringen 
zijn en welke factoren van invloed zijn op de barrières die respondenten ondervinden. 
Een barrière is een hindernis, een obstakel of iets dat een belemmering vormt om een 
bepaald doel te bereiken. Voor een beter inzicht omtrent deze belemmeringen zijn de 
traditionele rolverwachtingen en de manier waarop de loopbaan is afgelegd relevant. 
Barrières kunnen verder omschreven worden als zijnde factoren die de vrouwen ervaren 
als struikelblok, tegenslagen of hoge drempels. Veel van deze (institutionele) factoren 
zien er op het eerste gezicht genderneutraal uit zoals: sollicitatiegesprekken, proeftijd, 
tijdelijke of vaste contractafspraken, functiewaarderingsgesprekken, beloningsverschillen 
naar schaal, promoties, evaluaties en cursussen. Het zijn selecterende, wervende en 
beoordelingstechnieken binnen een bedrijf of organisatiecultuur. Deze moeten overwonnen 
worden en omvatten impliciete culturele en psychologische veronderstellingen en 
verwachtingen omtrent werkgedrag en attitude. Wat betreft deze impliciete verwachtingen 
kan gender en/of etniciteit, maar ook klasse of sociale (milieu, sociaal-economische 
achtergrond) status een rol spelen. 
Bij de barrières gaat het om wat vrouwen zelf als een obstakel ervaren. De perceptie 
van de groep zelf over hun kans op succes of dat een bepaald doel haalbaar is, defi nieert 
grotendeels de barrière. Barrière als begrip is echter ambivalent. Barrières met betrekking 
tot etniciteit zijn bijvoorbeeld paradoxaal binnen dit kader omdat voor de ene Afro en/of 
witte Curaçaose vrouw haar kleur problemen kan betekenen, voor de andere persoon is dit 
punt gezien haar sociaal netwerk of haar familienaam en/of opleiding niet relevant, dan is 
juist haar etnische achtergrond een aanwinst. De barrières en daarmee ook de kansen voor 
hoger opgeleide vrouwen in leidinggevende posities hebben te maken met het verschijnsel 
‘glazen plafond’. Er bestaan verschillende soorten barrières: 

• Op de werkvloer -discriminatie en traditionele mannenculturen- (Adler & Izraeli, 1994; 
Alvesson & Due Billing, 1997;Benschop, 1999; Davidson, 1997; Ferdman in Powell, 
1999; Fischer, Rodriquez Mosquera & Rojahn, 2000; Maier in Powell,1999).

• In het privé leven (hoofdverantwoordelijk voor het huishouden en de zorg van kinderen 
of andere familieleven). 

• Persoonlijke & psychologische barrières (Alvesson & Due Billing, 1997; Due Billing & 
Alvesson, 1994; Powell, 1999). 

De kleinschaligheid van het eiland, die zowel provinciaal als internationaal kosmopolitisch 
aandoet, defi nieert de Curaçaose arbeidsmarkt. Verondersteld wordt dat de barrières voor 
middenkaderfuncties in de zachte sectoren minder groot zijn, dan in de harde sectoren voor 
middenkaderfuncties. Uit onderzoek blijkt 
dat in de zachte (zorgsector) meer vrouwen werken en de cultuur van deze 
arbeidsorganisaties vrij fl exibel van aard is (Amott & Matthaei, 1991; CBS Curaçao, 1997; 
Cooper & Lewis in Powell, 1999; Cherry & Markus Groth in Powell, 1999; Gutek, Roos & 
Gatta in Powell, 1999; Jacobs in Powell, 1999; OIB, 2002). Hierbij kan gedacht worden aan 
beroepsgroepen waar de maatschappelijke organisaties binnen onderwijs, gezondheidszorg, 
politieke partijen, welzijnssector en de fi nanciële en zakelijke dienstverlening deel van 
uitmaken. Hierbinnen werken overwegend vrouwelijke werknemers. 
De harde sector bestaat uit de technische industrie en delfstoffenwinning, bouwnijverheid 
en installatiebedrijven, handel, horeca en installatiebedrijven, vervoer, opslag en 
communicatie, landbouw, zakelijke en fi nanciële beroepsgroepen. Deze beroepssector 
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wordt hoofdzakelijk gedomineerd door mannen. Van oudsher zijn vrouwen 
oververtegenwoordigd in de zachte sectoren (verzorgende, onderwijs en dienstverlenende 
sector). Dit in tegenstelling tot de harde sector die competitiever en fysiek zwaarder is 
(De Olde & Slinkman, 1999; OIB, 1999; 2002). Er is in de zachte oftewel de zorg en 
dienstverlenende sector sprake van een oververtegenwoordiging van vrouwen werkzaam 
in de lagere echelons binnen deze beroepsgroepen, maar er is een geringe representatie van 
vrouwen aan de top. Voor de zogenaamde harde sector geldt deze ondervertegenwoordiging 
zowel voor de lagere echelons als voor de topfuncties. Ofwel, er is sprake van een 
horizontale segregatie (oververtegenwoordiging van vrouwen in bepaalde beroepssectoren 
en groepen). Dat betekent overigens niet dat er geen sprake is van een verticale segregatie 
binnen dezelfde beroepssectoren en groepen. Veel problemen die werkende vrouwen 
ervaren op de arbeidsmarkt en/of in hun carrière meemaken, hebben te maken met het feit 
of ze wel of geen kinderen hebben oftewel een gezin. Het overheidsbeleid is weliswaar 
toegespitst op dit deel van het emancipatievraagstuk, maar schiet hierin tekort. Subsidies 
die diensten of de overheid toekennen aan organisaties, afdelingen en /of bedrijven creëren 
en bevorderen een gunstig familie/gezinsvriendelijk klimaat waar vrouwen fulltime kunnen 
blijven werken. Kinderdagverblijven, huiswerkbegeleidingsgroepen, nascholingsprojecten, 
meer gesubsidieerde en begeleide hygiënische crèchemogelijkheden, waar leidsters 
goed zijn opgeleid zullen de zorgen wegnemen van vrouwelijke arbeidskrachten. Het 
ambiëren en het kunnen vervullen van leidinggevende functies staan en vallen met een 
goed beleid voor kinderopvang. Door kunnen stromen naar topfuncties betekent in 
werkelijkheid heel hard werken en dit in combinatie met een gezin, vergt erg veel tijd en 
is organisatorisch zwaar. Uitsluiting van vrouwen vormt een structureel kenmerk van een 
masculien13 cultuurpatroon dat belemmerend werkt voor de doorstroom van vrouwen naar 
leidinggevende functies in het bedrijf en/of de organisatie. Dat geldt ook voor het privé-
leven. In het privé-leven zijn er enkele factoren die een mogelijkheid of obstakels kunnen 
vormen. Te denken valt aan de leefomstandigheden, het inkomen, de partner, het aantal 
kinderen, de familie, de wijk of buurt waar men woont, de opvoeding en spiritualiteit 
of religiositeit (zie laboursupplymodel). De wijze waarop een vrouw gesocialiseerd is 
bepaalt in hoge mate de manier waarop ze haar zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft kunnen 
ontwikkelen. Dit vormt de basis voor de latere loopbaan. Voor de analyse van deze studie 
betekent dit dat er onderzocht wordt welke van de aspecten en deelaspecten van invloed 
zijn op bepaalde omstandigheden, ervaringen, gebeurtenissen of incidenten en dus moeten 
worden gezien als een mogelijkheid of een obstakel, of beide al naar gelang de interpretatie.

Uit onderzoek blijkt, dat de onderlinge collegiale band zeer bepalend is en in sommige 
gevallen zelfs doorslaggevend voor een succesvolle carrière (Ferdman in Powell, 
1999; Tolbert, Graham & Andrews in Powell, 1999; Wirth in ILO, 2001; OiB/3, 
2001). De beheersing en/of leren omgaan met emotionele reacties op het samenwerken 
met supervisors en om kunnen gaan met het old boys network -van mannen en hun 
onderlinge bonding-, is cruciaal. Belangrijk in deze is het contact, de vriendschappen, de 
informatievoorziening, de sociale activiteiten en de (collegiale)geschiedenis met elkaar 
(Davidson, 1997; De Olde & Slinkman, 1999; Fischer, Rodriquez Mosquera en Rojahn, 
2000; Morrison, White, Van Velsor en de Center for Creative Leadership, 1992; OIB 
2002; OiB, 3;2001; OIB, 2001;OIB, 2002). Personen die deel uit maken van het old boys 
netwerk zijn de eerste die worden geïnformeerd over nieuwe vacatures of het verstrekken 
van gegevens rondom gebeurtenissen, transacties en/of personen. Naast het hebben van 
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een sociaal netwerk zijn sociale vaardigheden onontbeerlijk. Vriendelijkheid, humor, het 
spreken en verstaan van het Papiaments, een representatief voorkomen behoren tot deze 
vaardigheden. 
Nieuwe arbeidsvormen (thuiswerk en fl exwerk) die door de snelle technologische 
ontwikkelingen aan terrein winnen zijn nu meer dan ooit actueel. Deze bieden een 
oplossing voor belemmeringen die te maken hebben met het functioneren en participeren 
op de arbeidsmarkt en zijn met name voor vrouwen relevant. Zij zijn het die vaak eerder 
dan mannen fl exibele arbeidsuren of thuis/telewerk (willen) uitvoeren. De voordelen en 
de nadelen die hieraan kleven defi niëren de barrières voor deze groep werkneemsters. 
Flexibele arbeidsuren op zich zijn hierop een uitzondering, omdat zeker binnen de 
Curaçaose context dit punt een oplossing voor enkele praktische problemen zou zijn. De 
voordelen van het thuiswerken, - en dat betekent tegenwoordig steeds vaker ook telewerken 
(via fax, computer, e-mail, teleconferenties) - is voor vrouwen aantrekkelijk, omdat zij thuis 
hiermee verschillende zorgtaken kunnen combineren. De stress die hiermee gepaard gaat is 
echter vaak te belastend. 
Nadelig is verder, dat vrouwen toch vaker geneigd zijn meer te werken dan hun 
kantoorcollega’s. Ze worden later geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen en besluiten 
binnen het kantoor. Binnen de cao of arbeidsvoorwaarden wordt met vrouwen nauwelijks 
rekening gehouden. De extra telefoon-fax-internet- airco en meubilairkosten moeten op 
de werkgever verhaald kunnen worden. Het is de vraag of het de productiviteit en het 
de kwaliteit van het product ten goede komt wanneer iemand tegelijkertijd bezig is met 
werk en zorgtaken. Voor de één werkt dat, voor de ander niet. Een chef moet ten alle tijde 
contact kunnen hebben met zijn werkneemster en dat betekent dat er in ieder geval sprake 
moet zijn van een gedisciplineerde werkhouding. Tot slot zijn de arbeidscontracten over 
salariëring, secondaire arbeidsvoorwaarden en vakbondslidmaatschap, medezeggenschap 
en extra inkomsten niet of nauwelijks goed internationaal juridisch vastgelegd, waardoor 
de arbeidspositie van vrouwen (de meerderheid van vrouwen werkt via thuis- of telewerk; 
denk aan secretariële en administratieve krachten) zwak is. Dat geldt ook voor parttimers; 
juist binnen deze groep arbeidskrachten zijn vrouwen oververtegenwoordigd, is hun 
rechtspositie het zwakst en de salariëring het laagst (ILO, 1997).

1.4.4. Laboursupplymodel
Onderstaande schematische voorstelling is een visuele weergave van de aspecten, 
criteria, variabalen en deelaspecten die van invloed zijn op het glazen plafond en de 
arbeidsmarktpositie op Curaçao. Ik gebruik de schematische weergave voor het beschrijven 
en ordenen van de analyse. Het fi guur levensstijlaanbod is oorspronkelijk geconstrueerd 
door Versantvoort en van der Laan(1998). De onderste cirkels geven de aspecten aan die het 
glazen plafond defi niëren (dit wordt in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt). Onder deze cirkels 
zijn de deelaspecten opgesomd die deze aspecten bepalen. Deze indeling is het concept of 
perspectief van deze analyse en ordent en beschrijft de data-analyse.
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Figuur 1.1. Laboursupplymodel

Dit fi guur is ontleend aan het leefstijlaanbod concept of model, welke tijdens een FENN-
conferentie in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit (1997) werd gepresenteerd. Dit 
levenstijlaanbodmodel is een ordeningsmodel. Het is een alternatief model om verscheidene 
factoren en aspecten die van invloed zijn op de arbeidsmarktparticipatie zichtbaar te maken. 
Ik gebruik het model om mijn empirisch materiaal te ordenen en te beschrijven. Met behulp 
van de begrippen uit het model kunnen andere arbeidsmarktfactoren, dan bijvoorbeeld 
alleen sekse worden geordend, zoals levensstijloriëntaties en de keuze die vrouwen maken 
ten aanzien van hun zorg en arbeidsverantwoordelijkheden.Versantvoort en van der Laan 
(1998) beschrijven uitgebreid de achtergrond en doel van het model (Versantvoort en van 
der Laan 1998: 151-171). Versantvoort heeft dit model verder onderzocht in haar dissertatie 
(Versantvoort, 2000). Versantvoort en van der Laan (1998) stellen vast dat er vaak in de 
geschiedenis sprake is geweest van verscheidene arbeidsmarkttheorieën die inzicht trachten 
te geven in de factoren en processen die het arbeidsaanbod beïnvloeden. Deze theorieën 
zijn te vinden binnen de marktgerichte theorieën (klassieke theorie, neoklassieke theorie en 
Keynesiaanse theorie) en de meer macht- en institutiegerichte theorieën waarin de macht 
en het voorkomen van instituties centraal staan (bijvoorbeeld institutionele, marxistische 
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en segmentatie theorie). De onderzoekers schrijven dat de arbeidsaanbodtheorieën en 
de modellen, die op basis van deze theorieën ontwikkeld zijn, benadrukken met name ‘ 
economische’ factoren, zoals loonniveau, evenwichten en economische macht te zien als 
verklarende factoren voor arbeidsaanbod (Versantvoort en van der Laan 1998:151). In dit 
onderzoek echter, zijn andere factoren belangrijker, omdat de nadruk ligt op de ervaringen 
van opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt ten aanzien van hun kansen om 
door te stromen naar leidinggevende functies(het glazen plafond). Persoonsgebonden en 
culturele factoren, zoals leeftijd, gender, opleiding of religie zijn nadrukkelijk aanwezig, 
maar worden binnen de meer traditionele economische tradities niet meegenomen. 
Versantvoort en van der Laan menen echter dat zowel in het kwalitatieve als in het 
kwantitatieve onderzoek principes van verschillende theorieën mee te nemen zijn om zo 
de fl uctuaties in het aanbod van arbeid te verklaren. Het besef dat maatschappelijke en 
culturele ‘niet- economische’ factoren het economisch functioneren beïnvloeden, heeft 
geleid tot de constructie van het leefstijlaanbodconcept. Van der Laan onderzoekt binnen 
dit perspectief de ‘persoonsgebonden en cultuur factoren’ die van invloed zijn op het 
individuele microniveau als op het macroniveau. Met andere woorden, persoonsgebonden 
factoren en cultuur worden steeds meer even economisch beschouwd als investeringen 
of productiviteit (Versantvoort en van der Laan, 1998: 151). De auteurs beschrijven het 
leefstijlaanbod perspectief als een regionale arbeidsaanbod en leefstijlperspectief. De 
opname van diverse persoons- en groepsgebonden factoren in de economische modellering 
van het aanbod van arbeid en anderzijds leefstijl wordt door beide onderzoekers bestudeerd. 
Ze stellen dat persoonsgebonden en groepsgebonden determinanten vaak in empirisch 
arbeidsmarktonderzoek zijn opgenomen als verklarende variabelen voor de toetreding 
tot de arbeidsmarkt. Uit dit leefstijlaanbod perspectief en uit de CBSCUR gegevens 
blijkt bijvoorbeeld dat gender een belangrijke invloed heeft op het arbeidsaanbod. Het 
‘vrouwzijn’ heeft dan een positief dan wel negatief effect op de arbeidsmarktparticipatie. 
Maar invloeden van andere variabelen, zoals werkeloosheid, leeftijd, etnische achtergrond 
of opleiding, blijken eveneens niet eenduidig negatief of positief voor mannen en vrouwen 
te zijn op hun arbeidsmarktparticipatie. Anders geformuleerd; het effect van gender wordt 
door meerdere andere factoren beïnvloed. De factor leeftijd is bijvoorbeeld ook van invloed 
op de participatie. Ook de factor opleiding is van invloed op de participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt op Curaçao. Verschillende onderzoeken gaan in op het effect van deze 
factoren op arbeidsmarktparticipatie, schrijven de onderzoekers. Versantvoort en van der 
Laan (1998) leggen uit hoe deze factoren en variabelen opgenomen kunnen worden in het 
leefstijlaanbodperspectief om zo de verscheidene invloeden op arbeidsmarktparticipatie te 
analyseren. 
Voor wat betreft de oorsprong van het perspectief is het belangrijk te weten dat het 
leefstijlconcept haar wortels vindt in het consumentenonderzoek binnen de marketing en 
in het stratifi catieonderzoek binnen de sociologie. Weber wordt over het algemeen gezien 
als de voornaamste grondlegger van het leefstijl concept. Maar ook Mitchell (1983), 
Bourdieu (1984) en andere wetenschappers hebben dit concept gehanteerd en uit gebouwd 
(Versantvoort en van der Laan, 1998:157). Het is een interdisciplinair concept of perspectief 
die wordt gebruikt voor consumenten of marketingonderzoek, stratifi catieonderzoek, 
ruimtelijk en demografi sch onderzoek of economisch onderzoek. Naast verschillende 
disciplineachtergronden zijn er ook theoretische en methodologische-technische verschillen 
waarneembaar ten aanzien van de toepassingen van het leefstijl concept (Versantvoort en 
van der Laan 1998:159). Relevant echter voor dit onderzoek is het statisch/dynamisch 



28

Barsten in het glazen plafond

karakter van dit concept. Versantvoort en van der Laan (1998) gaan in op de studie van 
Bootsma die theoretische aanzetten geeft tot een dynamisch leefstijlaanbod concept 
(Versantvoort en van der Laan 1998:162). De onderzoekers schrijven dat Bootsma leefstijl 
beschouwt als een begrip dat afhankelijk is van sociale achtergrondvariabelen, de sociaal-
psychologische omgeving van een individu en het tijd en geldbudget. De keuzevrijheid 
voor de leefstijl worden door deze factoren beïnvloed en beperkt. Deze terugkoppeling 
maakt het concept dynamisch. De empirische vertaalslag hiervan ligt verder bij de ordening 
van de data (Versantvoort en van der Laan 1998:162).

Ik gebruik de begrippen uit het model waarvan Versantvoort en van der Laan (1998) het 
leefstijlaanbodmodel aanwenden, om vraag en aanbod van arbeidsmarktparticipatie, te 
analyseren. Deze begrippen worden gehanteerd ten behoeve van mijn onderzoek voor 
de ordening en beschrijving van de aspecten, die van invloed worden geacht, bij het 
beschrijven van de mechanismen van het glazen plafond. Voor dit onderzoek ordent 
het model de verschillende variabelen en aspecten van de arbeidsmarktparticipatie van 
opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. Het model tracht de diverse aspecten 
en deelaspecten die van invloed zijn op het doorstromen van vrouwen naar hogere of 
leidinggevende functies binnen organisaties, bedrijven en de gemeenschap, te belichten.

De relevante variabelen met betrekking tot de arbeidsmarktparticipatie zijn in de bovenste 
blokken van het fi guur geplaatst. De twee cirkels daarnaast zijn eveneens van invloed op 
de participatie van vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. De cirkels in het midden geven 
de twee kernpunten aan binnen dit debat. In de onderste cirkels zijn de aspecten die het 
glazen plafond omschrijven geplaatst en worden de deelaspecten getoond die aan de hand 
van het empirisch materiaal de aspecten defi niëren voor het doorbreken van het glazen 
plafond op Curaçao (toppers/gp+).14 De demografi sche kenmerken van variabelen op een 
persoon worden door een zwarte pijl aangegeven. In deze studie vervult de laboursupply 
weergave een ordenende functie ten behoeve van de systematisering van het kwalitatieve 
onderzoeksmateriaal. 

1.4.5. Het uidiagram
Onderstaand ringenmodel oftewel uidiagram geven op een andere wijze een invalshoek 
over de interrelatie aan tussen de verschillende aspecten. Deze mechanismen bepalen de 
arbeidsmarktpositie en kansen van vrouwen. Dit fi guur is oorspronkelijk ontleend aan de 
studie van Hofstede (1999) en het ringenmodel van Fibbe (1999). 
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Figuur 1.2. Het uidiagram

1.5. De methodologische verantwoording
Voor deze studie omvat de methodologie onder meer een sociaal-historisch overzicht, een 
literatuurstudie over het gendervraagstuk op Curaçao en een literatuurstudie omtrent het 
glazen plafond (op Curaçao). Vervolgens bestaat de methodiek uit een dataverzameling 
om de ervaringen omtrent de mogelijkheden en barrières van de respondenten te 
verzamelen. Deze ervaringen worden thematisch gegroepeerd rondom de aspecten 
ambities, familiekenmerken, sociale netwerken, organisatieculturen, maatschappelijke 
context voor Curaçao. Deze aspecten worden via de analyse onder de diverse deelaspecten 
gecategoriseerd. Deze vertaalslag heeft geresulteerd in de begrippen; criteria, deelaspecten 
en aspecten in plaats van mogelijkheden, barrières en strategieën. Via drie criteria wordt 
het glazen plafond op Curaçao geoperationaliseerd. Deze criteria zijn gehanteerd om 
zowel de groep die door het glazen plafond is gegaan als de groep die niet door het glazen 
plafond is gekomen te bepalen. Aan de hand van deze indeling kan worden geanalyseerd 
welke aspecten meer van invloed zijn voor de doorbreking van het glazen plafond. Deze 
tweedeling voorkomt dat we te veel uitgaan van contextuele aspecten die door slagen of 
falen beïnvloed worden en brengt de mogelijkheden en barrières in beeld ten aanzien van 
(signifi cante) verschillen in de gedachtegang tussen toppers (gp+) en niet-toppers(gp-). 
De aspecten operationaliseren de vijf aspecten die het glazen plafond omschrijven (zie 
laboursupplymodel).
Door middel van intensive interviewing worden de gegevens verzameld. Intensive 
interviewing wordt door Lofl and & Lofl and (1995) gedefi nieerd als “structured” 
interviewing; a guided conversation whose goal is to elicit from the interviewee (the 
informant) rich, detailed materials that can be used in qualitative analysis...  it seeks to 
discover the informants experience of a particular topic or situation... the unstructured 
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interview seeks to fi nd out what kinds of things exist on the fi rst place”(Lofl and & Lofl and, 
1995: 18-19). Interviewen wordt gezien als een wisselwerking tussen ervaringen en 
feiten; respondenten en onderzoeker zijn subjecten binnen dit proces. De ontdekking 
en de beschrijving van de ervaringen van de respondenten staan hier centraal. Doch, 
met als mogelijk gevolg, dat dit type van onderzoek doen, herhaaldelijke contacten 
en ontmoetingen over een aantal jaren tussen de onderzoeker en de participanten kan 
inhouden. De interviewvragen worden aan de hand van de deelvragen opgesteld. De 
deelvragen zijn de belangrijkste vragen die gesteld worden omtrent mogelijkheden, de 
barrières en de strategieën. Aan de hand van de literatuurstudie zijn de interviewvragen 
geformuleerd. De interviews duren ongeveer één tot twee uur. De interviewdata (de 
reacties van de respondenten op de vragen) worden gecategoriseerd aan de hand van 
de hoofdvragen. Tijdens de interviews zal worden gelet op incidenten (voorbeelden 
ter concretisering zullen via citaten in de datahoofdstukken worden opgenoemd) en 
ervaringen (voorbeelden ter concretisering via citaten in de datahoofdstukken). De 
nadruk zal komen te liggen op de ervaringen van de respondenten over de mogelijkheden, 
de barrières en de strategieën, de reacties uit de omgeving (zowel privé als werk), de 
sociale en economische organisaties en de combinatie werkpersoonlijk/familieleven. 
Aangenomen wordt verder dat er voor de onderzoeksgroep verschillen bestaan tussen 
de diverse sectoren (overheidssector/private sector) op de arbeidsmarkt en het land waar 
gestudeerd is (bijvoorbeeld opleidingsverschillen en waardering voor educatie in de VS, 
de regio en Nederland (Europa). Verondersteld wordt bovendien dat de barrières in de 
“zachte” sectoren minder hoog zijn dan in de “harde sectoren”. Een inhoudsanalyse van 
(emancipatie)rapporten, resoluties van conferenties, symposia en meetings maken verder 
deel uit van dit onderzoek. Aan de hand van statistisch materiaal van overheidsdiensten 
(CBS) en andere instanties wordt een beeld van de sociaal-economische verschillen met 
betrekking tot de onderzoeksgroep en de gehele populatie geschetst. Deze gegevens worden 
vanaf en gedurende de veldwerkperiode bijeengebracht en geactualiseerd.
Op de empirische data-analyse is er een kwalitatieve procedure toegepast. Ook is het 
onderzoeksmateriaal kwantitatief geanalyseerd. Via deze procedure wordt procentueel in 
kaart gebracht hoe de verscheidene aspecten volgens de respondenten van invloed zijn op 
de aspecten met betrekking tot het glazen plafond. De selectie van de respondenten wordt 
bepaald door:

• opleidingsniveau (afgeronde mbo, hbo, wo);
• functieniveau (middenkader, hoger kader, leidinggevende functie);
• werkzaam in de private en/of overheidssector (verschillende beroepensectoren en 

groepen).

1.5.1. Populatie respondenten
Er zijn minimaal 50 vrouwen variërend tussen de 25 en 55 jaar met een afgeronde 
beroepsopleiding en/of wetenschappelijke opleiding geïnterviewd. Er is gekozen voor 
opgeleide vrouwen omdat opleiding –als één van de belangrijkste selectiecriteria- een 
middel is om sociale mobiliteit te bewerkstelligen. De vragen zijn niet te retrospectief. 
Daarnaast is de etnische achtergrond belangrijk. Er zal via enkele vragen gekeken worden 
hoe de respondenten zichzelf zien en/of categoriseren qua kleur en etnische achtergrond en 
hoe dit zich verhoudt in hun perceptie omtrent hun carrièremogelijkheden. Voor wat betreft 
de beroepssectoren wordt er in principe aan alle primaire, secundaire, tertiaire en quartaire 
sectoren gedacht. De aanname is dat het merendeel van de respondenten toch voornamelijk 
vertegenwoordigd is in de diensten/verzorgende beroepsgroepen. Bij de selectie is verder 
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de sneeuwbalmethode toegepast. De selectie van de respondenten wordt via het persoonlijk 
netwerk gerealiseerd in combinatie met de informatiekanalen van de vakbonden, 
vrouwengroepen/verenigingen, Kamer van Koophandel, etc.
De diepte interviews zijn tijdens twee veldwerkperiodes afgenomen. De eerste 
–explorerende veldwerkperiode was vanaf najaar 1996 t/m zomer 1997 op Curaçao. 
Deze eerste explorerende fase is cruciaal voor de bepaling van het onderzoeksonderwerp, 
het lobbyen bij ngo’s voor de (mede)fi nanciering van het onderzoek, de voeling 
van het onderwerp met de respondenten (respons, belangenorganisaties en 
maatschappelijke relevantie), afname van interviews en contacten leggen met de diverse 
onderwijsinstellingen en andere relevante maatschappelijke instanties (CBS, bibliotheken, 
ministeries en eilandelijke diensten, vakbonden, -persoonlijk/sociaal netwerk en 
particulieren-. In deze onderzoeksfase werden de meeste semi -gestructureerde diepte- 
interviews afgenomen met de respondenten. Aan de hand van opgestelde interviewvragen 
zijn de respondenten aan het woord gelaten (Lofl and & Lofl and, 1995). De interviews 
omvatten vooral ervaringsverhalen; deze opgetekende levensverhalen zijn met name oral 
histories (Etter-Lewis, 1991). 
Het tweede veldwerkonderzoek werd verricht vanaf het najaar 1998 tot en met het voorjaar 
1999 op Curaçao. Dit tweede veldwerk was vooral een vervolg van het eerste explorerende 
veldwerkonderzoek. Binnen deze periode werd een aanvullend set interviews afgenomen 
onder een nieuwe (mbo’ers) onderzoekspopulatie (geïnstigeerd door de opdrachtgevers) en 
werden er vervolginterviews afgenomen met een aantal voormalige respondenten (hbo’ers 
en wo’ers) in de vorm van face- to- face, duo en trio gesprekken (zie hiervoor hoofdstuk 
vier over de wijze van dataverzameling). 

1.6. Leeswijzer
Deze studie is als volgt opgebouwd. Centraal staat de theorievorming over het 
glazen plafond aan de hand van de verzamelde empirie. In hoofdstuk twee staat 
de relatie tussen de Curaçaose samenleving en gender centraal. Het concept 
gender wordt gedefi nieerd en de genderlink wordt binnen een sociaal-historisch 
en economisch raamwerk geplaatst. In het derde hoofdstuk wordt het glazen 
plafond theoretisch omschreven en binnen de Curaçaose context geanalyseerd; 
ook wordt er in dit deel aandacht besteed aan globalisering en de Curaçaose 
arbeidsmarkt. In hoofdstuk vier wordt de wijze beschreven waarop de data zijn 
verzameld. De overige vijf hoofdstukken omvatten de aspecten die van invloed 
zijn op het glazen plafond op Curaçao.Aan de hand van de reacties van de 
respondenten worden de data zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd. 
Aan de hand van drie criteria (inkomen, opleidingsniveau en functieniveau) 
wordt het glazen plafond op Curaçao gedefi nieerd. Met betrekking tot het glazen 
plafond kan worden geconcludeerd dat deze worden vormgegeven door ambities, 
netwerken, familiekenmerken, organisatieculturen en de betrokkenheid naar de 
Curaçaose gemeenschap toe. Als we veronderstellen dat er sprake is van een 
glazen plafond dan wordt via deze studie nagegaan in hoeverre deze aspecten 
op Curaçao aanwezig zijn. Ieder aspect wordt via de deelaspecten beïnvloed. 
Via de analyse van de data wordt geconcludeerd in hoeverre het deelaspect een 
belangrijke factor is voor wat betreft de ervaring met het glazen plafond van 
de geïnterviewde vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. Aan de hand van het 
onderscheid toppers en niet –toppers worden de respondenten ingedeeld en de 
verschillende en overeenkomstige ervaringen omtrent de aspecten vergeleken. 
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Aan de hand van deze exercitie wordt er geconcludeerd of er sprake is van een 
glazen plafond op Curaçao en welke aspecten hierbinnen een essentiële rol 
spelen. 
In hoofdstuk vijf wordt het aspect ambitie (persoonlijke eigenschappen) 
geanalyseerd. Het aspect ambitie wordt in het uidiagram als de kern van het 
model gezien. Dit aspect wordt door een aantal aspecten omschreven, namelijk, 
rol van opvoeding, opleidingsniveau, karaktereigenschappen en sociaal-
economische achtergrond. Gekeken wordt of de aspecten daadwerkelijk 
van invloed zijn op het aspect ambitie voor wat betreft het glazen plafond. 
Hoofdstuk zes gaat over de familiesteun. In dit onderdeel worden de ervaringen 
van de vrouwen met betrekking tot de familieverantwoordelijkheden en het 
spanningsveld tussen de arbeid en zorgtaken belicht. De steun van de partner (of 
het ontbreken hiervan), de steun van de familie, het hebben van kinderen en de 
combinatie zorg en arbeid, zijn de aspecten van het aspect familiesteun in relatie 
tot het glazen plafond. In hoofdstuk zeven staat het belang van sociale netwerken 
centraal. Sociale connecties zijn belangrijk en de respondenten vertellen hoe het 
sociaal netwerk van invloed is op de carrière. In dit deel worden de volgende 
aspecten besproken; invloed van het gold boys netwerk, invloed van het sociaal 
netwerk, sociaal-economische achtergrond met betrekking tot het sociaal 
netwerk, samenwerking en verschil van werken tussen vrouwen onderling en de 
samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s. Via deze aspecten 
wordt de invloed van het sociaal netwerk op het doorbreken van het glazen 
plafond geanalyseerd. De cultuur van een organisatie bepaalt in hoge mate de 
kansen voor vrouwen(en mannen). De uitsluitingmechanismen worden via de 
ervaringen van de onderzoeksgroep in hoofdstuk acht in kaart gebracht. Deze 
mechanismen worden geoperationaliseerd via de aspecten; inkomensverschillen 
of verdienen mannen meer dan vrouwen, sekse en etniciteitbarrières, of er 
sprake was van een soepele instroom in de desbetreffende organisatie, barrières 
van vrouwelijke managers en de zorgtaken. In hoofdstuk negen worden het 
emancipatiebeleid en de maatschappelijke context van Curaçao en de eventueel 
hiermee gepaard gaande dilemma’s voor de respondenten onderzocht. In dit deel 
worden feitelijk twee factoren samengevoegd. De maatschappelijke context/
emancipatiebeleidsvisie voor Curaçao. Deze aspecten worden aan de hand van de 
aspecten; emancipatiebeleidsvisie, rolmodellen, de organisatie van de werkweek, 
de concrete mogelijkheden en de committent/betrokkenheid naar Curaçao, 
vertaald. Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk conclusies en aanbevelingen 
aangedragen voor de barrières die vrouwen (en mannen) in hun loopbaan op 
Curaçao, moeten overwinnen. De conclusies bevatten tevens samenvattingen 
van de ervaringen van de respondenten omtrent de verschillende aspecten. De 
adviezen hieromtrent geven de richting voor mogelijke beleid interventies aan
van de overheid, bedrijfsleven, organisatie en individuen
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NOTEN HOOFDSTUK 1

1 Het begrip glazen plafond wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd. Het glazen plafond is een transparante 
barrière in een organisatie of bedrijf waar in theorie er doorstroommogelijkheden naar 
leidinggevende functies bestaan maar in de praktijk ervaren vrouwen allerlei belemmeringen om 
door te stromen naar de top.

2 Zie het rapport Probresa, Ban atak’é 1999.
3 Lees bijvoorbeeld ook Benjamin (1996), Haviser (1997), Marcha & Verweel (1996:2000) en 

Oostindië (1999).
4 Hiermee wordt bedoeld dat in de analyses en beschrijving van de eilanden, de etnische opbouw 

en interactie en de raciale geschiedenis centraal staan. Hoetink (1962) heeft het begrip ‘somatisch 
normbeeld’ geïntroduceerd in zijn werk De gespleten samenleving in het Caraïbisch gebied.

5 Inter betekent tussen; denk bijvoorbeeld aan het feit dat de Europese Nederlander en de Afro- 
Curaçaoënaar maar ook de Sefardische en de Azkanjkenazische Joden, Arabieren en Venezolanen 
etc. samen moeten leven, wonen en werken op een eiland. Met intra wordt de interactie binnen 
een (sub) cultuur, bijvoorbeeld binnen de Joodse en of de Venezolaanse groep, bedoeld.

6 Binnen deze studies bestaan er verschillende perspectieven ten aanzien van de Curaçaose 
samenleving; een Curaçaose, een Europees -Nederlands en een Tussen perspectief. 

7 Het recentelijk gepubliceerde rapport Pobresa, ban atak’é: een sociaal-economische diagnose van de 
armoede op Curaçao (1999) is hier een goed voorbeeld van. Dit onderzoek past binnen het armoe
debestrijdingsbeleid van de Nederlandse Antillen, het eilandgebied Curaçao en haar donoren. Helaas 
ontbreekt binnen het theoretische raamwerk een genderperspectief, hoewel het onderwerp, de 
doelgroepen en de problematiek juist om hoofdzakelijk vrouwen (tienermoeders, vrouwen aan het 
hoofd van een eenoudergezin en werkzoekenden) gaan. De studies van Cuales (1998), Henriquez 
(2002) en Marks-Abrahams (1973) hebben wel degelijk gezorgd voor een gedegen genderfocus in 
de meest recente sociaal-wetenschappelijke inzichten. 

8 Er is volgens Cuales wel sprake van een internationaal georiënteerde vrouwenbeweging die 
geresulteerd heeft in een aantal actieve vrouwenorganisaties. Er zijn veel vrouwenorganisaties die 
georganiseerd zijn onder de paraplu van het Steering Committee, dat het overkoepelende NGO-
orgaan is. Bekende vrouwenorganisaties zijn onder meer SEDA, het vrouwennetwerk, Quotaclub 
en de U.M.A. De U.M.A was in de jaren ’80 het meest actief op het gebied van de economische 
achterstelling van vrouwen en heeft nieuw leven in de Curaçaose vrouwenbeweging geblazen 
(Cuales, 1984:117).

9 Cuales (1998) somt enkele boeken op die vanuit een genderperspectief vrouwen op Curaçao 
zichtbaar hebben gemaakt. Ze noemt het werk van Emy Maduro (1986) die op zeer nauwkeurige 
wijze het leven van de slavin Virgenie reconstrueert, vervolgens gaat ze in op Mundu Yama Sinta Mira 
( Ansano, 1992) die volgens haar, de auteurs vanuit een feministische context levensgeschiedenissen 
hebben opgetekend. Gladys do Rego heeft, volgens Cuales deze traditie voortgezet door orale 
geschiedenissen op te schrijven. Ook Rose Marie Allen en Jeanne Henriquez hebben door middel 
van workshops, artikelen en seminars interviews opgenomen van vrouwen over hun dagelijkse 
activiteiten en werkzaamheden. Ze besluiten deze opsomming door te wijzen op het belang van de 
verzameling van ervaringen en visies van vrouwen om zodoende voldoende onderzoeksmateriaal te 
bezitten (Cuales, 1998:88-89).

10 Zowel Marcha & Verweel (2000), als Oostindië (1999) als Römer (1998) hebben de afgelopen 
periode nieuwe sociologische inzichten geproduceerd of geactualiseerd. 

11 Lees het interview met Oostindië in Amigoe ‘Nãpa’ 1997. In dit interview gaat hij in op een aantal 
aspecten die nu een rol spelen in de Curaçaose samenleving, denk aan de introductie van het 
Papiaments als instructietaal in het onderwijs, de criminaliteit en de rol van etniciteit.
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12 Mbo, hbo en wo opgeleide vrouwen werkzaam op de reguliere Curaçaose arbeidsmarkt binnen de 
private- of overheidssector (onderzoekspopulatie).

13 Fischer e.a. (2000) defi niëren masculiniteit als een set van normen en waarden (dikwijls 
vanzelfsprekend, impliciet en ongrijpbaar) die staan voor individualisme, competitie, hoge 
prestatiedruk, tijdsinzet en aanwezigheid, belang van status en hiërarchie, taboe op emotionaliteit en 
kwetsbaarheid. 

14 Gp+ of wel toppers of geslaagden zijn de respondenten die tot de geslaagde groep vrouwen 
behoorden. Zij zijn het die door het glazen plafond zijn gekomen in tegenstelling tot hen die niet 
geslaagd zijn, de gp- of de niet-toppers. Deze benaming wordt verder door de gehele analyse 
gehanteerd, met name in de data-analyse.
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2. De Curaçaose samenleving en gender 

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden verschillende kenmerken van genderverhoudingen op de 
Curaçaose arbeidsmarkt vanuit zowel een historische, een sociologische als een 
economische invalshoek belicht. Doel is om inzicht te geven in de historische en sociaal-
economische context op de huidige genderverhoudingen op de arbeidsmarkt. Voor de 
analyse van het glazen plafond op Curaçao zijn de genderverhoudingen binnen deze 
maatschappij van belang. De sociaal-economische verschillen tussen vrouwen en mannen 
op de arbeidsmarkt zijn belangrijk en aan de hand van de economische participatie, 
acceptatie en activiteit van vrouwen wordt het glazen plafond op Curaçao geanalyseerd. 
Het kunnen doorstromen naar leidinggevende functies veronderstelt een actieve deelname 
van vrouwen op de arbeidsmarkt. De randvoorwaarden en de mogelijkheden om op deze 
arbeidsmarkt te kunnen functioneren, bepalen mede de hoogte en de transparantie van het 
glazen plafond in het bedrijfsleven en de overheid. 
In dit stuk wordt eerst ingegaan op het genderperspectief op Curaçao. Vervolgens wordt 
er een beeld van de Antillen en in het bijzonder van Curaçao geschetst. Via een korte 
terugblik op de geschiedenis worden de koloniale periode, de opkomst van de moderne 
geïndustrialiseerde samenleving en tot slot de recente geschiedenis (1960 tot heden) 
weergegeven. Vervolgens worden de gendergevolgen van Trinta di Mei15 geduid. Curaçao 
als neokoloniale samenleving, de fi nancieel-economische situatie en de fi nancieel-
economische afhankelijkheidsrelatie worden tegen het licht gehouden. Tevens worden 
etniciteit, identiteit en sekse belicht. In gender- en arbeidsmarktparticipatie wordt met 
behulp van beschikbare gegevens de ongelijke participatie op de arbeidsmarkt verduidelijkt, 
waarna ook de inkomensverschillen belicht worden. Tot slot wordt kort samengevat hoe de 
kwantitatieve gegevens kunnen worden geïnterpreteerd.

2.2. Curaçao en de Nederlandse Antillen 
De Nederlandse Antillen bestaan uit vijf eilanden16; Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius 
en Sint Maarten. Dit laatste eiland is deels onder Frans bewind en heet Saint Martin. Sinds 
1634 zijn de Antillen Nederlands grondgebied. De Benedenwindse Eilanden zijn Bonaire 
met als hoofdstad Kralendijk. Willemstad is de hoofdstad van Curaçao. De Bovenwindse 
eilanden zijn Sint Maarten, met als hoofdstad Philipsburg, Saba met als hoofdstad The 
Bottom en Sint Eustatius of in de volksmond Statia met als hoofdstad Oranjestad.
Het klimaat op de eilanden van de Nederlandse Antillen is mild tropisch te noemen en 
gedurende het jaar vrij consistent. Het klimaat op de Benedenwindse Eilanden Bonaire en 
Curaçao verschilt nogal met dat van de Bovenwindse Eilanden (Saba, Sint Eustatius), die 
precies liggen op de Atlantische orkaanroute17. 
Gebaseerd op de census uit 2000 wordt in 2001 de bevolking van de Nederlandse Antillen 
geschat op 172.46618; waarvan 80.797 mannelijke en 91.669 vrouwelijke inwonenden19. 
Curaçao heeft in 2001, 126.816 inwoners20. 
De staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen en specifi ek die van Curaçao 
bepaalt in hoge mate de bestuurlijke en politieke organisatie op de eilanden. In 1954 
werd een nieuw constitutioneel systeem gevestigd, waardoor de Nederlandse Antillen 
een intergraal onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden werden. De eilanden zijn 
sindsdien een bestuurlijk autonoom deel van het Koninkrijk en betreffende interne zaken en 
constitutioneel gelijkwaardig aan Nederland en Aruba (Status Aparte). 
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Het Koninkrijk der Nederlanden is een constitutionele monarchie met een parlementaire 
democratie. De koningin is hoofd van de Staat/Koninkrijk. Ze wordt vertegenwoordigd 
door de gouverneur op de eilanden. Voorts bezitten de Nederlandse Antillen bestuurlijke 
organen op zowel landelijk als eilandelijk niveau. De landelijke regering van de 
Nederlandse Antillen wordt gevormd door de gouverneur en de ministers (landelijk niveau). 
Elk eiland wordt bestuurd door een gezaghebber en gedeputeerden (eilandelijk niveau)21. 
Er is sprake van een meerpartijenstelsel. Een proportionele vertegenwoordiging van de 
partijen die voldoende stemmen winnen gedurende de verkiezingen krijgt representatie 
in de coalitieregering. Zowel het landelijke parlement als het eilandelijk bestuur wordt in 
principe gekozen volgens hetzelfde electorale systeem22. 
Met betrekking tot de handel kan worden vastgesteld dat via de Free Zone Curaçao / 
National Free Zone op Curaçao zowel export als importproducten worden verhandeld. 
Voor wat de sociaal-maatschappelijke kwesties betreft is nuttig te vermelden dat de 
sociale verzekeringsbank weduwen en wezenuitkeringen uitbetaalt. Er bestaat een 
pensioenregelingsrecht voor vrouwen, er is een ziektekostenregeling voor met name 
de beroepsbevolking die werkzaam is in de private sector en hun gezinsleden. Ook 
kan er aanspraak worden gemaakt op een minimuminkomen voor werknemers in de 
leeftijdcategorie tussen 16 en 20 jaar oud23. De lokaal gesproken taal is het Papiaments24, 
hoewel het Nederlands nog steeds als offi ciële taal geldt. Ook het Spaans en het Engels 
worden dagelijks gesproken.

Qua bevolkingssamenstelling wordt de Curaçaose samenleving vaak als multicultureel 
omschreven. Die multi-etnische samenstelling hangt samen met het koloniale verleden, 
de slavernij en de migratie (Marcha & Verweel, 2000; Römer, 1998). Anno 2004 gaat het 
om een mix van Latino, Europese, West-Afrikaanse, Caribische als Noord-Amerikaanse 
leef-, werk-, en woonstijlen, die karakteriserend is voor het eiland. Curaçao is in dat 
opzicht ook een kosmopolitische samenleving. Multiculturaliteit is echter een begrip dat de 
onderlinge etnische machtsrelaties mystifi ceert. De sociaal-economische onevenwichtigheid 
tussen etnische relaties en de ongelijke machtsposities gaan schuil onder de naam 
culturele diversiteit of multiculturaliteit (Hall, 1996). Er bestaat immers een grote sociaal- 
economische ongelijkheid tussen de verschillende etnische groeperingen. In de Caribische 
regio betekent dat de multiculturele samenleving de arena vormt voor sociale mobiliteit. 
Baud e.a (1994) stellen dat met name in “ nieuwe samenlevingen” en zo ook in het 
Caribische gebied, etniciteit wordt gekoppeld aan het proces om een sociaal-economische 
positie te verwerven of te handhaven. Mede hierdoor ontstonden in de Caribische regio (en 
zo ook op Curaçao) naties die multi-etnisch en multiraciaal waren (Baud e.a, 1994). Deze 
sociaal economische strijd is in de voormalige koloniale periode goed zichtbaar. Dit sociale 
mobiliteitsproces weerspiegelt de toenemende invloed van nationalisme, waarbinnen de 
discussie over de betekenis en defi nitie van etniciteit (wie behoort waartoe en wie niet) een 
steeds belangrijker plek krijgt (Hall, 1996).
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2.3. Korte terugblik op de geschiedenis
Voor een beter begrip van de Curaçaose gemeenschap is het van belang om een historische 
context te schetsten van de opbouw van deze samenleving. De geschiedenis bepaalt nog in 
hoge mate de huidige samenleving. Een schets van deze geschiedenis voor dit onderzoek is 
veelal gebaseerd op omstreden Nederlandse bronnen, maar schetst het sociaal-historische 
raamwerk van waaruit de huidige Curaçaose samenleving zich heeft ontwikkeld25. 
Het zijn de verschillende etnische relaties geweest die in het verleden zijn geconstrueerd 
die bepalend zijn voor de genderverhoudingen op het eiland. De oorspronkelijke Indiaanse 
bewoners bevolkten de Benedenwindse Eilanden, die door de eerste Spaanse kolonisten 
eerst Islas de los Gigantes26 en later Islas Inútiles27 werden genoemd. De oorspronkelijke 
bewoners van Curaçao waren de Arowakken en Cariben. Hartog (1967) schrijft dat 
voordat Curaçao in 1499 -dat wil zeggen voor het eerst door Europeanen betreden ( 
Hartog, 1967)- ontdekt werd, er een paar honderd indianen van de stam der Caiquetio’s 
woonden. De Caiquetio’s behoorden tot het grote indianenvolk der Arowakken (Hartog, 
1967: 2). Vooral Hartog (1967) maar ook Römer (1998) beschrijven gedetailleerd hoe 
deze “ontdekking” plaatsvond. Later werden talloze Indianen vermoord of weggevoerd 
door de Spaanse kolonisten, om in 1513 in de mijnen en op de plantages van Hispaniola 
(tegenwoordig Haïti en de Dominicaanse Republiek), te werk te worden gesteld. Toen 
de Nederlandse expeditie zich in 1634 op Curaçao vestigde, - op verzoek van de West 
Indische Compagnie (WIC) - was de bevolking vrijwel volledig uitgeroeid. Later zouden 
de fundamenten gelegd worden voor de gesegmenteerde samenleving door onder meer de 
Europese slavenhandel van Afrikaanse mensen, de (Sefardische) Joden en de uit Europa 
afkomstige Nederlandse kolonisten. Deze heterogeniteit werd door de religieuze verschillen 
(de protestantse groep/de Sefardische en Asjkenasische Joodse groepen en sociaal culturele 
verschillen tussen de Euro-Antillianen verder getypeerd ( Römer, 1998). Opvallend is dat 
Hartog (1967) deze Spaanse kolonisatie als vrij vredelievend beschrijft. Hij schrijft dat 
van 1499 tot 1634 Curaçao Spaans is geweest. Later in 1513 werden de A-B-C eilanden 
(Aruba, Bonaire en Curaçao) tot onnutte eilanden verklaard, omdat er geen edele metalen 
te vinden waren. Hartog meldt slechts dat de bevolking van de drie eilanden, plusminus 
2000 Indianen, daarop geëvacueerd is naar Santo Domingo, waar ze in de mijnen te werk 
werden gesteld (Hartog, 1967:8). Geen enkel woord over dodelijke gevolgen hiervan voor 
de oorspronkelijke bewoners van het eiland. In latere studies is daar echter meer nadruk 
op gelegd. Curaçao was van oudsher een commercieel centrum en fungeerde tijdens 
de slavenhandel als slavendepot (Römer, 1998). Verschillende auteurs benadrukken dit 
punt (Römer, 1998; Hartog, 1967). Hartog schrijft dat Curaçao altijd een handelseiland 
is geweest. Ondanks het feit dat er over het hele eiland plantages te vinden zijn, heeft de 
plantage-economie, nauwelijks de lokale economie voorzien (Hartog, 1967:14). 
De WIC vestigde in 1634 de Nederlandse heerschappij op de Antillen door Curaçao, 
Aruba en Bonaire van Spanje te veroveren. Deze eerste “multinational” (WIC) werd in de 
tweede helft van de 17e eeuw opgericht. Hartog schrijft hoe de Nederlanders, de eilanden 
van de Spanjaarden veroverden (tijdens de Tachtigjarige oorlog). De Nederlandse WIC, 
als orgaan van de Staat, organiseerde een expeditie onder leiding van Johan van Walbeeck 
(Hartog, 1967:12). De te kleine slavenschepen, waarin de slaven, (gekocht voor wapens 
of andere materiële goederen), op elkaar gestapeld werden, verscheepten deze mensen 
voor het overgrote deel naar de ‘Nieuwe Wereld’. Deze “Nieuwe Wereld” bestond uit de 
koloniën: de Verenigde Staten, het Caraïbisch gebied en Latijns- Amerika waar goedkope 
arbeidskrachten nodig waren. In deze “Nieuwe Wereld” werden de nog resterende 
overlevende Afrikaanse mannen en vrouwen gekeurd, verkocht en als slaaf te werk gesteld 
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op de plantages (suiker, katoen, etc). De slavernij op Curaçao was kleinschalig, vergeleken 
met die in andere koloniën.
Goslinga (1956) geeft een historisch overzicht van de slavenhandel op Curaçao en hoe 
de opvolger van Johan van Walbeeck, Jacob Pietersz, bij de resolutie der Staten Generaal 
in 1638, het eiland tot een centrum van de West-Indische slavenhandel heeft gemaakt. 
Het heeft toch nog wat jaren geduurd voordat men Curaçao “economisch zag zitten” 
(Goslinga, 1956:11). In 1643 werd Peter Stuyvesant directeur van Curaçao en onder zijn 
leiding werd het eiland een commercieel slavencentrum (Goslinga 1956:12). Hartog 
(1967) beschrijft hoe de slavenmarkt een uitvloeisel is van het Spaanse monopoliestelsel. 
Via een leveringscontract of asiento werden eerst alleen slaven uit de Spaanse koloniën 
geïmporteerd. Het was de gouden eeuw in Holland die de Hollandse zeevaarders in staat 
stelden om de slaven over de Atlantische oceaan te vervoeren en via het slavendepot 
op Curaçao een deel van de slaven onder te brengen. Goslinga beschrijft hoe Curaçao, 
gedurende deze periode succesvol als slavendepot functioneerde. De meeste slaven waren 
voor doorvoer; op Curaçao echter werkten ongeveer 6000 tot 7000 slaven (Hartog, 1967). 
Het grootste slavenkamp in deze periode op het eiland was Zuurzak28(Hartog, 1967). Het 
merendeel van de slaven op Curaçao was afkomstig uit westelijk Afrika, dat deel wat nu 
grotendeels door de republiek Ghana wordt ingenomen. 
Het is wederom opmerkelijk hoe relativerend Hartog (weliswaar in 1967) de Nederlandse 
betrokkenheid bij deze periode in de Curaçaose geschiedenis analyseert. Goslinga schrijft 
dat: ”Het particuliere slaventransport van de Westkust van Afrika naar West-Indië en 
Midden-Amerika, bekend onder de naam van “middentocht”, werd weldra berucht. 
De gemiddelde sterfte onder de slaven was 15% en dit schrikbarend hoog getal werd 
alleen nog maar overtroffen door de sterfte onder de schepelingen, die gemiddeld 25% 
moet hebben bedragen... de Hollandse slavenschepen hadden altijd nog een betere 
accommodatie dan de Engelse of Franse... Hoe de slaven aan boord van deze slavenhalers 
werden gestuwd, tart alle beschrijving en in bijna ieder werk, dat over deze “middle 
passage” handelt, vindt men foto’s van een “stuwplan”, waarbij de ruimte iedere slaaf 
toegemeten, vaak minder was dan die in een doodskist”(Goslinga, 1956:16). 
De maatschappelijke positie van de slaven tijdens 1634-1816 wordt door Goslinga als 
niet geheel rechteloos beschreven, hoewel hij wel vaststelt dat de slaaf wel degelijk 
eigendombezit was. Ook de onderlinge verschillen in de maatschappelijke posities van 
slaven op de diverse eilanden in de regio wordt door Goslinga geanalyseerd vanuit een 
historisch overzicht. Door de toenemende beschermingswetten werd op een gegeven 
moment de vrijheid grondwettelijk bereikt (Goslinga, 1956:17). 
Goslinga gaat bij zijn studie in op de rol van Niewindt die de emancipatorische processen 
op Curaçao heeft gefaciliteerd. Door middel van Niewindts religieuze en educatiedrang 
werd de missionering op Curaçao een feit (Goslinga, 1956). De slavenopstanden worden 
in eerste instantie door Hartog (1967) slechts aangestipt. In later werk maakt hij dit goed 
(Hartog, 1973). Daar gaat hij uitgebreid en gedetailleerd in op de verschillende opstanden 
die plaats hebben gevonden op de eilanden. Hij betuigt ook hier dat de behandeling van 
slaven op Curaçao betrekkelijk goed was vergeleken met andere slaven- maatschappijen 
in de regio, dit doordat de (medische) voorzieningen voor de slaven soms beter waren 
dan voor de burgers. De straffen -de lijfstraffen- waren weliswaar erg, maar erger volgens 
Hartog was misschien de armoede en de honger (Hartog, 1967). Doordat Curaçao nooit echt 
een welvarende plantage-economie was, was het economisch verschil tussen de plantage-
eigenaren en de slaven niet groot, omdat de plantages niet erg veel winst opleverden 
(Hartog, 1967). Het blijft natuurlijk wel zo dat de slaaf het eerste slachtoffer was, omdat 
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de meeste plantages werden aangehouden vanuit sociale prestige overwegingen (Hartog, 
1967). De samenstelling van de slavengemeenschap op Curaçao was volgens Hartog 
uiterst heterogeen (Hartog, 1973:23-24). Hartog gaat gedetailleerd in op de achtergrond 
en praktijken rondom de slavenhandel op Curaçao en op de opstanden die hiervan een 
gevolg waren (Hartog, 1973). De geschiedenis van de Curaçaose slavernij staat overal bol 
van de opstanden. De discussie over de invloed van deze historische periode op de huidige 
maatschappelijke processen en ontwikkelingen, wordt nog dagelijks op allerlei niveaus 
in alle heftigheid gevoerd. Opmerkelijk is dat vrijwel alle experts het genderperspectief 
veronachtzamen. Het wordt echter wel duidelijk dat bij de ‘intake’ van nieuwe slaven 
de naam van de moeder wordt gebruikt (Hartog, 1973). Ook beschrijft Goslinga (1956) 
hoe in de (doop)boeken verboden wordt dat: “...  enige Christenen met wilde vrouwen of 
Zwartinnen trouwen ... ”(Goslinga, 1956:26). Hij vervolgt dat men over het algemeen in 
concubinaat met slavinnen leefde ... en vaak zorgden zij door allerlei gevaarlijke praktijken 
om geen kinderen te baren, daar anders hun meester een andere slavin verkoos en zij hun 
bevoorrechte positie verloren (Goslinga, 1956:27). Ook Abrahams-Van der Mark (1993), 
Cuales (1998), Davis (1993), Ellis(1986), Massiah (1986) en Reddock (1993) gaan hier 
uitgebreid op in en analyseren de ideologische legitimatie van bovenstaande praktijken aan 
de hand van de gendergevolgen binnen het koloniaal bewind en de huidige samenlevingen 
in het Caribisch gebied, c.q de Nederlandse Antillen.
Volgens Hartog (1973) kwamen opstanden niet zo veelvuldig voor als elders, 
omdat de slaven op Curaçao niet zo hardvochtig werden behandeld als in de andere 
slavengemeenschappen. Dat neemt niet weg dat er twee noemenswaardige opstanden - de 
belangrijkste in 1795 - hebben plaatsgevonden. Hartog stelt echter nadrukkelijk vast dat 
de opstanden van de slaven, niet specifi ek gericht waren op de blanken omdat zij blank 
waren, maar vanwege hun sociaal-economische positie (Hartog, 1973:19). Paula behandelt 
de bekendste slavenopstand. De centrale fi guur van deze opstand was Toela (Paula, 1974)29 
die tegenwoordig de referentiefi guur is binnen de Curaçaose slavenopstandgeschiedenis en 
hierbinnen een heldenstatus heeft aangenomen (Paula, 1974). 
Het debat omtrent de invloed van de slavernij op de huidige sociaaletnische verhoudingen 
in de samenleving, voert Hoetink (1981) aan de hand van Tannenbaum. Hij bekritiseert 
de stelling van Tannenbaum, namelijk dat een milde slavernijvorm tot goede etnische 
relaties leidt. Hoetink haalt de “milde” Curaçaose slavernij hier als voorbeeld aan. Deze 
milde slavernijvorm heeft volgens hem niet geleid tot goede etnische verhoudingen op 
het eiland vandaag de dag, integendeel zelfs. Hij betoogt in zijn kritiek op Tannebaums 
aanname (dat de basis van de huidige moeilijke etnische verhoudingen te traceren is naar 
de slavernijvorm) dat deze niet opgaat, omdat bijvoorbeeld in Suriname -dat een hard 
slavernijmodel heeft gekend-, juist later wel sprake is van betrekkelijk “rustige” etnische 
verhoudingen tussen de witte en zwarte gemeenschap (Hoetink, 1981: 72-75).
Gesteld kan worden dat de periode van de slavernij in het gehele Caraïbisch gebied 
uiteindelijk heeft geleid tot een gemengde bevolkingsstructuur waarin de sociale 
stratifi catie, het ras en de etnische vermengingen wordt weerspiegeld. Het is dit tijdperk van 
slavernij en de slavenhandel geweest, waarin de basis is gelegd voor de preoccupatie met 
kleur, sociale status, sociaal-economische mobiliteitskansen en sociale privileges (Römer, 
1998:22). De sociale structuur van het eiland zag er voor de komst van de Shell in de late 
jaren twintig van de vorige eeuw vrij hiërarchisch uit. Het was een koloniale samenleving, 
waar de sociaal -economische verschillen verweven waren met de raciale stratifi catie 
(appendix 11). 
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2.3.1. Periode 1863-1917; Koloniale periode
De periode na de afschaffi ng van de slavernij wordt door Römer bestempeld als de post-
emancipatiemaatschappij en was in feite een transitiefase tussen de slavenmaatschappij 
en de moderne samenleving (Römer, 1979). Ten eerste, bleek de afschaffi ng slechts 
van juridische betekenis te zijn geweest; sociaal en economisch trad er voor de ex-
slaven nauwelijks verbetering op. Er was sprake van een wederzijdse afhankelijkheid 
van de vroegere plantage-eigenaar, die was vervangen via het paga-terasysteem 
(grondhuurbetaling) door een soort horigheid, die al bestond voor de vrijgemaakte slaaf 
tijdens de slavernij. Door middel van het paga-tera -systeem werd de ex-slaaf in staat 
gesteld om op de plantage te blijven wonen in bestaande gehuchten en kreeg hij een stuk 
grond beschikbaar voor eigen gebruik. De afhankelijkheidsrelatie bleef hierdoor intact, 
alhoewel wel langzaam een kleine, economische “middenklasse” ontstond van kleine 
zelfstandigen. De kansen tot sociale positieverbetering waren gering, omdat de economie 
in deze periode stagneerde, maar ook omdat de sociaal-economische stratifi catie door de 
“oude elite” in stand werd gehouden30(Römer, 1979:44). Hierdoor werd de basis gelegd 
voor de moderne arbeidsmarkt, waar de ambachten de dienst uitmaakten (Römer, 1979:
59). Het was in deze periode ook dat de emigratie naar omringende landen (Venezuela, 
Colombia en onder meer Cuba) groeide, mede doordat de sociaal-economische barrières 
te groot op het eiland waren voor een grote groep ingezetenen om sociaal op te kunnen 
klimmen. 
In deze periode werd geleidelijk de diversifi catie van de economie een feit. De ontginning 
van fosfaat, bijvoorbeeld, hoewel van korte duur. Ook de kleine landbouw leverde 
onvoldoende op. De hoedenvlechterij werd voor veel families de belangrijkste bron van 
inkomsten. Deze hoedenindustrie nam toe na 1910. Relevant voor deze studie is dat 
Römer (1979) schrijft, dat bij de ambachtslieden, de meeste vrouwen werkzaam waren 
en het beroep uitoefenden van vlechter, naaister, wasvrouw of keukenpersoneel (Vroom, 
2000). Het was ook gedurende dit tijdsbestek dat de missiepraktijk mede door toedoen van 
Niewindt, via het onderwijs en de religie plaatsvond en werd geïnstitutionaliseerd. 
De staatkundige ontwikkelingen die plaats hebben gevonden vanaf de afschaffi ng van 
de slavernij en de politiekstaatkundige gevolgen worden door Da Costa Gomez (1935) 
beschreven. De kolonie werd eerst door de WIC bestuurd en later door de lokale elite 
binnen een rigide, koloniale bestuursvorm. In 1865 werd de koloniale raad, als wetgevend 
orgaan, door de veranderde maatschappelijke verhoudingen gewijzigd (Kasteel, 1956), 
waardoor de bevolking na de eeuwwisseling via de invoering van het algemeen kiesrecht 
meer inspraak kreeg. Deze koloniale raad was de voorloper van de Staten (Cijntje, 1999:
7-8). In de Curaçaose staatsregeling uit 1936 werd bepaald dat dit orgaan het nieuwe 
vertegenwoordigend lichaam zou worden op de Antillen. De introductie van de Staten 
betekende een verbetering in de toenmalig staatkundige verhoudingen, omdat de meeste 
interne aangelegenheden door lokale wetgevende organen konden worden geregeld. De 
Staten werden een nieuwe macht naast de gouverneur. Het algemeen kiesrecht werd ook in 
deze periode ingevoerd. De grote voorvechter van de invoering van het algemeen kiesrecht 
was Doktor Da Costa Gomez. De politicus Da Costa Gomez verwachtte door middel 
van de invoering van het kiesrecht een versteviging van zijn machtsbasis, waartegen met 
name de protestantse en joodse elite zich verzette, bang voor de afbrokkeling van hun 
verworven politieke macht (Cijntje, 1999)31. Deze invoering van het kiesrecht veranderde 
defi nitief het maatschappelijke landschap omdat de gekleurde bevolkingsgroeperingen 
meer politieke invloed uitoefenden. De oprichting van politieke partijen zoals bijvoorbeeld 
de Democratische Partij (DP) met een draagvlak onder alle stemgerechtigden werd een 
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geduchte tegenstander van de oppermachtige Katholieke Partij. Het is tegen dit licht 
dat er nieuwe politieke ontwikkelingen zich aftekenden binnen de Curaçaose electorale 
en staatkundige horizon. Herzieningen waren al noodzakelijk geworden tussen de twee 
Wereldoorlogen, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog. De antikoloniale bewegingen 
en het autonomiestreven van de verscheidene koloniën wonnen aan invloed. Binnen 
dit klimaat werd duidelijk dat er een andere interne staatkundige structuur voor de 
afzonderlijke eilanden gewenst was (Cijntje, 1999). Deze electorale processen en 
ontwikkelingen hebben de invoering van het Statuut in 1950 versneld. Met name Kasteel 
(1956) en Schrills(1990) hebben deze ontwikkelingen nauw uiteengezet. Ontwikkelingen 
die in 1954 resulteerden in het ontwerp Statuut, waarin de belangrijkste bepalingen uit de 
interim-regeling, een overgangsregeling, werden bekrachtigd. De Staten, als een autonoom 
wetgevend orgaan op alle gebieden -binnen het Koninkrijk der Nederlanden- ging 
functioneren, als de uitvoerende macht waar verantwoording afgelegd moet worden aan 
de Staten. Tot slot kregen de afzonderlijke eilanden meer bestuurlijke zelfstandigheid ten 
aanzien van Nederland (Cijntje, 1999:10-11; Kasteel, 1956:142-146)

2.3.2. Periode 1917-1960: Opkomst moderne geïndustrialiseerde samenleving
De periode van modernisering, zo stellen Hoetink (1962) en Römer (1998), werd ingeluid 
door de komst van de Shell in de jaren twintig van de vorige eeuw. Van Soest (1976) schetst 
vanuit een historische invalshoek de motieven en de komst van deze olie-industrie. De 
wereldgeschiedenis van de exploratie en exploitatie van aardolie begin vorige eeuw wordt 
nauwkeurig uiteengezet (Van Soest, 1976:162-212). Hij beschrijft hoe de Koninklijke 
Shell-Groep een geschikte locatie zocht voor een nieuwe vestiging van een raffi naderij. 
De keuze om voor Curaçao als overslaghaven te kiezen, werd door een aantal factoren 
bepaald. Deze factoren waren: 1) de aanwezigheid van een stabiel bestuur,- met name 
de stabiliteit van het Nederlands koloniaal bestuur; 2) De ruime beschikbaarheid aan 
arbeidskrachten en de goede kwaliteit van de haven. Door de komst van de raffi naderij 
veranderde de samenstelling van de arbeidsbevolking op Curaçao echter drastisch. Van 
Soest (1983) geeft in zijn overzicht van de Curaçaose arbeidsmarkt aan hoe nieuwe 
migranten uit het Midden-Oosten (de Arabieren), Oost-Europa (de Polakos), Chinezen, 
Surinamers, Brits West-Indiërs, Colombianen, Venezolanen en Portugezen migreerden 
naar Curaçao voor betere toekomstmogelijkheden (Van Soest, 1983:16). Hij geeft een 
degelijk overzicht van de mutaties die de Curaçaose arbeidsmarkt onderging met de 
komst van de nieuwe industrie. Opvallend is echter dat de elasticiteit die de arbeidsmarkt 
verwierf ook door hem nauwelijks vanuit een gender- perspectief wordt geanalyseerd. 
Curaçao kende van oudsher een vrouwenoverschot. Dit overschot deed zich voor onder 
alle bevolkingsgroepen die toen aanwezig waren, behalve de slaven. Hij stelt vast dat 
mede door de omvangrijke migratie rond 1920 van het eiland naar Cuba, de toenemende 
werkgelegenheid bij de olie-industrie, de beide Wereldoorlogen –zowel tijdens als 
daarna- het eiland weliswaar een mannenoverschot kende, maar dat ondanks dit verschil, 
er permanent sprake was van een groot aantal vrouwen die actief op de arbeidsmarkt 
participeerde (Van Soest, 1983:15)32. Het is Marks (1976) die de sociaal-economische 
positie van huishoudgroepen analyseert in relatie tot man-vrouwverhoudingen. 
Toegenomen welvaart, stijging van het opleidingsniveau en de groeiende invloed van de 
massacommunicatie en media, schrijft Marks toe aan de culturele en materiële verbetering 
van de Afro-Curaçaoënaars. De sociaal-economische emancipatie, van met name de 
lage inkomensgroepen, verruimden de kansen om te trouwen, dit in combinatie met de 
vergrote morele invloed van de Katholieke Kerk en haar veelvuldige contacten met de 
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arbeidersgroepen en de invloed van “het moderne Westen”, voor met name de nieuwe 
klassen (Marks, 1976:170). Oude koloniale hiërarchieën brokkelden af als gevolg van de 
sociaal-economische maatschappelijke ontwikkelingen, omdat nieuwe functies, statussen 
en opleidingen andere machtsverhoudingen creëerden. Er vond diversifi catie plaats van de 
economie door introductie van de dienstensector en aanverwante industrieën die tot bloei 
kwamen. Ook werd de heterogeniteit van de bewoners door de komst van gastarbeiders 
uit de regio door de nieuwe werkgelegenheid gestimuleerd en gecreëerd (Van Soest, 1976: 
83). De industrialisatie en modernisering van de economie hadden economische bloei tot 
gevolg, met name in de jaren ’40. Deze bloei had invloed op tal van andere economische 
sectoren, maar ook op het bewustzijnsproces van de gemeenschap in het geheel. Curaçao 
werd dus door de komst van de Shell (nu Isla NV)33, een moderne samenleving34 (Römer, 
1998). De megarol van de Shell betekende dat de economische toekomst van het eiland 
zou staan en vallen met het wel en wee van deze multinational. In de jaren ’50 ontstond 
een geheel nieuwe economische en sociale orde, doordat de Shell door de automatisering 
banen afstootte35. Door de inkrimping van de Shell groeide de werkloosheid op het eiland 
snel36. Cijntje (1999) en Verton (1977) menen dat de rationalisatie bij de Shell (1935-
155) de afvloeiing van arbeidskrachten, repatriëring, emigratie en een sterke toename van 
werkeloosheid, de verarming en marginalisering van de arbeidersklasse veroorzaakte. 
Dit was vervolgens de oorzaak van de sociaal-politieke veranderingen, die spectaculaire 
electorale verschuivingen hebben veroorzaakt binnen de sociaal-politieke Curaçaose 
arena. Echter, niet alleen de ontslagen bij de Shell waren de oorzaak van de toegenomen 
werkeloosheid. Römer (1998) en Van Soest (1983) relateren deze crisis mede aan de 
toename van de bevolking. De sociale gevolgen van de stijgende werkloosheid werden 
juist wel bij de economisch zwakkere groepen het hardst gevoeld. Het bedrijfsleven bloeide 
in deze periode weliswaar op Curaçao, maar deze economische groei was maar voor een 
kleine groep merkbaar37. Het gevolg was dat er steeds meer sociale spanningen tussen de 
verschillende groeperingen groeiden. (Cijntje, 1999; Paula, 1998; Römer, 1998; Schrills, 
1990; Van Soest, 1983).

2.3.3. Periode 1960-heden
De transformaties in het staatkundige en politieke bestel en de groeiende sociaal-
economische spanningen, die ontstonden tussen bevolkingsgroepen in de jaren vijftig en 
zestig, leidden eind jaren ’60 tot een sociaal-economische crisissituatie op Curaçao. De 
verschillende sociale partners op de Curaçaose arbeidsmarkt (vakbonden, werkgevers 
en werknemers) konden geen overeenkomst sluiten door een confl ictsituatie tussen de 
Shell en de Wescar,met als gevolg de sociale opstand in 1969 (Verton, 1977:75). Dertig 
mei 1969 (trinta di mei) was de dag waarop de sociaal-economische spanningen in de 
gemeenschap explodeerden. Protesten tegen onrechtvaardigheid mondden uit in een 
sociale opstand. Deze uiting van sociale onrust, onvrede en frustratie over groeiende 
sociaal-economische verschillen in een samenleving wordt onder meer door Römer 
(1998) aangeduid als “the revolution of rising expectations”, een proces waarbij iedere 
gunstige wending in de economie, hoe gering ook, bij het minder bevoorrechte deel van de 
bevolking verwachtingen oproept van individuele lotsverbetering of sociale mobiliteit. Ook 
speelde het groeiende politieke bewustzijn van jonge maatschappijkritische Antilliaanse 
jongeren tijdens de jaren ’60 een belangrijke rol in de initiëring en provocatie van trinta 
di mei. Paula concludeert dat het confl ict tussen de Wescar en de Curaçaose Federatie 
van Werknemers (CFW) de onlusten van 30 mei 1969 heeft veroorzaakt, maar dat de 
aanleiding tot deze gebeurtenissen de wereldwijde ontwaking en gezagscrisis van de jaren 
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zestig was (Paula 1998). Hij ziet de mondiale sociale turbulentie uit de jaren zestig als de 
context waarbinnen de veranderingen geplaatst moeten worden en dat de veranderingen 
ook zonder een 30 mei 1969 op Curaçao hadden moeten plaatsvinden (Paula, 1998). 
Paula legt in zijn analyse heel bewust de nadruk op de wereldwijde invloed van de 
burgerrechten en sociaal-politieke bewegingen uit de jaren zestig op dit specifi eke voor 
de Curaçaose gemeenschap zo belangrijk historisch moment. Het bewustwordingsproces 
van vrouwen, Afro-Amerikanen, de dekolonisatieprocessen in Afrika en Azië (en dus de 
opkomst van onafhankelijke Afrikaanse naties, het verzet tegen dictatoriale regimes in 
Spanje, Portugal, Haiti, de Dominicaanse Republiek en Cuba zijn hier de maatschappelijke 
uitingen van (Paula, 1998). De rol van de sociaal-politieke veranderingen was een 
essentiële voedingsbodem voor het afdwingen door gemarginaliseerde groepen van 
positieverbetering. Het bewustwordingsproces van Afro- Curaçaose werknemers werd door 
deze burgerbewegingen versneld en deze maatschappelijke tegenstellingen leidden tot wat, 
volgens Paula just a matter of time –en dus onvermijdelijk was (Paula, 1998). De staking 
die het gevolg was van de eisen van de Wescar werknemers om de lonen gelijk te trekken 
met die van Shell, mondde uit in een demonstratietocht door Willemstad, waardoor de 
Herenstraat en Madurostraat in de as werden gelegd (Paula, 1998). Cijntje (1999) schetst 
de politieke ontwikkelingen als gevolg van deze mei-revolte, waardoor nieuwe politieke 
partijen ontstonden en waar defi nitief met een compleet andere electorale macht rekening 
moest worden gehouden (Cijntje, 1999:13-14). De commissie die naar aanleiding van 
deze revolte werd geïnstalleerd, genaamd De Commissie 30 mei concludeert dat trinta 
di mei meer het gevolg was van de wereldwijde maatschappelijke veranderingen dan het 
Wescar-confl ict ansich. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van bovengenoemde 
commissie was dat na trinta di mei de nadruk gelegd moest worden op sociale-, 
economische-, educatieve-, overheids- en particuliere sector verbeteringen. De oplossingen, 
die opgenoemd worden om een tweede trinta di mei te voorkomen, worden opvallend 
genoeg samengevat door de doorstroom van Afro-Curaçaoënaars naar leidinggevende 
functies te benadrukken (Ruku, 1970:197).38

Beïnvloed door de denkbeelden en visies van de sociale burgerrechtenbewegingen in 
Europa en de VS waren de net teruggekeerde eerste generatie afgestudeerde bursalen, 
(de kritische intelligentsia uit Nederland) niet bang om forse kritiek uit te oefenen op 
de bestaande, ongelijke machtsverhoudingen in de samenleving (Römer, 1998:55-56)39. 
Römer wijst als één van de andere oorzaken ook het samenvallen van klasse met kleur aan; 
een erfenis van de slavengemeenschap (Römer,1999:318). Kleur speelde een belangrijke 
rol. Paula (1967) bijvoorbeeld analyseert de psychologische, emotionele, sociologische, 
historische en economische barrières die Afro-Curaçaoënaars al voor trinta di mei 
hadden moeten overwinnen (Paula, 1967).40 Hij stelt vast dat educatie ten aanzien van 
zelfobjectivicatie leidt tot ware intellectuele, psychologische en spirituele volwassenheid. 
Deze specifi eke volwassenheid ontbrak, volgens Paula (1967), nog bij het merendeel van 
de Afro- Curaçaoënaars, omdat bij hen nog te vaak wordt gestreefd naar zelfacceptatie via 
materiële en intellectuele verworvenheden. Hierdoor wordt het inferioriteitscomplex, al dan 
niet aanwezig, dat getraceerd kan worden tot de slavernijperiode en de eigen beeldvorming 
omtrent de somatische trekken, evident.41 Oplossing is een ingrijpende educatie met als doel 
innerlijke rust en acceptatie (Paula, 1967).
Een belangrijke vraag is of ondanks het feit dat de positie van vrouwen hierbinnen 
onderbelicht is, deze maatschappelijke processen van invloed zijn geweest op de sociaal-
economische positie van vrouwen op Curaçao. Sociaal-economische posities tussen 
vrouwen (intrasekseverhoudingen) zijn verweven met raciaal/etnische dimensies in de 
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verhoudingen. Deze verhoudingen hadden veel invloed op de sociaal-economische positie 
van Curaçaose vrouwen onderling op de arbeidsmarkt. De positie van de Curaçaos- Joodse 
getrouwde vrouw is anders dan de positie van de Afro- Curaçaose vrouw. De economische 
en sociale positie van de Afro-Curaçaose vrouw was en is vaak nog een andere positie dan 
die van bijvoorbeeld haar gendergenoot uit de Joodse gemeenschap, maar ook die van uit 
bijvoorbeeld de Arabische of Europese groep. Deze relaties werden beïnvloed door een 
historische dimensie van de economische machtsrelaties die de mannen uit deze groepen 
met elkaar hebben. De economische verschillen uitten zich in de onderlinge relaties, van 
vrouwen uit andere etnische groepen (Abraham- van der Mark, 1973).

2.3.4. De gendergevolgen van trinta di Mei 
Het is de vraag of trinta di mei reële gevolgen voor de positie van vrouwen op Curaçao 
heeft gehad. De behandeling van deze gebeurtenis op Curaçao is voor dit onderzoek 
relevant en belangrijk, omdat het op een indirecte manier wel degelijk van invloed is 
geweest op de maatschappelijke positie van vrouwen op Curaçao. Er zijn verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen die deels als resultaat van trinta di mei aangewezen 
kunnen worden en deze zijn niet los te zien van seksespecifi eke processen (Do Rego, 
1990) 42. Een van de gevolgen was de Antillianisering binnen leidinggevende functies 
in het ambtenarenapparaat en het bedrijfsleven. De Antillianisering was het gevolg 
van de sociale c.q maatschappelijke veranderingsprocessen na de opstand. Er vond een 
etnische verschuiving plaats in de diverse sectoren en binnen verschillende bedrijven (zie 
voornaamste aanbeveling rapport Commissie 30 mei 1969). Vooral de Afro-Curaçaose 
groep werd nu maatschappelijk zichtbaarder. De opstand drukte de onvrede uit over 
het loonsysteem van de arbeiders die ontslagen werden door de olieraffi naderij en door 
koppelbazen voor lagere lonen in dienst werden genomen. Deze lonen waren gekoppeld aan 
de raciale en etnische stratifi catie in de samenleving. Daarnaast werd de Afro-Curaçaose 
gemeenschap zichtbaarder in de groeiende middenklasse, door de terugkeer van een grote 
groep in Nederland afgestudeerde Curaçaoënaars, voornamelijk onderwijzers, leraren, 
verplegers en (para)medici. De Antillianisering ging gepaard met een herwaardering voor 
de eigen cultuur van het geschoolde kader dat na hun voltooide opleiding mogelijkheden 
zocht om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeenschap.Een eigen 
universiteit werd geopend en de doorstroming van het gekwalifi ceerd Antilliaans kader 
werd beschouwd als een teken dat men niet meer op geschoold kader van Nederlandse 
deskundigen hoefde te leunen. Deze Antillianisering is van invloed geweest op de gender- 
samenstelling in de samenleving. Hoewel Oostindië (1999) vermoedt dat trinta di mei geen 
aantoonbare invloed heeft uitgeoefend op de Curaçaose vrouwenbeweging (Oostindië,1999: 
26)43, is dat discutabel44. Juist in de jaren ’70 is de opkomst van vrouwenorganisaties het 
grootst. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat 1975 door de Verenigde Naties 
uitgeroepen werd tot het Internationale Jaar van de Vrouw. De voorbereiding van het beleid 
van de Nederlandse Antillen was in de jaren voor 1975 voornamelijk geëffectueerd door 
het toenmalig bureau Welzijnszorg45. Het groeiende bewustzijn onder de Afro-Curaçaose 
bevolking, dat de sociale mobiliteit zou vergroten bij terugkeer in de gemeenschap, gold 
ook voor vrouwen. Vanuit een genderperspectief kan gesteld worden dat trinta di mei, 
als gevolg van de Antillianisering als bijkomstig effect wel degelijk de emancipatie van 
vrouwen heeft versneld. Bovendien moet dit bewustwordingsproces in de context van 
de burgerrechtenbewegingen gezien worden. Niet alleen de tweede feministische golf, 
maar ook de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging en de studentenbewegingen in 
Europa beïnvloedden dit maatschappelijke proces. Deze emancipatiebewegingen hadden 
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ook effect op de herwaardering van de Afro-Curaçaose cultuur en versterkten het idee 
dat de gesegmenteerde samenleving een grote sociaal-economische ongelijkheid met 
zich meedroeg (Cuales, 1984). Trinta di mei heeft een andere loonpolitiek46 tot resultaat 
gehad, wat weer onderdeel was van het identiteitsbewustwordingsproces en het proces 
van Antillianisering. In tegenstelling tot Oostindië (1999) suggereren Cuales (1984) en 
Do Rego (1990) wel dat er een verband bestaat tussen de sociale opstand van 1969 en 
het toenemende bewustzijn onder vrouwen. (Cuales, 1984). Vanaf de jaren ‘50 namen de 
opleidingsmogelijkheden en de sociale mobiliteit van Curaçaose mannen en vrouwen toe, 
ook voor de onderste laag van de bevolking. De sociale mobiliteit is ook van invloed op 
het bewustzijn van vrouwen. Door hun actieve bijdrage in Antilliaanse welzijnsorganisaties 
in Nederland of als medewerker in studentenorganisaties en vakbonden in de jaren ‘70 
werden zij zich bewust van hun ondergeschikte positie. Daar komt bij dat medio jaren ‘ 
70 de verschillende Curaçaose vrouwenorganisaties betrokken werden in beleidsmatige 
kwesties. Dit groeiende genderbewustzijn moet binnen de sociaal-historische context 
van het eiland worden geplaatst (Clemencia in Cuales, 1998)47. Kanttekening is wel 
dat de plaatselijke vrouwenorganisaties vaak een kerkelijke basis hebben die niet altijd 
zo invloedrijk is bij radicale hervormingen met betrekking tot de verbetering van de 
maatschappelijke positie van vrouwen (Do Rego 1990). Curaçaoënaars zijn, net als de 
meeste gekoloniseerde volken, gevormd door een cultuur van zwijgen die zich manifesteert 
in een allesoverheersende angst (Cuales, 1984; Marcha & Verweel, 2003). Fanon (1967) 
schrijft in dit verband dat dit een typisch kenmerk is van de gekoloniseerde psyche. Angst 
voor eigenheid, eigen identiteit, eigen meningen en niet in dezelfde tred lopen met de 
dominante heerser48 (Clemencia in Cuales 1998; Marcha & Verweel, 2003). 

2.4. Curaçao als neokoloniale samenleving 
Ondanks de toenemende internationale economische invloeden op de samenleving, 
kenmerkt Curaçao zich nog steeds door een oude, koloniale sociale structuur en hiërarchie 
binnen de gemeenschap. Curaçao kan dus gezien worden als een neokoloniale samenleving 
(het koloniaal erfgoed, bestuur, instituties, het onderwijssysteem) met postkoloniale 
trekken49 (bijvoorbeeld: de taalstrijd en identiteitskwesties; invloed, percepties, 
perspectieven van de voormalige gekoloniseerde). De gemeenschap is neokoloniaal, 
omdat Curaçao weliswaar staatkundig en politiek bestuurszeggenschap heeft verworven, 
maar toch via een complex fi nancieel, ideologisch en economisch systeem afhankelijk is 
gebleven van het “moederland” of van het bedrijfsleven uit de ex-koloniale mogendheid. 
De afhankelijkheidsrelatie die de “moderne” Curaçaose samenleving kent met Nederland is 
in een ander jasje gestoken. Deze afhankelijkheidsrelatie wordt onder andere vorm gegeven 
door de zogenaamde ontwikkelingsgelden, het vestigingsbeleid van het bedrijfsleven en 
de ideologische waardering voor het Nederlandse arbeidsethos en de Nederlandse cultuur 
(Cijntje, 1999; Cuales, 1998; Haan, 1998; Kibbelaar-Buma, 2002; Marcha & Verweel, 
2000; Römer, 1998). Deze oude koloniale hegemonie bepaalt ook in belangrijke mate de 
sekse, etniciteit en klasse hiërarchieën. Deze hiërarchieën komen tot uitdrukking in de 
sociale posities die vrouwen innemen op de arbeidsmarkt, de plaats van betekenis van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid binnen de Curaçaose sociaal-culturele context en het 
belang van kleur en etnische verhoudingen in de gemeenschap (Barrow, 1998).
Het effect van het postneokolonialisme op het functioneren van de (post)koloniale 
arbeidsmarkt, maar ook het maatschappelijke fi nanciële verkeer en het identiteitsbewustzijn 
van een samenleving, is complex (Fanon, 1970). Curaçao blijft ondanks politieke en 
staatkundige onafhankelijkheid tot vandaag de dag afhankelijk van ontwikkelingsgelden 



47

De Curaçaose samenleving en gender

uit het ‘moederland’. Door het Statuut hebben de Nederlandse Antillen wel eigen 
democratische verkiezingen en wordt het land door landskinderen geregeerd, maar het 
voortgezet onderwijs is overwegend in het Nederlands op Curaçao50. Een groot aantal 
Antillianen woont in Nederland terwijl Defensie en Buitenlandse zaken Nederlandse 
portefeuilles zijn51. 
De economische en fi nanciële steun die Nederland verstrekt, wordt op antikoloniale 
gronden door een deel van met name de lokale intelligentsia afgewezen, terwijl 
tegelijkertijd diezelfde fi nanciële bescherming blijkbaar52 onontbeerlijk is geworden om 
de samenleving draaiende te houden53. Het is overigens überhaupt de vraag in hoeverre er 
sprake is van een fi nanciële bescherming of steun. Haan analyseert54 hoe de Nederlandse 
ontwikkelingsgelden besteed worden. Hij toont cijfermatig aan dat de fi nanciële hulp (lees 
schuld) stevig oploopt vanaf 1990. De Nederlandse ontwikkelingshulp wordt voor een 
groot deel besteed aan “een continue stroom van Nederlandse ‘technische bijstanders’ 
naar de eilanden door het ontbreken van voldoende hoog opgeleid eigen kader...” (Haan, 
1999:298). Hij schrijft dat met betrekking tot geld en de kapitaalmarkt het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid ronduit tot een paradox leidde. Door de aanvankelijk ruime 
beschikbaarheid van Nederlands ontwikkelingsgeld voor kapitaaluitgaven behoefde de 
Antilliaanse politiek niet de keuze te maken of de eigen overheidsinkomsten consumptief 
(o.a. salarissen van ambtenaren) uitgegeven konden worden of aan investeringen moesten 
worden besteed (Haan, 1999:296-297). Deze bestuurlijke en ambtelijke gebreken illustreren 
de maatschappelijke fragmentatie, de differentiatie en de sociaal-economische segregatie 
van de Curaçaose maatschappij tegen het einde van het tweede millennium (Marcha & 
Verweel, 2000:106-108). De vicieuze politiek van internationale geldstromen, het trage 
functioneren van het ambtenarenapparaat, de organisatiehiërarchieën in de private en 
overheid sectoren en het verschil in inkomens tussen mannen en vrouwen veroorzaken een 
scheefgegroeide verhouding tussen beide seksen op de arbeidsmarkt. Ook het gebrek aan 
kinderopvangfaciliteiten, de verschillende masculiene organisatieculturen, de werving en 
selectiecriteria voor vrouwelijke sollicitanten ten aanzien van leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven en overheidsdiensten zijn van invloed op de barrières die vrouwen op Curaçao 
moeten overwinnen (Haan, 1999; Kibbelaar-Buma, 2003). Daar komt nog de groeiende 
en zichtbare armoede bij. De armoedebestrijding staat nu hoog op de (inter)nationale 
agenda (De Wereldbank, de huidige Nederlandse regering en de VN gaan zich er nu mee 
bemoeien). Dit heeft absoluut gevolgen voor met name de arbeidsmarktpositie van vrouwen 
(Hertz, 2002). De arbeidsmarktpositie en participatie van Caribische vrouwen en mannen 
zijn rechtstreeks verbonden aan de internationale arbeidsverdeling en hebben sociaal-
economische gevolgen voor werkende vrouwen (Lynch, 1996: 49). Sekse, etniciteit, sociale 
achtergrond, cultuur en opleiding zijn binnen de economische, internationale politiek enkele 
van de mechanismen die de alledaagse realiteit van vrouwen beïnvloeden en vormgeven. 

2.4.1. De fi nancieel-economische situatie, ofwel “ontwikkelingshulp” 
of controle?

Voor de analyse van de participatie van vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt is 
een schets van de fi nancieel-economische situatie belangrijk. De relevantie voor de 
genderverhoudingen op de arbeidsmarkt is dat de fi nancieel-economische invloeden 
(geldstromen) bepalend zijn voor de overheidsuitgaven, met name de faciliterende 
voorzieningen die het arbeidsproces van vrouwen versoepelen. Daar komt bij dat het 
beleid met betrekking tot de verdeling van de ontwikkelingsgelden het functioneren van de 
arbeidsmarkt beïnvloedt. Deze invloeden hebben met de huidige mondiale, economische en 
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fi nanciële processen te maken. En deze factoren bepalen niet alleen de sociaal-economische 
positie van alle werknemers, maar bepalen ook de beeldvorming omtrent de kansen van 
vrouwen op de markt.
Haan (1998) analyseert hoe de ontwikkelingsgelden (binnen een structuur van fi nanciële 
hulpverlening) vanaf 1969 tot 1995 besteed zijn op de Antillen op basis van het Koninkrijk 
Statuut. Door de economische situatie die ontstaat door de verminderde werkgelegenheid 
werd er vanuit Nederland structureel voor langere tijd ontwikkelingshulp gegeven. Naast 
de Meer Jarenplan Projecten (MJP)55 worden via het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse 
Zaken (KABNA)56 ook sociale, educatieve en/of culturele projecten gefi nancierd. Naast 
deze “ontwikkelingshulp” verleent Nederland ook technische bijstand aan de Antillen57. 
Haans analyse van de besteding en toekenning van de ontwikkelingsgelden is belangrijk, 
omdat met deze gelden later de sociale kwesties worden gefi nancierd die (indirect) van 
belang zijn voor de positieverbetering van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Haan 
bekritiseert echter het effect van deze omvangrijke fi nanciële en technische hulp. Hij vindt 
dat niet alleen bij de Meer Jaren Projecten (MJP), maar ook bij de sociaaleducatieve en 
culturele projecten het aan heldere doelstellingen en voorwaarden ontbreekt. Hij is van 
mening, dat het aan een eigen Antillaans sociaal-economisch beleid ontbreekt, te veel 
is korte termijn beleid waardoor gekwantifi ceerde middellangetermijn- doelstellingen 
(voor begrotingstekorten en dergelijke) ontbreken, zo ook montering, evaluatie en 
toetsingsmomenten (Haan, 1998:215)58. Daar komt nog bij, dat ondanks vele miljarden aan 
ontwikkelingshulp (tussen 1969 en 1995 ontvangen de Nederlandse Antillen en Aruba het 
hoogste bedrag per hoofd van de bevolking aan ontwikkelingshulp ter wereld) is de situatie 
op Curaçao niet verbeterd. Haan stelt vast dat de Antillen volgens OESO cijfers boven aan 
de lijst van ontvangende landen staan. Mede hierdoor zijn de onderlinge verhoudingen 
tussen de Nederlandse Antillen en KABNA rond 1995 ernstig verstoord door de verwijten 
over en weer over het ontbreken van enig beleidsvisie van de beide partijen (Haan 1998: 
216). Haan stelt dat de verstrekte Nederlandse (fi nanciële) hulp van grote invloed is op 
de maatschappelijke instituties die de werking van de goederen- en productenmarkt, 
de arbeidsmarkt en de fi nanciële markten bepalen alsmede de politieke besluitvorming 
(Haan, 1998: 221). Met name de aanwezigheid van de technische bijstanders59 beïnvloedt 
het functioneren van de arbeidsmarkt. Door het ontbreken van een eigen kader, zorgt het 
restrictief toelatingsbeleid ervoor dat de hogere ambtelijke functies vervuld moeten worden, 
waardoor een permanente afhankelijkheid van de Nederlandse (ambtelijke) bijstand 
wordt gecreëerd. Haan concludeert dat er niet werkelijk sprake was van een tekort aan 
kapitaal, maar dat de (lokale)kapitaalverstrekkers onvoldoende bereid zijn te investeren 
in lokale projecten. Hij legt de schuld van deze afhankelijkheid bij zowel Nederland als 
de Antillen (Haan, 1998:222). Ook andere bronnen wijzen op het belang om met een deel 
van de ontwikkelingsgelden een sociaal vangnet te creëren, met name ook ten behoeve 
van vrouwen. Een goed voorbeeld is het rapport Probresa, ban atak’é(1999), waarin 
armoedebestrijding centraal staat. In deze rapportage worden infrastructurele projecten voor 
wijkverbetering, uitkeringszaken en andere ‘sociale vangnetkwesties’ , waar procentueel 
meer vrouwen mee in aanraking komen, besproken. Juist vrouwen maken het meest gebruik 
en zijn gebaat bij wijkvoorzieningen, verlichting, veilig wegendek en uitkeringen. Dat 
betekent dat de distributie en de besteding van ontwikkelingsgelden veel effect sorteert 
voor het inkomen van een geselecteerde groep vrouwen.De feminisering van de armoede is 
voor deze vrouwen relevant. De feminisering van armoede heeft indirect effect op de reële 
sociaal-economische positie van alle werkzame en woonachtige vrouwen op het eiland. Het 
beïnvloedt de beeldvorming over de aanwezige, werkende vrouwen met als gevolg dat het 



49

De Curaçaose samenleving en gender

emancipatiebeleid hierop wordt gebaseerd. Het onderzoek naar de reële inkomenspositie 
van alle vrouwen is daarom essentieel (Marchand & Runyan, 2000:9). 

2.4.2. De fi nancieel-economische situatie leidt tot een afhankelijkheidspositie
De fi nanciële en economische situatie heeft geleid tot een stijgende werkeloosheid, 
groeiende criminaliteit en de migratie naar Nederland. Deze drie aspecten hebben ieder 
op zich en in combinatie met elkaar gevolgen voor het functioneren van de arbeidsmarkt, 
het deviezenverkeer en de braindrain. Vanuit een (gender) ontwikkelingsperspectief 
kan gesteld worden dat er vanaf de jaren ’70 terecht structureel meer aandacht wordt 
besteed aan de plaats van vrouwen in ontwikkelingsprojecten en de effecten van deze 
projecten op de positie van vrouwen. Op Curaçao bijvoorbeeld, kwamen de vrouwelijke 
werknemers op straat te staan toen de Amerikaanse bedrijven (zoals Texas Instrument 
en Rockwell) vertrokken en zij hierdoor terugvielen in economische afhankelijkheid en 
sociale armoede (Ruyan & Marchand, 2000). De maatschappelijke kosten en de sociaal-
economische gevolgen van het negeren van vrouwen als aparte categorie of groep werden 
juist in deze periode waarin de emancipatie van vrouwen internationaal en nationaal een 
beleidsdoelstelling werd door de internationale organisaties en de verschillende Caribische 
overheden erkend (UNECLAC/CDCC, 2000). Deze economische ontwikkelingen 
hebben te maken met de afhankelijkheidsrelaties die de Antillen c.q Curaçao onderhoudt 
met Nederland, de Verenigde Staten en Venezuela. Deze relaties kenmerken zich door 
imperiale neigingen naar met name Curaçao toe. De (ex) koloniale band met Nederland 
en de historische, economische en familiaire band met Venezuela en de Verenigde Staten. 
Vanuit geografi sche (Venezuela), politieke (VS en Venezuela), historische en economische 
belangen (Nederland, VS en Venezuela) is er in het bedrijfsleven op Curaçaose 
geïnvesteerd. 
Hoewel het ontwikkelingsbeleid aan de oppervlakte infrastructurele verbeteringen heeft 
gefi nancierd, is de sociale problematiek toegenomen. De afhankelijkheidsrelaties zijn 
een blijvend toekomstig onderdeel van het buitenlands en sociaal-economisch beleid van 
Curaçao, omdat Curaçao te kleinschalig is om voor diversifi catie en groei van de economie 
alleen verantwoordelijk te zijn. Desondanks werkt men bewust aan een verzelfstandiging 
van de gemeenschap. Het richten op de Caribische regio, een eigen geschoold kader 
opbouwen, eigen beleidsmatige inzichten ontwikkelen is één van de doelstellingen, met 
als streven een agenda en een ontwikkelingsplek in Caribische organisaties, zoals het 
Caricom, ECLAC, CAFRA (Byron & Thorburn, 1998:221; Marchand & Runyan, 2000). 
(Zie hiervoor ook de toespraken van de directeur van de Bank van de Nederlandse Antillen 
omtrent plannen om de arbeidsmarktgroei te stimuleren)60.

2.5. Rol van etniciteit, identiteit en sekse
Beeldvorming met betrekking tot identiteiten op Curaçao is het gevolg van de verschillende 
etnische bevolkingsgroepen die leven en werken op Curaçao. Juist door de specifi eke 
koloniale geschiedenis, maar ook door de huidige neokoloniale verhoudingen met het 
voormalige moederland hebben ze verschillende percepties, vooroordelen, stereotyperingen 
naar elkaar toe, die de beeldvorming met betrekking tot identiteiten ten aanzien van elkaar in 
stand houdt en zelfs bevordert. Deze beeldvorming is zowel negatief als positief en in vele 
gevallen stereotyperend van aard. Deze ideeën komen tot uiting bij de samenwerking, het 
wonen en werken met elkaar in dezelfde gemeenschap en de socialisatie die men krijgt. Alle 
maatschappelijke instituties, -heel specifi ek het onderwijs en de media- zijn verantwoordelijk 
voor het promoten en in stand houden van bepaalde beeldvormingen ten aanzien van 
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bepaalde identiteiten. De heersende percepties omtrent met name de Afro-Curaçaoënaars en 
de Europese Nederlanders61 bijvoorbeeld op het eiland over elkaar zijn het meest dominant 
(Eikrem, 1999).

2.5.1. Identiteit en beeldvorming: de rol van etniciteit en sekse op Curaçao
Binnen de Curaçaose werkelijkheid verwijst identiteit naar het etnische bewustzijn van 
groepen en individuen. Etnisch bewustzijn is verbonden met het verleden en de huidige 
positie van de etnische groep waartoe men behoort. Identiteit heeft te maken met onze kijk 
op het verleden en op de toekomst (Giddens, 1991) en daarom zijn identiteit en etniciteit 
onlosmakelijk met elkaar verbonden (Hall, 1996). 
Jenkins (1997) defi nieert vanuit een sociaal antropologisch raamwerk etniciteit aan de hand 
van een viertal punten. Ten eerste benadrukt het concept etniciteit culturele differentie. 
Verder wordt etniciteit cultureel bepaald, maar ge(re)produceerd in sociale interactie. Ook 
is etniciteit tot een bepaalde hoogte variabel, manipulatief, niet eenduidig en gefi xeerd en 
ten slotte is etniciteit als een sociale identiteit zowel collectief als individueel, zowel van 
buiten opgelegd als geïnternaliseerd (Jenkins 1997:13/40). 
Jenkins (1997) legt aan de hand van deze omschrijving van etnische identiteit de link met 
het huidige globaliseringproces. De interafhankelijkheid tussen de diverse door de overheid 
gereguleerde economieën bevindt zich in een totaal nieuwe wereld, waar de onderlinge 
verhoudingen nauwer zijn dan ooit tevoren. Tegelijkertijd ontstaan er echter juist door deze 
globaliseringprocessen nieuwe reacties en nostalgische gevoelens, die zowel creolisering 
als culturele homogeniteit62 tegenover processen van diversiteit en “pluralisme” omvatten. 
Internationale reizen (onder meer het toerisme), migratieprocessen en nieuwe technologieën 
hebben de globalisering overal dichtbij gebracht. Zo heeft onder meer etniciteit een grotere 
invloed toegekend gekregen. Binnen de context van een mondiale wereld, waar zoveel 
zo veel groter, maar ook zo verweven met elkaar is, is het verlangen om zich duidelijker 
binnen vage en/of dominante machtsverhoudingen te positioneren, te herkennen en te 
categoriseren, toegenomen (Jenkins, 1997). 
De link tussen de huidige moderniteit en identiteit is ook voor de Curaçaose etnische 
identiteit van belang (Giddens, 1991). Etnische identiteiten zijn volgens hem historisch 
gezien altijd als gefi xeerd, onveranderbaar en stereotiep afgebeeld. De dominante 
beeldvorming over zwarte en gekleurde personen is daarbinnen vrijwel altijd negatief. En 
dat komt omdat de geschiedenis van de slavernij, kolonisatie en het racisme63 het begrip 
etniciteit in cultureel, historisch en politiek opzicht hebben geconstrueerd en gedefi nieerd 
(Essed,1991; Hall, 1991). Etnische identiteit binnen deze benadering erkent de plaats van 
geschiedenis, taal en cultuur in de constructie van subjectiviteit en identiteit (Hall, 1991:
176). Representatie is alleen mogelijk, omdat enunciatie altijd tot stand komt binnen codes 
die een geschiedenis hebben, een positie binnen een bepaalde ruimte en tijd (Hall, 1996:
446). We zijn allemaal etnisch gecontextualiseerd64. Onze etnische identiteit is essentieel 
voor onze subjectieve zelfbeleving65.
De raciale politiek van de toenmalige kolonisator heeft op het eiland bijgedragen aan de 
huidige etniciteit en kleurverdeling66. Het is Hoetink (1962) geweest die ooit het begrip 
somatisch normbeeld introduceerde om de heersende kleurpreferentie aan te duiden op 
Curaçao. Dit somatisch normbeeld, gebaseerd op preferenties voor Europese somatische 
trekken, staat symbool voor de historische rasverhoudingen, uit een piramide van kleur en 
‘rashiërarchie.Onderaan de slaven (zwart), middenin waren de mulatten, gekleurden en 
arme witten en aan de top de witte kolonisatoren. Binnen het Curaçaose raciale continuüm 
waren er ook etnisch en religieuze verschillen zichtbaar onder de witte bevolking 
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(protestanten, Latino’s, joden en katholieken) en onder de zwarte bevolking (katholieken 
en Latino’s). Deze indeling is nog steeds actueel, alhoewel het nu wel veel complexer 
is, omdat vroeger de sociale klasse en economische positie bijna naadloos met kleur 
samenvielen. Wit is nog immer de heersende norm van wat kan, mooi en goed gevonden 
wordt en zwart meestal niet. Sociale positie en status vormen een essentieel onderdeel van 
de raciale politiek. Echter de politieke en economische machtsverhoudingen zijn niet meer 
simpelweg uit te drukken in ‘witte’ en ‘zwarte’ blokken. 
Er zijn verschillende manieren waarop tegenwoordig Curaçaose identiteiten worden 
geconstrueerd (Benjamin, 1996; Eikrem, 1999; Marcha & Verweel, 2000). In de eerste 
plaats is er het concept yu di Kòrsou (letterlijk kind van Curaçao). Een kind van Curaçao 
is iemand die geboren en getogen is op Curaçao, afkomstig is van één van de historisch 
gevestigde etnische groeperingen (of een gemengde relatie). Het is vooral ook iemand die 
het Papiaments vloeiend beheerst. In dit verband is het betoog dat Fanon hierover enkele 
decennia’s geleden al hield relevant. De relatie van de ‘gekoloniseerde zwarte man/vrouw’ 
met de (moeder) taal ontleedt hoe het psychologische proces van verwitting (sociale 
mobiliteit; culturele en psychologische identifi catie met de witte Europese dominante 
overheerser) zich voltrekt binnen het identiteitsbewustzijn van een zwart “gekoloniseerd” 
persoon. Met andere woorden, het vloeiend willen beheersen van de taal van de koloniale 
overheerser in tegenstelling tot het accepteren en beheersen van de eigen “creoolse” taal 
geeft aan hoe het minderwaardigheidscomplex zich vast genesteld heeft in de psyche 
van de desbetreffende persoon (Fanon, 1967). Fanon is er van overtuigd dat de zwarte 
gekoloniseerde man/vrouw zo wit mogelijk zou willen worden in gedrag, taal en uiterlijk 
(Fanon, 1967). Dit sluit deels aan op het volgende concept. 
Een tweede concept dat die Curaçaose identiteit weergeeft is het ‘concept’ Makamba. 
Met makamba wordt binnen dit identiteitsconstructiedebat, díe Nederlander bedoeld (dit 
geldt overigens ook voor andere etniciteiten), die het leven dat hij of zij in Nederland had, 
gewoon voortzet op de Antillen zonder zich aan te passen en zonder het eiland en haar 
bewoners beter te leren kennen.67 De identiteitstegenstelling yu di Kòrsou en makamba 
geeft de essentie van de discussie over de etnische verschillen op Curaçao weer. 
Volgens Eikrem (1999) stelt het Nederlanderschap weinig voor, voor het merendeel van 
de Curaçaose bevolking, behalve als een soort non-identiteit van wat ze niet zijn68. Hall 
bespreekt dit verschijnsel uitvoerig en defi nieert aan de hand hiervan identiteit. Hij zegt 
dat identiteit een herconceptualisering is van het idee dat identiteit eenduidig is. Identiteit 
is een proces, is ambivalent, niet stabiel, tegengesteld en om deze reden gefragmenteerd en 
niet gefi xeerd. Een identiteit bestaat altijd in relatie tot de ander. Dit betekent voor de relatie 
yu di Korsou en makamba dat zij de polen zijn van de mogelijke identiteitsconstructies 
die op Curaçao bestaan. Een makamba is dan binnen deze context bijvoorbeeld zuinig of 
bezit een goed fi nancieel inzicht in tegenstelling tot de yu di Korsou die niet met geld zou 
kunnen omgaan. Kortom, er bestaan allerlei ideeën over makamba’s en yunan di Korsou 
die de relatie tussen de beide groepen beïnvloeden. Fanons analyse geldt in dit opzicht met 
name voor die yunan di Korsou die het Papiaments niet machtig zijn en Nederlands of een 
andere taal beter beheersen (dikwijls opgeleid in het moederland en zich identifi cerend en 
gefragmenteerd geraakt in het studieproces met de witte westerse gemeenschap). Dit is een 
zwarte makamba. En ook veel (opgeleide) yunan di kòrsou zijn qua identiteit op dit terrein 
op zijn minst gefragmenteerd, waardoor Fanons stellingname deels waar is. Deels, omdat 
men momenteel in deze mondiale wereld binnen elke samenleving geconfronteerd wordt 
met gefragmenteerde identiteiten door met name de economische en culturele hegemonie 
van de Verenigde Staten en het internationale bedrijfsleven (ook wel globalisering 
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genoemd). Hertz (2001), Klein (2000) en Stiglitz (2002) zijn de voortrekkers in dit (anti)g
lobaliseringdebat. Hertz (2002), Klein (2001) en Stiglitz (2002), de antiglobalisten, wijzen 
in hun studies en publicaties duidelijk op de gevaren en de problemen die de vestiging 
van het internationale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden veroorzaken voor de lokale 
economie en het welzijn van de bevolking. Volgens hen is er een strenge controle nodig 
ten aanzien van de sociale verantwoordelijkheid van het “Westen” en hun bedrijfsleven69. 
Norberg (2002) daarentegen is een pleitbezorger van de moderne globaliseringsprocessen. 
Hij wijst op de toename van rijkdom, rijke landen en de opkomst van de ‘Aziatische 
Tijgers’ en welzijn in het algemeen voor de meeste bevolkingsgroepen en bekritiseert 
juist de antiglobalisten. Het belangrijkste discussiepunt is dat kwesties door elkaar heen 
lopen. Het kerndilemma is namelijk meedoen en worden geëxploiteerd of buiten de 
boot vallen en “achter blijven”. Hertz (2002) verklaart in een lezing over Gendertools 
for Development in Den Haag:”...  in a debate I had with Evelyn Herfkens, your former 
Minister of Development ,...  and what she asked me was this:”Surely it is better that 
women are exploited rather than excluded?” This was in connection to women working in 
sweatshops in third world countries. A question that is very much in line with comments 
made by economists such as Jeffrey Sachs and Paul Krugman. Surely abusive working 
conditions are better than no jobs at all?... ”(Hertz, 2002 :10-11). Dit debat is ook een issue 
op Curaçao en zeker in relatie tot genderbewustwording en identiteitsconstructies op de 
arbeidsmarkt.
Het derde concept is yu di hudiu dat kind van een Jood betekent (Abraham-van der Mark, 
1993; Benjamin, 1996). Met yu di hudiu wordt verwezen naar een Joods -Curaçaose 
vader en een moeder van Afro-Curaçaose afkomst. Kinderen met deze identiteit konden 
vaker vanwege hun connecties een baan bemachtigen en binnen de Curaçaose sociale 
kleurstratifi catie en een hoger aanzien en status verwerven (Abraham- van der Mark, 
1993:47). Naast etniciteit is sekse een ander belangrijk deel van de Curaçaose identiteit. 
Cuales (1998), Kibbelaar-Buma (2003) en Paula (1967), tonen in hun publicaties aan hoe 
dit uitpakt voor vrouwen en mannen voor hun doorstroom- kansen in organisaties naar 
leidinggevende functies. Gender bepaalt grotendeels hoe de beleving en het bewustzijn over 
de identiteit worden ervaren met betrekking tot de kansen en de barrières die hiermee te 
maken hebben. 
Yu di Korsou en makamba zijn tot een zekere hoogte neutrale concepten. Binnen deze 
defi nitie maakt het echter wel uit of de persoon in kwestie een man of een vrouw is. Ook 
dan spelen ideeën die specifi ek met de etnische achtergrond van de man of vrouw te maken 
hebben een rol. Het etnisch bewustzijn is dus van invloed op de beleving van de sekse-
identiteit, omdat deze met elkaar verweven zijn (Karambayya, 1997; Tang Nain, 1991). 

2.5.2. Genderperspectief op Curaçao
De sociaal-economische situatie en de politieke agendering weerspiegelen zich in de 
bestaande wetenschappelijke infrastructuur. Curaçao is een kleinschalige samenleving, 
waar andere maatschappelijke sectoren dan de academische sector aandacht vragen. 
Wetenschap is daardoor een toegepaste activiteit. Er wordt hoofdzakelijk onderzoek 
verricht naar prangende vraagstukken die direct relevant zijn. Voorts is de beeldvorming 
over genderonderzoekers over het algemeen niet positief, waardoor dit type onderzoek 
niet aantrekkelijk wordt gevonden. De marginaliteit van het ‘genderonderzoek’ betekent 
ook dat er nauwelijks gender- onderzoekers van eigen bodem zijn (Cuales, 1998). Non-
gouvermentele organisaties (ngo’s) willen bovendien eerder breder Antilliaans onderzoek 
fi nancieren dan onderzoek gericht op eilandelijk niveau, omdat de resultaten een landelijk 
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Antilliaans effect kunnen hebben, in plaats van alleen de lokale Curaçaose situatie. 
Er zijn specifi eke wetenschappelijke studies70 over vrouwen op Curaçao verricht71. In de 
moderne Curaçaose geschiedschrijving72 wordt de positie van vrouwen op de Curaçaose 
arbeidsmarkt echter marginaal belicht73. Hoewel verscheidene auteurs wijzen op de 
verwevenheid van sociale mobiliteit, kleur, sociale achtergrond en opleiding wordt er door 
de diverse auteurs te weinig gewezen op de rol van gender (Abraham-Van der Mark, 1973; 
Cuales, 1980:1998; van Dijke, van Hulst; Terpstra, 1990; Marks, 1976;Oostindië, 1999). 
Wel wordt er vanuit gegaan dat Curaçao altijd een door mannen gedomineerde samenleving 
is geweest, waar vrouwen een belangrijke rol op de achtergrond (de niet-publieke sfeer) 
spelen (Ramdas, 1987; Römer, 1998). 
Veelal wordt in de literatuur verwezen naar het matrifocale karakter van de Curaçaose 
samenleving. De visie wordt echter zowel door verschillende onderzoekers (van Dijke, van 
Hulst & Terpstra, 1990; Cuales, 1998) aangehangen als ook bekritiseerd. Vrouwen spelen 
in ieder geval zowel in publiek als op het thuisfront een belangrijke rol (Cuales, 1998; 
Ramdas, 1988). De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt, 
zowel in het formele als het informele circuit, is bijvoorbeeld opmerkelijk groot (CBSCur, 
1997). 
Gender duidt niet zozeer op het biologische verschil tussen mannen en vrouwen, als 
op de sociale en culturele betekenisgeving aan masculiene en feminiene waarden en 
daaraan verbonden processen van machtstoeeigening en –verwerving. Als analytisch 
begrip is gender een instrument om machtsverhoudingen te ontleden om het terrein 
waarop macht vorm en gestalte krijgt in de maatschappij te analyseren (Scott, 1986 ). 
Genderverhoudingen, ofwel de sociale constructies omtrent de seksen vertalen zich naar de 
sociaal-economische posities en kansen die mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar op 
de arbeidsmarkt krijgen. Diverse factoren dragen hieraan bij, zoals opleidingsverschillen, 
opvoedingsstrategieën, rolmodellen, de beeldvorming omtrent de seksen en de verdeling 
van de zorgtaken. Deze genderverschillen en daarmee samenhangende sociaal-economische 
verschillen bepalen mede de mogelijkheden op het functieniveau waarop de meeste 
vrouwen functioneren in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid.
Een genderperspectief verschaft als het ware een bril (perspectief) die we opzetten en 
waardoor we kijken (Peterson & Runyan, 1993). De wijze waarop er door de bril gekeken 
wordt bepaalt wat voor vragen gesteld worden, hoe de antwoorden gezocht moeten worden 
en wat voor methodologische instrumenten voor dataverzameling worden gehanteerd. Een 
genderperspectief omvat voorts de sociale constructies van werk en genderhiërarchieën, de 
stereotype denkbeelden en dichotomieën die bestaan over vrouwen en mannen. Tenslotte 
zijn dominante genderideologieën (het geloofssysteem) van invloed op politieke, juridische, 
economische en culturele machtsverhoudingen. Ook voor het Caraïbisch gebied, en voor 
Curaçao74 in het bijzonder, zijn de mechanismen sekse, etniciteit en sociaal-economische 
achtergrond van invloed, de constructie van gender en de wijze waarop gender ervaren 
wordt. Dit multivariabele genderperspectief, de verwevenheid tussen sekse, etniciteit, 
sociale achtergrond, leeftijd en cultuur, wordt ook wel aangeduid als matrix of domination 
75(Hill-Collins, 1990). Deze matrix of domination is een aspect van het theoretisch 
uitgangspunt van dit onderzoek. 
Voor Curaçao heeft Hoetink (1987) de sociaal-wetenschappelijke basis gelegd voor de 
studie, maar dan met betrekking tot de verhoudingen tussen met name bevolkingsgroepen. 
Hij stelt vast dat: “ het meest opvallende kenmerk van de Curaçaose sociale structuur wel 
de krachtige scheidingslijn is tussen de blanken en de bevolkingsgroepen en vrije lieden “ 
van den couleur” (Hoetink, 1987; 79-82). De blanke bovenlaag viel in twee groepen uiteen 
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namelijk de Portugese joden en de protestanten (Hoetink, 1987:82). Volgens Hoetink (1987) 
berustte deze scheiding op een complex van sociale, economische, culturele en religieuze 
verschillen die ook weer een tweedeling van stand onder protestanten schiep. De klassen 
en etnische differentiatie die ontstonden door de emigratie van Hollanders (ambtenaren 
en offi cieren) en het huwen met Latijns-Amerikaanse vrouwen creëerde nieuwe strata. 
Deze lagen zijn nog steeds op Curaçao zichtbaar. Hoetink (1987) beschrijft in detail hoe 
deze relaties ontstonden en door alle religieuze en etnische verschillen werden bemoeilijkt 
(Hoetink, 1987:150-157). 
De sociale stratifi catie ontstond uit het culturele eigendom van oude Curaçaose 
samenlevingssegmenten. Deze elementen en invloeden hebben de basis gelegd voor de 
huidige bevolkingssamenstelling en hiërarchie. De historische en sociologische analyses 
van met name Hoetink (1987) bewijzen hoe de patronen van de Curaçaose samenleving 
doorsijpelen in de sociale verhoudingen. In dit verband is de relatie met en zijn de 
bevindingen van Steenbeek (1995)76 relevant, omdat zij vaststelt hoe genderrelaties zich 
uitdrukken in sociale en economische verhoudingen tussen groepen door constructies 
omtrent mannelijkheid en vrouwelijkheid. Begripsvorming omtrent genderrelaties in het 
Caribisch gebied, c.q de Nederlandse Antillen (Curaçao) betekent een nadere beschouwing 
van het machismo. Steenbeek (1995) schrijft: ”... de ideeën over mannelijkheid die als 
machismo worden geëtiketteerd, duiden op de kracht en superioriteit van het mannelijke. 
De macho is actief en viriel. Hij moet zijn mannelijkheid onophoudelijk bevestigen door 
het vrouwelijke, dat verbonden wordt met passiviteit, in anderen en zichzelf te overwinnen. 
Mannelijkheid moet niet alleen aan vrouwen bewezen worden, maar vooral aan mannen, 
inclusief zichzelf “(Steenbeek, 1995:43). Het machismo, volgens Steenbeek, structureert 
dan ook vooral de machtsrelaties tussen en onder mannen, maar heeft natuurlijk ook 
consequenties voor de relatie met vrouwen. Zij beschrijft dat binnen het machismo vrouwen 
inferieure wezens zijn en ondergeschikt aan mannen. De onderlinge verhoudingen tussen 
werkende mannen en vrouwen, maar zeker tussen vrouwen onderling wordt beïnvloed 
door het machismo en marianismo (Steenbeek, 1995). Het marianismo77 wordt door haar 
gedefi nieerd als een systeem van ideeën omtrent vrouwelijkheid. Binnen dit denksysteem 
is de vrouw als moeder heilig. Het concept van het marianismo is verhelderend, omdat 
het de ideologische constructies van vrouwen over mannen blootlegt. Deze ideologische 
constructies zijn als een web van betekenissen van personen en hun sociale interacties. De 
normen en waarden die de personen uitdragen vormen de constituerende elementen van een 
moreel ‘systeem’ (Steenbeek, 1995:45). Deze morele systemen hebben hun voorstellingen, 
ideeën en overtuigingen over ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, waarbij de betekenis van gender 
nauw verbonden is aan seksualiteit. 
De relatie die Steenbeek aanbrengt met identiteit is niet alleen toepasselijk voor vrouwen 
op de arbeidsmarkt die door willen stromen naar hogere functies; deze relatie toont ook 
aan dat het manzijn en het vrouwzijn zowel op micro als op macroniveau doorwerkt. 
Sekse-identiteit is complex en behoort tot het terrein van de genderverhoudingen in de 
samenleving (Steenbeek, 1995). 
Volgens Baritteau (1998) leven vrouwen in Caribische samenlevingen in ‘patriarchale’78 
maatschappijen waarbinnen de seksegrenzen niet overschreden mogen worden. Ze meent 
dat veel vrouwen in sommige gevallen binnen een Caribische gemeenschap de ruimte 
kunnen krijgen om meer masculiene verantwoordelijkheden als taak op zich nemen, 
zolang echter deze taken geen verschuiving binnen de gender- relaties met zich brengen. 
Steenbeeks conclusies bevestigen dit laatste punt (Steenbeek, 1995). 
Baritteau (1998) redeneert vanuit een politiek-economisch uitgangspunt, maar ook zij 
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meent dat het machismo op persoonlijk en met name op maatschappelijk niveau van 
invloed is op de onderlinge (sociaal-economische) genderrelaties. De maatschappelijke 
positie van Caribische vrouwen wordt daarbij ook bemoeilijkt door de vaak niet 
stabiele sociaal-economische positie van een deel van Caribische mannen (Bariteau, 
1998). Deze sekseverhoudingen zijn mede het resultaat van een postkoloniaal beleid79 
waarbinnen de overheden beleidsplannen uitstippelen die op een moderne arbeidsmarkt 
mannelijke participatie moeten stimuleren. Deze arbeidsmarkt functioneert in een steeds 
groter wordende globaliserende economie. De toenemende macht van de staat bepaalt 
eveneens de man/vrouw verhoudingen binnen dit economische beleid (zie hiervoor de 
emancipatierapporten van DWGHZ of DSO80). 
Voor de Curaçaose situatie houdt dit in dat het huidige fi nanciële beleid ofwel de 
bezuinigingen, concrete negatieve gevolgen heeft voor het emancipatiebeleid81. Ook in 
het Caribische gebied ontkomt men niet hieraan en wordt de maatschappelijke positie van 
Caribische vrouwen, zo ook van vrouwen op Curaçao, medebepaald door de invloed van de 
staat en het fi nancieel-economisch klimaat (Baritteau, 1998:192). 
Baritteau (1998) meent dat verschillende factoren een rol spelen bij het Caribisch 
genderperspectief. Haar uitgangspunt is dat de huidige postkoloniale Caribische 
maatschappijen een complex systeem van sociale relaties en maatschappijstructuren hebben 
geërfd uit de koloniale periode. Vanuit een historische context verklaart en theoretiseert ze 
de genderrelaties in deze gemeenschappen. Ze wijst erop dat het web van sociale relaties 
en structuren gendersystemen opgebouwd heeft waarin vrouwen tegenwoordig met moeite 
in functioneren in een transitiemaatschappij (van koloniale naar postkoloniale naar een 
moderne staat). Deze gendersystemen bestaan volgens Baritteau uit zowel een ideologisch 
als een materieel niveau. Ze defi nieert gender als: “a complex systems of personal and 
social relations through which women and men are socially created and maintained and 
through which they gain access to, or are allocated, status, power and material resources 
within society”(Baritteau, 1998:188). Ze benadrukt dat met name de politieke, economische 
en culturele dimensie van de maatschappelijke genderverhoudingen in de meeste analyses 
dikwijls worden verwaarloosd. Vanuit postmoderne feministische inzichten meent ze 
dat Caribische genderverhoudingen zich continu afspelen binnen sociale, politieke en 
economische, culturele en psychologische domeinen, die de materiële en ideologische 
aspecten van de genderverhoudingen defi niëren (Baritteau, 1998). Genderrelaties verhullen 
en mystifi ceren de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen en tussen 
vrouwen en de overheid. 
Baritteau (1998) stelt vast dat juist de bestaande ideeën omtrent gender invloed hebben 
op de macht, status en materiële bronnen waar vrouwen toegang tot kunnen hebben. 
De dominantie binnen genderverhoudingen is geworteld in machtsongelijkheid dat 
op verschillende niveaus materieel (macht, status en (im)materiële bronnen) en 
ideologisch (ideologische genderconstructies omtrent mannelijkheid en vrouwelijkheid in 
overheidsbeleid, institutionele praktijken op bureaucratische en sociaal niveau) uitpakt 
(appendix 10). Nog te vaak worden genderverhoudingen geplaatst binnen het privé-
domein. Baritteau betoogt dat juist de economische en politieke relaties tussen vrouwen 
en de overheid, of mannen en de overheid de huidige genderverhoudingen defi niëren. Het 
emancipatiebeleid of overheidsbeleid met betrekking tot voorzieningen en faciliteiten, 
wetgeving of inkomensverschillen bepalen in grote mate de huidige genderrelaties. De 
modernisering en emancipatie van de Caribische samenleving in dit verband, houdt in dat 
vrouwen op grote schaal toegang krijgen tot deze bovengenoemde publieke voorzieningen 
en faciliteiten. Maar de overheid implementeert vaak beleid zonder de gendereffecten 
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te overzien. Elk geïmplementeerd beleid sorteert effect met betrekking tot de gender-
verhoudingen in de gemeenschap. Het is volgens Baritteau om deze reden essentieel dat 
overheden de genderhiërarchie binnen hun samenlevingen erkennen. Overheden moeten 
niet alleen de politieke en economische systemen in hun gemeenschappen analyseren, maar 
ook hierbinnen de genderverhoudingen. Ze stelt vast dat de meeste Caribische overheden 
liberaal democratisch en masculien van aard zijn, waardoor hun beleid de economische, 
politieke, sociale en persoonlijke activiteiten van vrouwen op deze wijze onevenredig 
beïnvloedt. De heersende liberaalpolitieke Caribische ideologie deelt de maatschappij in 
twee delen, namelijk in de publieke (overheid en economie) en de private sfeer (huishouden 
en gezin). Vrouwen worden met name binnen de private sfeer zichtbaar gemaakt. Deze 
private sfeer wordt als ondergeschikt gezien aan de publieke sfeer en de daar binnen 
opererende mannen. Daar komt nog bij dat de kolonisatie, de slavernij en geforceerde 
arbeidsmigratie in deze gemeenschappen de genderrelaties hebben gecompliceerd. Het 
geloof dat vrouwen maatschappelijk ondergeschikt en inferieur aan mannen zijn, werd in 
deze periode bestendigd. De positie van vrouwen werd na de afschaffi ng van de slavernij 
en de Eerste Wereldoorlog gezien als:”... homemaker, nuturerer and reproducer of the 
labourforce. The elite, propertied and educated could vote but the majority of women did 
not have this right and their social status was derived from the male heads of households:
’The West Indian family is certainly not matriarchal, since the status of women in society is 
undefi ned and weak. Although it is the woman who keeps the family together, it is the man 
who rules”(Baritteau, 1998: 199).
Ook de huidige sociaal-economische situatie van het merendeel van de Caribische 
gemeenschappen heeft direct en zichtbaar negatieve invloed gehad op de verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen. De ambivalente sociaal-economische positie van vrouwen 
wordt bemoeilijkt door negatieve sociaal-economische ontwikkelingen voor mannen; meer 
mannelijke drop-outs in het onderwijs, meer mannelijke werkzoekenden en de alarmerende 
groei van de criminaliteit (drugshandel en vervoer). Door deze ontwikkelingen blijft de 
positie van vrouwen nog steeds fi nancieel zwakker en sociaal instabieler vergeleken met 
mannen. Baritteau (1998) concludeert dat er nog steeds sprake is van het fundamentele 
geloof in de ideologie omtrent de ondergeschikte rol van vrouwen82. Deze overtuiging 
bepaalt zowel het overheidsbeleid als de culturele uitingen binnen de samenlevingen 
waardoor de ongelijke genderverhoudingen in stand worden gehouden en zelfs worden 
bevorderd (Baritteau, 1998: 204-205).

2.6. Gender en arbeidsmarkt op Curaçao: verklaring van ongelijke gender-
participatie 

Deere e.a (1990) stellen dat de sociaal-economische positie van vrouwen in de huidige 
Caraïbische samenlevingen terug te brengen is naar de genderrelaties in de slavernij (Deere 
e.a, 1990:8). Zij schrijft dat de slavernij als instituut de positie van werkende vrouwen en 
kostwinners heeft verstevigd. Deze positie werd gecombineerd met hun rol als moeders en 
echtgenoten (Deere e.a, 1990:10). Do Rego(1991) meent echter dat dit niet zo is; dat nu pas 
meer vrouwen zichtbaar worden in het reguliere arbeidsproces. Het merendeel van vrouwen 
uit de arbeidersklasse, met name de ongehuwde moeder en grootmoeders op Curaçao, heeft 
altijd hard moeten werken83. Ideologisch echter wordt de kostwinnersnorm84 gelegitimeerd 
door het argument dat het inkomen van vrouwen als aanvullend beschouwd moet worden 
op het inkomen van de man. Maar in feite waren en zijn veel vrouwen die op Curaçao 
werkzaam zijn in de overheidssector en het bedrijfsleven vaak hoofdverantwoordelijk voor 
het inkomen van het gezin (mede kostwinner). Dat is de reden dat zij dikwijls de te lage 
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lonen accepteren. De achterliggende gedachte is bovendien dat het beter is iets te ontvangen 
dan niets (Ellis, 1986:6)85. 
Op Curaçao werkten, begin 20ste eeuw veel vrouwen in de belangrijkste huisindustrie van 
het eiland, namelijk het vlechten van panamahoeden (Van Veen, 1997:15; Vroom 2000). 
Door de komst van de Shell in de jaren twintig van de 20ste eeuw vond de verschuiving van 
een agrarische naar een toeristische en industriële economie plaats. Dit werd weerspiegeld 
in de toename van het percentage vrouwelijke werknemers in alle sectoren. Vrouwen 
werkten in loondienst in de formele publieke en privé-sectoren en als kleine ondernemers 
in de informele sector (Ellis, 1986:4,6). De vestiging van buitenlandse industrieën tijdens 
de jaren ’60 en ’70 creëerde meer werkgelegenheid voor vrouwen. Door de automatisering 
van de Shell in de jaren ‘50 en de hierdoor stijgende werkloosheid besloot de Curaçaose 
overheid om de vestiging van importvervangende en export gerichte industrieën te 
bevorderen. Deze runaway industrieën karakteriseerden zich door island hopping wanneer 
de kosten te hoog werden. De vestiging van deze runaway industrieën in de Caribische 
samenlevingen was mogelijk omdat de overheid graag export industrieën aantrok om de 
arbeidsmarkt fl exibeler en internationaal te maken. Hierdoor stegen de inkomsten van 
buitenlandse valuta en werden er extra arbeidsplaatsen gecreëerd die de werkloosheid deed 
dalen (IDS /CEREP, 1983: 102). Vooral de elektronische industrie was favoriet. Texas 
Instrument (T.I) vestigde zich als een export georiënteerde elektronische montagefabriek 
in1968 op Curaçao, evenals andere montagefabrieken in de regio86. Als gevolg van deze 
vestiging werd voor het eerst volgens Cuales (1980) een kapitalistische productiewijze 
geïntroduceerd waar alleen vrouwelijke arbeidskrachten werden ingezet.

Er zijn een aantal redenen waarom Texas Instruments zich op Curaçao vestigde. Ten 
eerste bestond er een belastingvrije periode van 10 jaar voor het bedrijf. Verder was 
nachtarbeid87 mogelijk en tenslotte konden er lage lonen uitbetaald worden. De banen 
waren routinematig en laagbetaald, omdat deze groep vrouwen dit type werkervaring niet 
had en omdat ze vrouwen waren (Cuales, 1980:77-78). De perceptie heerste bovendien dat 
met name mannelijke managers dachten dat vrouwen andere biologische en psychologische 
eigenschappen vertoonden. Ze werden hierdoor niet geschikt geacht voor leidinggevende 
functies (Ellis, 1986:5-6)88. Cuales meent dat het toegenomen percentage vrouwelijke 
werklozen gezien moet worden tegen het licht van de plotselinge groei van het vrouwelijke 
arbeidsreservoir toen de runaway bedrijven het eiland verlieten (Cuales, 1984:116). Ze 
beweert dat het vertrek van deze bedrijven juist op het moment kwam toen de vrouwelijke 
arbeidskrachten hogere lonen begonnen te eisen, de vakbonden aan invloed wonnen en de 
belastingvrije periode van 10 jaar, die door de overheid gegarandeerd was, verliep. Na het 
vertrek vervielen de ex-werkneemsters in hun oude economische situatie. De aanvankelijke 
economische verbetering van hun leefomstandigheden was slechts tijdelijk geweest. 
Deze gebeurtenis illustreert dat de industrialisatie evenals de migratie van mannelijke 
werknemers naar Cuba tussen 1917 en 1921 voor de arbeidsmarktpositie en de participatie 
van vrouwen op Curaçao één van de meest ingrijpende gebeurtenissen is geweest. Voor 
het eerst namelijk, gingen vrouwen werken in technische beroepen (Cuales, 1980:84) 89. 
Paradoxaal genoeg nam de mogelijkheid tot arbeidsmarktparticipatie toe door de komst van 
de runaway industrieën, terwijl door hun vertrek deze afnam.
De stijging van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen werd tevens veroorzaakt, doordat 
werkende vrouwen, die hoofd van een gezin waren, meer en meer hun eigen winkeltjes en 
bedrijfjes startten. Meestal verdienen vrouwen niet veel of maken zij niet veel winst uit dit 
informele economische circuit. Maar deze economische activiteiten voorzien hen wel van 
een constante cashfl ow (Cuales, 1984: 116). 
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De betrekkelijke economische autonomie van vrouwen vanaf de industrialisatie en 
modernisering van de Caribische samenlevingen heeft niet geresulteerd in een grotere 
zichtbaarheid en participatie van vrouwen in het publieke leven (Deere e.a,1990)90. 
Een reactie hierop was wel dat meer vrouwen voor een hogere onderwijsvorm kozen. 
Safa (1986) concludeert dat hoewel vrouwen een hoog opleidingsniveau waarderen om 
sociaal te stijgen, ze in de meeste gevallen toch nog vaak de traditionele ‘vrouwelijke’ 
beroepen kiezen zoals het onderwijs en de verpleging (Safa, 1986:7). Het Curaçaose 
emancipatiebeleid heeft deze ontwikkeling deels willen veranderen. 
Vanaf 1974 is de emancipatie van de Antilliaanse c.q Curaçaose vrouw eigenlijk pas 
goed op gang gekomen. In dat jaar werd ook de vereniging Steering Committee Curaçao 
opgericht91, die ongeveer 60 deelnemende organisaties telt. Door zich actief in te zetten 
voor de positieverbetering van vrouwen op alle Antilliaanse eilanden en in de wijken 
lezingen te verzorgen, discussies en debatten te organiseren lukte het in 1975 om de 
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw te beperken. De opheffi ng van de 
handelingsonbekwaamheid is door de wet van handelingsonbekwaamheid door mw. 
Lucina da Costa Gomez voorbereid, op 7 mei 1975 getekend en offi cieel in werking 
getreden op 1 december 1975. Het wetsvoorstel is geformuleerd aangaande de uitbanning 
van discriminatie van de vrouw. Er is sindsdien zowel bij mannen en vrouwen een 
mentaliteitsverandering te bespeuren met betrekking tot werkende vrouwen in de diverse 
beroepensectoren. 

Tabel 2.1. Werkende vrouwen naar beroepsgroep. Curaçao
Beroep 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Wetgevers/sen.of 3,6% 4,4% 4,9% 5,0% 5,1% 5,4%

Professionals. 9,8% 8,8% 8,9% 8,7% 9,1% 8,7%

Techn. en ass.prof 14,8% 14,6% 15,0% 15,5% 16,1% 16,8%

Kantoormed. 28,4% 27,6% 27,3% 27,4% 26,2% 25,3%

Recep. balie med. 21,2% 21,5% 20,8% 21,4% 20,9% 20,5%

Agric./For./Visserij 0,3% 0,4% 0,7% 0,3% 0,6% 0,6%

Handwerk en ambacht. 1,9% 1,9% 2,2% 1,5% 1,8% 1,9%

Plantoperators 1,0 % 1,4% 1,8% 1,2% 1,6% 1,5%

Basis 18,9% 19,5% 18,4% 19,2% 18,6% 19,4%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: AKO tabellen (1991-1997 Curaçao)



59

De Curaçaose samenleving en gender

Tabel 2.2. Werkende mannen naar beroepsgroep, Curaçao
Beroep 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Defensie 1,0% 1,0% 1,2% 0,9% 1,5% 1,2%

Wetgevende/sen.of 8,9% 9,3% 8,6% 9,4% 10,1% 11,2%

Professionals. 9,8% 9,3% 9,1% 8,8% 9,1% 9,2%

Techn. en ass.prof. 17,7% 17,9% 18,2% 17,6% 16,9% 16,7%

Kantoormedewerkers 7,7% 7,5% 7,4% 6,6% 7,0% 6,9%

Recep. en baliemedewerkers 10,1% 10,0% 10,2% 9,8% 10,0% 10,0%

Agric./For./Visserij 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,6% 1,3%

Handwerk en ambacht. 24,7% 24,6% 24,0% 25,3% 24,7% 26,0%

Plantoperators 9,3% 9,5% 9,6% 9,4% 8,8% 8,0%

Basis 9,6% 10,0% 10,5% 11,0% 10.3% 9,5%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: AKO tabellen(1991-1997 Curaçao)

Het huidige Curaçaose emancipatiebeleid is gericht op gender mainstreaming92. Met 
gendermainstreaming wordt een (gender)strategie bedoeld met als doel (gender)gelijkheid 
binnen alle sectoren van de samenleving. Deze strategie bevat twee belangrijke aspecten. 
Ten eerste de integratie van gendergelijkheid in onderzoek, analyses en de formulering 
van beleid, projecten en programma’s. Ten tweede behelst deze mainstraiming, 
(beleids)initiatieven die zowel vrouwen als mannen in staat stelt om hun opvattingen 
te uiten en hun ideeën te formuleren met betrekking tot het besluitvormingsproces in 
ontwikkelingskwesties. 
Op Curaçao werden in de contourennota Nationale Ontwikkeling en Welzijnsbeleid de 
punten met betrekking tot de implementatie van het Beijing Platform for Action voor 
het Curaçaose emancipatiebeleid op een rij gezet. De mainstreaming van ‘Vrouw en 
Ontwikkeling’ is een van de voornaamste actiepunten waarop het landelijke (Antilliaanse) 
Departement Welzijn, Gezin en Humanitaire Zaken (DWGHZ) haar beleid heeft 
uitgestippeld. Verder werkt het Bureau Vrouwenzaken (eilandelijk) op Curaçao nauw samen 
met de instanties zoals de GGD, SEDA, ‘Steering Committee’ en andere Ngo’s.

Figuur 2.1. De participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt (ILO, 1997:8). 
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Een groter percentage vrouwen neemt deel aan de arbeidsmarkt. Uit fi guur 1 blijkt dat 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op Curaçao duidelijk groter is dan het totale 
percentage werkende vrouwen van de hele wereld; het aandeel van vrouwen op de 
arbeidsmarkt is op Curaçao in 2001 gestegen en het grootst. Dit heeft onder meer te 
maken met het stijgende opleidingsniveau van vrouwen, de veranderende opvattingen over 
vrouwen en werk en een diversifi catie en behoefte van de arbeidsmarkt aan getalenteerde 
werknemers ongeacht gender. Geconcludeerd kan worden dat de participatiegraad van 
vrouwen op Curaçao weinig verschilt met die van de vrouwen uit de VS in 2001. Er is een 
sterke groei te zien in het percentage vrouwen dat deel neemt op de arbeidsmarkt in 1970 
en 2001; een spectaculaire stijging die groter is dan in andere delen van de wereld.

De barrières, die vrouwen op Curaçao met betrekking tot hun doorstroom- mogelijkheden 
in de organisatie of het bedrijf moeten overwinnen, hebben te maken met sociaal-
psychologische opvattingen van vrouwen zelf en van leidinggevenden (Fischer e.a, 
2000). Maar ook de verschillende (politieke en beleidsmatige) belangen en het effect 
van het emancipatiebeleid (DSO /ECLAC rapport 2003; Minswz, 2001), secondaire 
arbeidsvoorwaarden, grotere participatie in de niet-traditionele banen, gebrek aan 
begeleiding, voorlichting en mentorsystemen zijn hier oorzaak van(OIB/3: 2001). Daarnaast 
zijn er te weinig voorbeeldfuncties, bij/omscholingsmogelijkheden voor vrouwen met 
dezelfde baan (Hertz, 2002). Ook zijn er geen netwerken en is er niet voldoende profi lering 
van vrouwen uit alle etnische en sociaal-economische achtergronden, inkomensverschillen. 
Tot slot zijn er ook te veel obstakels bij het verkrijgen van krediet bij fi nanciële instellingen 
(CEDAW verslag, 1992; Fetherolf Loutfi , 2001; Hertz, 2002; ILO, 1997, 2002; Kibbelaar-
Buma, 2000;Nussbaum in Loutfi , 2001; Powell, 1999).93

2.7. Gender- en arbeidsmarktparticipatie
De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op Curaçao is opmerkelijk groot. Mede door de 
huidige fi nancieel-economische terugval, waar Curaçao al tijden mee kampt, is de sociaal-
economische positie van vrouwen niet verbeterd. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen. Deze participatie is het fundament voor 
sociale mobiliteit. Het is altijd al zo geweest dat het eiland een voornamelijk door mannen 
gedomineerde economie heeft waarin vrouwen op economisch gebied een ‘marginale 
rol’ spelen. Goedkope arbeid door vrouwen is essentieel voor de economie. Maar de 
vrouwen zijn mede hierdoor in hogere beroepen marginaal vertegenwoordigd en mede 
om deze reden bestaat er onvoldoende maatschappelijke erkenning van de waarde van 
vrouwenarbeid (cbscur, 1997; census, 1992/census, 2001).
Voor wat de dynamiek van de Curaçaose arbeidsmarkt betreft is een beschrijving van de 
werkloosheid onder vrouwen illustratief. De groeiende werkloosheid onder vrouwen kent 
zowel historische als economische verklaringen. De economische crisis die momenteel 
het eiland teistert, heeft de werkeloosheid fors doen toenemen. Het blijkt dat als 
geschoolde vrouwen in loondienst werken, zij meestal dienstverlenende en commerciële 
beroepen uitoefenen94. In de hoogste beroepsgroepen zijn veel vrouwen terug te vinden 
in banen als leerkracht in het basisonderwijs of op de middelbare school. Vrouwen zijn 
oververtegenwoordigd in laagbetaalde functies die dikwijls als typische vrouwenfuncties 
worden gezien, zoals bijvoorbeeld caissières, ongeschoolde banen(zie tabel 4a en b). 
De beroepsbevolking is numeriek gedaald, zowel de groep werkenden als de groep 
werkzoekenden. Deze daling wordt door de economisch niet-actieve bevolking veroorzaakt. 
Doordat dit deel van de bevolking nauwelijks veranderde is de participatiegraad gedaald. 
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De werkende bevolking is bovendien afgenomen en doordat de werkzoekende bevolking 
toenam, steeg het werkloosheidpercentage. In 1997 was het werkloosheidspercentage 15,3 
procent, en nu bedraagt zij –anno 1998 - 16,7 procent. Vooral meer mannen zijn tijdens 
deze periode werkzoekende geworden. De daling van het aantal werkenden betreft zowel 
mannen als vrouwen, maar relatief meer vrouwen. Het werkloosheidpercentage voor 
mannen steeg naar 14,1 (was 12,4) dat voor vrouwen nam toe tot 19,4 (was 18,4)95. Het jeu
gdwerkloosheidspercentage steeg en bedraagt nu 35,5 procent. Weliswaar daalde het aantal 
werkzoekende jongeren (15-24 jaar), maar het aantal werkenden in deze groep daalde 
nog meer (AKO 1998)96. Het drop-out gehalte van mannen en jongens op middelbare 
scholen en de stijging van het aantal meisjes en vrouwen op hogere beroepsopleidingen 
en universiteiten, plus de stijging van de criminaliteit onder mannen97 zijn met elkaar 
gerelateerd. Mede door deze ontwikkelingen is er een groeiend bewustzijn onder 
vrouwen en in beperkte mate ook onder meisjes te zien met betrekking tot hun nieuwe 
maatschappelijke kansen. Hun nieuwe sociaal-economische positie heeft ertoe geleid 
dat er andere invullingen met betrekking tot masculiene en feminiene genderrolpatronen 
zijn ontstaan. Het projectdossier ‘Reorganisatie en vernieuwing mbo Curaçao’ (1998) 
toont aan dat (MBO) onderwijs vooral meisjes en jonge vrouwen aantrekt omdat het 
hoofdzakelijk Middelbaar Administratief Onderwijs (MAO), MDGO, Horeca, Toerisme en 
detailhandelopleidingen omvat. Dit zijn traditioneel de studies die vrouwen kiezen. Toch is 
het aantal vrouwelijke studenten aan de MTS aanzienlijk gestegen. 
Tot slot meldt het AKO (1998)98 dat de totale bevolking van Curaçao tussen 1997 en 1998 
gedaald is met bijna 1400 personen. Deze daling is het gevolg van een verhoogde emigratie. 
Per saldo verlieten in deze periode 3.255 personen het eiland. Het migratiesaldo is het 
hoogst bij de jongeren in de leeftijdsgroep 15-24 jaar (AKO, 1998).
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Tabel 2.3. Bevolking en beroepsbevolking naar geslacht

1994 1995 1996 1997 1998
Mutatie
’97-‘98

Man

Werkend 55,4% 56,3% 55,7% 54,1% 54,5% -44,8%

Werkzoekend 46,5% 40,7% 39,7% 42,6% 44,7% 75,6%

Beroeps-
bevolking

54,2% 54,2% 53,5% 52,4% 52,9% -29,3%

Niet-actieven 15+ 34,0% 34,6% 34,3% 35,9% 35,5%

Bevolking 0-14 50,2% 50,1% 50,3% 50,2% 50,1% -66,8%

Bevolking 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% 46,9% -50,7%

Werkloosheids-
percentage

11,0 9,9 10,4 12,4 14,1 +1.7

Participatie-
graad

49,3 48,1 49,8 48,7 48,6 -0.1

Vrouw

Werkend 44,6% 43,7% 44,3% 45,9% 45,5% -55,2

Werkzoekend 53,5% 59,3% 60,3% 57,4% 55,3% 24,4

Beroeps-
bevolking

45,8% 45,8% 46,5% 47,6% 47,1% -70,7

Niet-actieven 15+ 66% 65,4% 65,7% 64,1% 64,5%

Bevolking 0-14 49,8% 49,9% 49,7% 49,8% 49,9% -33,2

Bevolking 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% -49,3

Werkloosheids-
percentage

15,0 17,0 18,1 18,4 19,4 +0.1

Participatie-
graad

36,9 35,9 38,3 39,2 38,3 -0.9

Bron: Arbeids krachten onderzoek (AKO, 1998)99

Het aanbod van de Curaçaose arbeidsmarkt toont via de AKO-gegevens uit 1995 aan dat 
het aantal werkzoekende mannen bijna anderhalf zo groot is als het aantal werkzoekende 
vrouwen op Curaçao100. De werkeloosheid onder vrouwen is echter het grootst; bijna 
6000 vrouwen versus 4500 mannen101. Het blijkt uit de census van 1992, dat 91% van de 
werkzoekenden een laag opleidingsniveau heeft, dat wil zeggen niet meer dan een lager 
beroepsopleiding, terwijl 67% geen werkervaring heeft. Dare (1996) meent voorts dat 57% 
langer dan 12 maanden werkloos is. Dit is te wijten aan een infl exibele arbeidsmarkt (onder 
meer vanwege de toetsingseis van de ontslagwet) en een slecht functionerend regulier 
onderwijssysteem. Verder blijkt 3500 van de groep werkzoekende vrouwen tussen de 25-
44 jaar te zijn, 1745 zijn tussen 15-24 jaar en 730 is 45-plusser (AKO 1995)102(appendix 
20). Er zijn bijvoorbeeld op Curaçao honderden meisjes en vrouwen die een MAVO -
diploma hebben, maar geen werk krijgen behalve als verkoopster. Ze missen de technische 
vaardigheden die de arbeidsmarkt nu vereist; computerkennis, of vaardigheden als 
telefoniste of receptioniste (Kibbelaar, 1996:30).
De tabellen 2.4a en 2.4b geven een globaal overzicht van de positie van vrouwen op 
de Curaçaose arbeidsmarkt met betrekking tot functie, beroepsgroepen en de relatie en 
ontwikkeling hierin. Er werd naar verschillen en overeenkomsten gezocht aan de hand van 
het cijfermateriaal uit 1992 en 2001. Gekeken werd naar de positie van vrouwen en mannen 
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voor wat betreft de horizontale segregatie, het functieniveau en de arbeidsparticipatie. 
Eveneens wordt de positie van mannen vergeleken met de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Uit deze vergelijking worden conclusies getrokken.

Tabel 2.4a. Werkende vrouwen en mannen naar beroepsgroep, relatieve verdeling. Curaçao 
1992 en 2001

 vrouw man  

Beroepsgroepen 2001 1992 2001 1992

Hoge overheidsfunctionarissen 0,2% 0,2% 0,6% 0,7%

Managers, directeuren, eigenaars 6,6% 3,8% 14,7% 9,3%

Fysici, ingenieurs, architecten, 
automatiseringsdeskundigen 0,4% 0,3% 2,4% 2,2%

Gezondheidsdeskundigen 0,7% 1,4% 1,0% 1,2%

Onderwijzers/leerkrachten 6,7% 6,6% 2,6% 2,3%

Accountants, advocaten, sociale wetenschappers 2,5% 2,2% 3,0% 2,5%

Assistenten van technische wetenschappers 1,0% 1,3% 3,9% 4,6%

Medische assistenten, verpleegkundigen 5,3% 3,4% 1,0% 0,7%

Assistent leerkrachten 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Ambt., makelaars, adminstrateurs,
politie inspecteurs 7,0% 6,0% 5,7% 5,8%

Voormannen en supervisors. 2,7% 1,4% 4,9% 4,2%

Kantoormedewerkers 19,0% 20,1% 5,5% 6,5%

Servicemedewerkers: caissières,
receptie/ baliepersoneel etc. 7,9% 8,5% 1,2% 1,7%

Dienstverleners: kappers, koks, 
serveerders, verzorgers  10,4% 10,0% 9,7% 7,6%

Verkopers, winkelpersoneel 9,1% 11,8% 2,4% 2,4%

Landbouwers, vissers, veefokkers 0,2% 0,4% 1,1% 1,3%

Bouwvaklieden 0,1% 0,1% 8,5% 10,9%

Machine en elektronische monteurs 0,1% 0,1% 9,5% 11,4%

Handwerklieden, drukkers 0,3% 0,4% 0,9% 1,1%

Voedsel- en houtbewerkers, kleermakers 0,8% 0,9% 1,3% 1,8%

Uitvoerend medewerkers 0,0% 0,0% 1,9% 1,7%

Machine operators 0,3% 0,5% 1,0% 1,5%

Bestuurders van voertuigen 0,7% 0,6% 5,7% 6,2%

Ongeschoolden, elementaire beroepen 16,0% 18,6% 5,4% 6,1%

Helpers 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%

Arbeiders mijnbouw, wegen, constructie, fabriek 0,6% 1,0% 3,1% 4,1%

Overige beroepen 1,2% 0,4% 2,9% 1,9%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: CBS, Census 1992 en 2001
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Tabel 2.4a geeft de verdeling van de werkende bevolking over de verschillende 
beroepsgroepen weer. Voor het indelen van werkenden is hier gebruik gemaakt van de 
ISCO-88 beroepenclassifi catie. De ordening van de beroepsgroepen is gebaseerd op de 
criteria ‘inkomen’ en ‘opleiding’. Het blijkt dat over het algemeen het opleidingsniveau 
en het salaris hoger zijn naarmate beroepen hoger op de lijst staan. In 2001 was een groot 
deel van de werkende vrouwen (62,4%) geconcentreerd in de 5 (hoofd-) beroepsgroepen: 
kantoormedewerkers, servicemedewerkers, dienstverleners, verkopers en de z.g. 
ongeschoolde beroepen. Ook in 1992 was er sprake van een hoge concentratie van 
werkende vrouwen in deze 5 (hoofd-) beroepsgroepen (68,7%). Werkende mannen zijn 
vergeleken met werkende vrouwen meer gelijkmatig over de verschillende beroepsgroepen 
verdeeld. Daarbij zijn de mannen over het algemeen ook beter vertegenwoordigd in de 
hogere beroepsgroepen. In 2001 behoorde 24,3 procent van de werkende mannen tot de 
hoogste 6 beroepsgroepen; voor de werkende vrouwen was dit 17,1 procent.
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Tabel 2.4b. Werkende bevolking: sekse -verhouding per beroepsgroep. Curaçao 2001

Beroepsgroepen vrouw man totaal

Hoge overheidsfunctionarissen 28,0% 72,0% 100,0%

Managers, directeuren, eigenaars 29,7% 70,3% 100,0%

Fysici, ingenieurs, architecten, 
automatiseringsdeskundigen 13,6% 86,4% 100,0%

Gezondheidsdeskundigen 38,4% 61,6% 100,0%

Onderwijzers/leerkrachten 70,7% 29,3% 100,0%

Accountants, advocaten, sociale wetenschappers 44,2% 55,8% 100,0%

Assistenten van technische wetenschappers 18,8% 81,2% 100,0%

Medische assistenten, verpleegkundigen 83,3% 16,7% 100,0%

Assistent leerkrachten 41,7% 58,3% 100,0%

Ambtenaren, makelaars, administrateurs, 
politie inspecteurs 54,0% 46,0% 100,0%

Voormannen en supervisors 33,8% 66,2% 100,0%

Kantoorklerken 76,4% 23,6% 100,0%

Service klerken: caissières, receptionisten, 
baliepersoneel etc. 85,7% 14,3% 100,0%

Dienstverleners: kappers, koks, serveerders, 
verzorgers etc. 50,3% 49,7% 100,0%

Verkopers, winkelpersoneel 78,3% 21,7% 100,0%

Landbouwers, vissers, veefokkers 15,9% 84,1% 100,0%

Bouwvaklieden 0,9% 99,1% 100,0%

Machine en elektronische monteurs 0,9% 99,1% 100,0%

Handwerklieden, drukkers 25,0% 75,0% 100,0%

Voedsel- en houtbewerkers, kleermakers 38,7% 61,3% 100,0%

Plant operators 1,7% 98,3% 100,0%

Machine operators 24,8% 75,2% 100,0%

Bestuurders van voertuigen 10,7% 89,3% 100,0%

Ongeschoolden, elementaire beroepen 73,6% 26,4% 100,0%

Helpers 12,0% 88,0% 100,0%

Arbeiders mijnbouw, wegen, constructie, fabriek 16,3% 83,7% 100,0%

Overige beroepen 28,4% 71,6% 100,0%

Totaal 48,5% 51,5% 100,0%

 (23138) (24548) (47686)

Bron: CBS, Census 2001

Tabel 2.4b geeft de sekse-verhouding per beroepsgroep in 2001 weer. In het 
merendeel (70 %) van de beroepsgroepen zijn verhoudingsgewijs meer mannen dan 
vrouwen werkzaam. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de volgende 8 van de 27 
(beroepsgroepen: leerkrachten (70,7 %), medische assistenten (83,3 %), ambtenaren (54%), 
kantoormedewerkers (76,4 %), servicemedewerkers (85,7 %), dienstverleners (50,3%) 
verkopers (78,3 %) en elementaire beroepen (73,6 %). 
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De classifi catie van de beroepsgroepen is gebaseerd op zowel inkomen als opleiding. 
Naarmate beroepen hoger op de lijst staan is het inkomen en het opleidingsniveau over 
het algemeen hoger. Vrouwen zijn met name in bepaalde beroepen oververtegenwoordigd: 
leerkrachten (69%), medische assistenten (78%), kantoorklerken (70%), serviceklerken 
(79%), verkopers (79%) en ongeschoolden (79%) (Modus1/2;1996,44). Een groot deel 
van de werkende vrouwen (bijna 70%) is geconcentreerd in 5 (hoofd-) beroepsgroepen: 
kantoorklerken, serviceklerken, dienstverleners, verkopers en de z.g ongeschoolde beroepen 
(zoals straatverkopers, huishoudelijke diensten, snacks bereiden en verkopen). Mannen zijn 
vergeleken met vrouwen gelijkmatiger over de verschillende beroepsgroepen verdeeld. De 
aanwezigheid van vrouwen in de 6 hoogste beroepen is 14,5 procent, terwijl dit bij mannen 
18,2 procent bedraagt. Voor bijna elk van deze hoge beroepen geldt dat vrouwen lichtelijk 
ondervertegenwoordigd zijn. Alleen als leerkracht zijn relatief veel meer hooggeschoolde 
vrouwen dan mannen werkzaam(Modus ½, CBS 1996).

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is fl ink gestegen103, maar de sociaal-economische 
voorzieningen, zoals onder andere het gebrek aan kinderopvang en optimale secondaire 
arbeidsvoorwaarden, vormen de grootste drempels voor een grotere en actievere participatie 
op de arbeidsmarkt. Twee maatregelen zijn doorslaggevend geweest voor de verbetering 
van de positie van vrouwen in het Curaçaose sociaal-economische leven. Ten eerste een 
arbeidsmarktbeleid waar het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in zowel technische, 
administratieve en fi nanciële beroepen werd aangepakt door meer vrouwen aan te stellen. 
En ten tweede de gelijktrekking van salarissen voor gehuwde en ongehuwde mannen en 
vrouwen in de publieke sector (CEDAW verslag, 1992). Bovengenoemde gegevens moeten 
binnen een historische economische context begrepen worden. De slavernij heeft de basis 
gelegd voor de economische positie van (werkende) vrouwen. Deze basis geldt vandaag de 
dag nog op het eiland en ook in de regio (Massiah, 1986; Tang Nain, 1991).

Tabel 2.5a. Hoogopgeleide werkende mannen en vrouwen in de zes hoogste 
beroepsgroepen, relatieve verdeling. Curaçao 1992 en 2001
 vrouw man

Beroepsgroepen 2001 1992 2001 1992

Hoge overheidsfunctionarissen 0,9% 0,7% 2,0% 2,8%

Managers, directeuren, eigenaars 15,5% 10,1% 34,4% 26,8%

Fysici, Ingenieurs, architecten,
automatiseringsdeskundigen

1,8% 1,4% 9,7% 11,3%

Gezondheidsdeskundigen 3,8% 7,4% 5,4% 7,6%

Onderwijzers/leerkrachten 33,8% 46,1% 12,1% 14,8%

Accountants, advocaten, 
sociale wetenschappers

12,6% 12,7% 12,1% 12,6%

Sub-totaal 68,6% 78,4% 75,8% 75,8%

Overige beroepen 31,4% 21,6% 24,2% 24,2%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: CBS, Census 1992 en 2001
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Tabel 2.5a geeft de relatieve verdeling van werkenden met een hoge opleiding104 over de 
zes hoogste beroepsgroepen weer. In 2001 was 68,6 procent van de hoogopgeleide vrouwen 
werkzaam in deze zes hoogste beroepsgroepen; in 1992 was dit 78,4 procent. Vergeleken 
met 1992 is er relatief gezien sprake van een afname van hoogopgeleide vrouwen in deze 
zes beroepen met 10.2 procentpunten, maar in absoluut opzicht is er juist een groei van 
hoogopgeleide vrouwen in deze beroepsgroepen(zie tabel 5b).
Uit de gegevens in de tabel blijkt dat vrouwen met een hoge opleiding voor een groot deel 
(2001: 33,8%) werkzaam zijn in het onderwijs. Hoogopgeleide mannen, zijn vergeleken 
met hoogopgeleide vrouwen, wat meer verdeeld over deze zes hoogste beroepsgroepen. 
Hoogopgeleide mannen zijn voornamelijk werkzaam als manager, directeur etc(2001:
34,4%). 

Tabel 2.5b. Hoogopgeleide werkende mannen en vrouwen in de zes hoogste 
beroepsgroepen, absolute cijfers en mutaties periode 1992 - 2001, Curaçao.

 vrouw man  

Beroepsgroepen 2001 1992 mutatie 92/01 2001 1992 mutatie 92/01

Hoge overheidsfunctionarissen 30 17 76% 85 105 -19%

Managers, directeuren, eigenaars 515 238 116% 1450 1001 45%

Fysici, ingenieurs, architecten, 
automatiseringsdeskundigen

61 32 91% 407 422 -4%

Gezondheidsdeskundigen 127 173 -27% 226 283 -20%

Onderwijzers/leerkrachten 1121 1082 4% 510 554 -8%

Accountants, advocaten, 
sociale wetenschappers

419 299 40% 511 473 8%

Sub-totaal 2273 1841 23% 3189 2838 12%

Overige beroepen 1041 506 106% 1020 904 13%

Totaal 3314 2347 41% 4209 3742 12%

Bron: CBS, Census 1992 en 2001 

Tabel 2.5b geeft inzicht in de absolute cijfers en de mutaties over de periode 1992-2001. 
Vergeleken met 1992 (2347) is de groep hoog opgeleide105 werkende vrouwen in 2001 
(3314) toegenomen met 41 procent. De toename bij de hoogopgeleide mannen in de 
periode van 1992 (3742) tot 2001 (4209) was 12 procent. Voor bijna elk van de zes hoogste 
beroepsgroepen geldt dat de toename bij de vrouwen veel sterker is geweest dan bij de 
mannen. Het aantal hoogopgeleide vrouwen in de beroepsgroep managers, directeuren etc. 
nam tussen 1992 en 2001 toe met 116 procent; voor de mannen in deze beroepsgroep geldt 
een groei van 45 procent. 



68

Barsten in het glazen plafond

Tabel 2.5c. Hoog opgeleide werkende bevolking: sekseverhouding per beroepsgroep. 
Curaçao 1992 en 2001

Beroepsgroepen 2001 1992  

 man vrouw totaal man vrouw totaal

Hoge overheidsfunctionarissen 74% 26% 100% 86% 14% 100%

Managers, directeuren, eigenaars 74% 26% 100% 81% 19% 100%

Fysici, ingenieurs, architecten,
automatiseringsdeskundigen 87% 13% 100% 93% 7% 100%

Gezondheidsdeskundigen 64% 36% 100% 62% 38% 100%

Onderwijzers/leerkrachten 31% 69% 100% 34% 66% 100%

Accountants, advocaten, 
sociale wetenschappers 55% 45% 100% 61% 39% 100%

Sub-totaal 58% 42% 100% 61% 39% 100%

Overige beroepen 49% 51% 100% 64% 36% 100%

Totaal 56% 44% 100% 61% 39% 100%

Bron: CBS, Census 1992 en 2001 

Tabel 2.5c verschaft informatie over de sekseverhouding van hoogopgeleide mannen en 
vrouwen per beroepsgroep. Voor het jaar 2001 kan worden opgemerkt dat in deze zes 
hoogste beroepsgroepen er verhoudingsgewijs meer mannen dan vrouwen voorkomen. 
Alleen in de beroepsgroep onderwijzer/leerkracht zijn hoogopgeleide vrouwen in de 
meerderheid. De verhouding man/vrouw is in 2001 voor bijna alle zes beroepsgroepen 
toch minder scheef vergeleken met de situatie in 1992. De sterke instroom na 1992 van 
hoogopgeleide vrouwen in deze beroepsgroepen is hier debet aan. Tussentijds kan worden 
geconcludeerd dat vrouwen op de arbeidsmarkt vrij hoog zijn opgeleid en vooral werkzaam 
zijn in functies waar mannen relatief minder werkzaam in zijn. In hogere beroepen is hun 
aantal toegenomen. Concluderend kan worden vastgesteld dat mannen nog steeds absoluut 
veel beter vertegenwoordigd zijn, maar het aandeel van vrouwen groeit snel.

2.7.1. Gender, opleiding en werk 
Sekse-segregatie van en binnen beroepssectoren hangt samen met het opleidingsniveau. 
Vrouwen met een lagere opleiding zijn vooral vertegenwoordigd in de diensten, de 
landbouwsector en de productiesector. Vrouwen met een middelbare schoolopleiding zijn 
met name werkzaam in kantoorbanen en vrouwen met een hogere beroepsopleiding of 
wetenschappelijke opleiding werken over het algemeen als professionals in het onderwijs, 
de medische sector, het overheidswezen en de vrije sectoren (Massiah, 1986:207). 
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Tabel 2.6. Werkende bevolking naar opleiding en geslacht, relatieve verdeling. Curaçao 1992 
en 2001

 1992 2001  

Opleidingsniveau vrouw man totaal vrouw man totaal

  

zeer laag (lagere school) 16,2% 19,0% 17,8% 10,5% 11,7% 11,1%

laag (Lbo/Mavo) 57,2% 52,4% 54,5% 50,6% 49,2% 49,9%

middelbaar (Havo/Vwo/Mbo) 15,8% 15,8% 15,8% 24,0% 21,4% 22,6%

hoog (Hbo/Wo) 10,8% 12,8% 12,0% 14,9% 17,7% 16,3%

totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(exclusief opleiding=onbekend) (21775) (29305) (51080) (22284) (23755) (46039)

Bron: CBS, Census 1992 en 2001 

In Tabel 2.6 wordt naar geslacht informatie gegeven over het opleidingsniveau of de mate 
van de geschooldheid van de werkende bevolking in de censusjaren 1992-2001106. 
Het opleidingsniveau van alle werkenden op Curaçao is in de periode 1992 – 2001duidelijk 
verbeterd. Was het aandeel van zeer laag (lagere school) en laag geschoolden (Lbo/Mavo) 
van de werkende bevolking in 1992 72,3 procent, in 2001 nam dit af tot 61 procent. Aan 
de andere kant zien wij een toename van het aandeel middelbaar geschoolden (havo, vwo, 
mbo) en hoog geschoolden (hbo, wo) van 27,8 procent naar 38,9 procent. Zowel werkende 
mannen als werkende vrouwen zijn er qua opleiding op vooruit gegaan. Bij de werkende 
mannen steeg het aandeel middelbaar geschoolden van 15,8 procent (1992) naar 21,4 
procent (2001); bij de werkende vrouwen was dit respectievelijk 15,8 procent (1992) en 24 
procent ( 2001). Het aandeel hooggeschoolden steeg bij de mannen van 12,8 procent (1992) 
naar 17,7 procent; bij de vrouwen steeg het aandeel hooggeschoolden van 10,8 procent 
(1992) naar 14,9 procent (2001). Het aantal hooggeschoolden plus toename blijft gelijk, 
maar er zijn meer jongere vrouwen.
Anno 2001 zijn de opleidingsverschillen tussen werkende mannen en vrouwen niet echt 
groot. Het percentage hooggeschoolden is bij de werkende mannen 2.8 procentpunten 
hoger, terwijl het percentage middelbaar geschoolden bij de werkende vrouwen 2.6 
procentpunten hoger is. Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
Curaçao (cbscur) kwam naar voren dat het verschil in opleiding van mannen en vrouwen, 
die actief aan het arbeidsproces deelnemen, niet groot is. Het percentage hooggeschoolden 
is voor mannen 2 procentpunten hoger, terwijl er minder vrouwen zijn met lage opleidingen 
(Modus1/2, 1996:41).
Vrouwen lijken hun opleidingsachterstand in te lopen (Modus 1996). Echter, dit wordt niet 
duidelijk op basis van tabel 6. Dan is eerder het tegenovergestelde het geval. Vrouwen zijn 
nu hoogopgeleid. Dat is ook zo bij mannen. Bovendien is bij de mannen de groei groter dan 
bij de vrouwen (zie tabel 2.6).Vergelijkt men het opleidingsniveau van de leeftijdsgroep 25-
34 jaar met dat van de oudere leeftijdsgroepen dan is het relatieve aandeel van vrouwen met 
een hoge opleiding fors toegenomen (van 2 naar 8,6 procent) en het verschil met mannen 
in dezelfde leeftijdsgroep is zeer klein geworden (8,6 versus 10 procent). Uit de CBS 
cijfers (gebaseerd op de Censusgegevens uit 1992!) blijkt ook dat het opleidingsniveau van 
werkende vrouwen gunstig afsteekt bij het opleidingsniveau van de gehele vrouwelijke 
bevolking. Daarentegen is bijvoorbeeld het opleidingsniveau van vrouwelijke hoofden van 
huishoudens zeer laag (Modus1/2,1996, 42). Er bestaat dus een directe correlatie met het 
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opleidingsniveau van werkende vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt, hun inkomen en 
de beroepensector waar ze in functioneren. 
Het opleidingsniveau van de werkzoekende vrouw (geldt overigens ook voor een deel 
van de mannen) is in het algemeen laag te noemen: 23% heeft alleen het basisonderwijs 
doorlopen, 30% of 91.805 heeft het mavo of lbo niet afgemaakt terwijl circa 2.250 dat 
wel konden. De helft van de vacatures uit de tabel vereist een lbo/mavo en lbo niveau 
en de meeste werkzoekende vrouwen zijn op dat niveau geschoold (AKO:1995). In 
dezelfde Modus wordt geconcludeerd dat voor zowel mannen als vrouwen geldt dat het 
opleidingsniveau van de jongere generaties hoger is dan dat van de oudere generaties 
(Modus1/2, 1996: 44). Vooralsnog geldt dat vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt 
oververtegenwoordigd zijn in de lagere inkomensklassen en ondervertegenwoordigd in de 
hogere inkomensklassen. De gemiddelde inkomens van werkende vrouwen (Naf 1476,-) 
ligt 35 procent lager dan dat van werkende mannen (Naf 2296,-:Modus 1997). Dit is niet 
verbazingwekkend, omdat al eerder is aangegeven dat vrouwen in vergelijking met mannen 
vaker in de minder goede banen terechtkomen. Ook binnen gelijke beroepensectoren 
hebben vrouwen gemiddeld een lager inkomen dan mannen. Deze inkomensongelijkheid 
tussen de seksen geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen, maar niet overal in dezelfde mate 
(Modus, 1997). Tabel 2.6. is niet uitgesplitst naar sector.

Tabel 2.7. Gemiddeld bruto-maandinkomen van de werkende bevolking naar 
opleidingsniveau en geslacht. Verschillen absoluut en relatief. Curaçao 1992 en 2001.
 2001 1992*

 vrouw man verschil verschil vrouw man verschil verschil

 abs. % abs. %

zeer laag (lagere school) 923 1620 697 0,43 851 1645 794 0,48

laag (Lbo/Mavo) 1625 2189 564 0,26 1565 2210 645 0,29

middelbaar (Havo/Vwo/Mbo) 2489 3625 1136 0,31 2502 3798 1295 0,34

hoog (Hbo/Wo) 4078 6546 2468 0,38 3950 6384 2434 0,38

totaal 2129 3236 1107 0,34 1842 2865 1023 0,36

Bron: CBS, Census 1992 en 2001
*Inkomens 1992 geïndexeerd naar 2001: infl atie correctie periode 1992-2001

Tabel 2.7 geeft het bruto-maandinkomen van werkenden naar geslacht en opleidingsniveau 
in de censusjaren 1992 en 2001 weer. De inkomens van 1992 betreffen geïndexeerde cijfers 
(zie toelichting onder tabel 7). In 2001 was het gemiddelde inkomen (2129 gulden) van de 
werkende vrouw op Curaçao 34 procent lager dan het gemiddelde inkomen (3236 gulden) 
van de werkende man. Het verschil in inkomen tussen werkende mannen en werkende 
vrouwen geldt bij elk van de opleidingsniveaus. Dus ook bij gelijke opleidingsniveaus 
worden werkende mannen en vrouwen verschillend beloond. Het verschil was in 2001 
het grootst voor de categorie zeer laaggeschoolden: werkende vrouwen met een zeer lage 
opleiding verdienden gemiddeld 43 procent minder dan zeer laag geschoolde mannen. 
Vergeleken met 1992 is hier weinig verandering in gekomen. In 1992 verdienden werkende 
vrouwen op Curaçao gemiddeld 36 procent minder dan werkende mannen. Ook het verschil 
in beloning in 2001 tussen werkende mannen en vrouwen bij elk van de opleidingsniveaus 
vertoont grote gelijkenis met 1992. Vrouwen verdienen zowel in 1992 als 2001 ondanks 
hetzelfde opleidingsniveau als mannen beduidend minder. 
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Binnen alle niveaus van opleiding bestaat een inkomensongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Inkomens zijn in alle sectoren ongelijk tussen vrouwen en mannen. Dus hetzelfde 
werk betekent niet hetzelfde inkomen. Kortom, zowel laagopgeleide als hoogopgeleide 
vrouwen hebben qua inkomen een achterstandspositie. Dit bewijst dat vrouwen, ondanks 
een relatief (vergeleken met mannen) goed opleidingsniveau, ondervertegenwoordigd zijn 
in de leidinggevende banen (Modus 2/2, 1997; 54). 
Samenvattend kan worden gesteld dat het verschil in het opleidingsniveau van werkende 
mannen en vrouwen op Curaçao niet groot is, maar dat vrouwen vergeleken met werkende 
mannen ondervertegenwoordigd zijn in de hogere functies. Zelfs als vrouwen dezelfde 
posities bekleden als mannen, verdienen ze over het algemeen minder. Vrouwen worden 
langs twee dimensies uitgesloten (Modus 2/2, 1997:54).Vrouwen verdienen bij gelijke 
opleiding minder dan mannen. 

Tabel 2.8. Gemiddeld bruto-maandinkomen van hoogopgeleide mannen en vrouwen in zes 
hoogste beroepsgroepen. Verschillen absoluut en relatief. Curaçao 1992 en 2001

 2001 1992*

Hoogste beroepsgroepen vrouw man verschil verschil vrouw man verschil verschil

 abs. % abs. %

Hoge overheidsfunctionarissen 6168 7577 1409 0,19 5975 8152 2177 0,27

Managers, directeuren, 
eigenaars

5303 7774 2471 0,32 4569 7198 2630 0,37

Fysici, ingenieurs, architecten, 
automatiseringsdeskundigen

4717 6766 2049 0,30 4088 6196 2108 0,34

Gezondheidsdeskundigen 5894 9428 3534 0,37 4669 9291 4623 0,50

Onderwijzers/leerkrachten 3908 4916 1008 0,21 3977 5245 1268 0,24

Accountants, advocaten,
sociale wetenschappers

5165 7745 2580 0,33 4256 6300 2044 0,32

Bron: CBS, Census 1992 en 2001
*Inkomens 1992 geïndexeerd naar 2001: infl atie correctie periode 1992-2001

In tabel 2.8 worden de bruto- maandinkomens van hoogopgeleide werkende mannen en 
vrouwen in de zes hoogste beroepsgroepen met elkaar vergeleken. Voor zowel 1992 als 
2001 geldt dat vrouwen ook bij gelijke opleiding (hbo/wo) en bij gelijke beroepsgroepen 
een kwart tot eenderde minder verdienen dan de mannen. Dit verschil is niet te verklaren 
uit het verschil in aantal werkuren per week. Ook bij het constant houden van het 
aantal gewerkte uren per week bleken hoogopgeleide vrouwen minder te verdienen dan 
hoogopgeleide mannen.

2.7.2. Sekseverschillen in opleiding
De maatschappelijke positie van vrouwen op Curaçao is met name de laatste 30 jaar 
drastisch veranderd107. Vrouwen hebben anno 2000 betaalde banen, functioneren in hogere 
functies, ze zijn beter dan ooit opgeleid en ze manifesteren zich in het politieke leven. 
Vrouwen op Curaçao zijn nagenoeg in alle maatschappelijke sectoren vertegenwoordigd. 
Maar het minst zijn ze terug te vinden in de technische sector, de bouw, luchtvaart en de 
olie-industrie. De verklaring hiervoor is het feit dat de vrouwen in deze sectoren evenals 
in de technische sector door psychologische hindernissen dikwijls worden uitgesloten. 
Deze obstakels worden deels veroorzaakt door de taaie stereotypen die er bestaan 
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over de vrouwelijke incompetentie op dit terrein108. Hierdoor treden vrouwen ook niet 
gauw toe tot leidinggevende functies of niet-traditionele beroepen (CEDAW rapport; 
Bureau Vrouwenzaken, 1992:32-33; Kibbelaar-Buma, 2003). Deze maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben ook enige wetenschappelijke aandacht gekregen. De discussie 
omtrent arbeid en zorg en de fi nancieel-economische gevolgen komen regelmatig in het 
nieuws. Niet alleen krijgt dit onderwerp meer wetenschappelijke en media-aandacht door 
het groeiend aantal opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt, maar ook omdat deze markt 
aan gekwalifi ceerde arbeidskrachten een groot tekort kent. Door dit laatste punt stijgt ook 
de vraag naar goed opgeleide werknemers en de behoefte aan specifi eke vaardigheden met 
betrekking tot leiderschap en organisatietalent. Vaardigheden en leiderschapscapaciteiten, 
die van oudsher als specifi ek vrouwelijke eigenschappen werden gezien, komen nu van 
pas109. Dat was niet altijd zo. 
Opleiding is van oudsher het medium waardoor de sociale mobiliteit onder verscheidene 
(marginale) maatschappelijke groepen wordt versneld. Dit geldt ook voor vrouwen op 
Curaçao en in het Caraïbische gebied. Binnen deze context is opleiding relevant omdat 
via opleidingen sociale mobiliteit door maatschappelijk gemarginaliseerde groepen de 
maatschappelijke ladder beklommen kan worden. Toch kunnen enige kanttekeningen 
worden geplaatst bij opleidingsgraad als middel voor sociale mobiliteit voor vrouwen. Ten 
eerste is het onderwijscurriculum110 in principe niet vanuit de belevingswereld van vrouwen 
opgesteld en bemoeilijkt het daardoor het genderbewustwordingsproces. Bovendien blijkt 
dat er een scheve verhouding bestaat tussen opleidingen en salarissen van witte en zwarte 
Caribische vrouwen (Tang Nain, 1991)111. Tot slot bepaalt opleidingsniveau slechts deels 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (Massiah, 1986:207)112. Let wel, ondanks de 
actieve arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is er afhankelijk van de functie waarin men 
werkzaam is, in vergelijking met mannen, sprake van minder salaris.
De opleidingsgeschiedenis van vrouwen in de Caraïbische regio loopt parallel met de 
geschiedenis van het onderwijs op de Caraïbische eilanden. Het openbaar middelbaar 
onderwijs in de Caribische regio en Curaçao werd tijdens de koloniale overheersing 
gesticht door kerkelijke organisaties en missionarissen. Van Veen(1997) en Hartog 
(1967) beschrijven hoe fraters en zusters uit verschillende streken uit Noord Brabant de 
opvoeding en scholing van Curaçaose jongens en meisjes in het Nederlands aanpakten. 
Ook Ramdas (1988) belicht deze invloeden. Historisch gezien heeft het onderwijs lange tijd 
voornamelijk morele doeleinden gehad. Het doel was om van vrouwen goede christenen en 
verantwoordelijke moeders te maken. Als rolmodel was het hun taak om te motiveren en te 
stimuleren. 
Maar opleiding is het enige instrument voor sociale mobiliteit voor vrouwelijke werknemers 
in bedrijven en organisaties. Vanuit een bijna freiriaans perspectief meent Ellis dat:”...  if 
education is to have any real value for women it must not only raise their consciousness 
about the oppressive structures that keep them in positions of powerlessness but also to 
help them to understand the nature of the social, economic and political systems in which 
they operate and which operate against them... ”( Ellis, 1986:100). Opleiding is van 
invloed op de inkomens en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op Curaçao (Massiah, 
1986; Modus, 1996/1997). De rol van de opleiding mag niet onderschat worden voor de 
institutionele transformatie voor de Curaçaose gemeenschap. Hoge opleidingen waren van 
invloed op het proces van de lokale intellectualisering op de Antillen. Het werd pas na de 
jaren ’50 mogelijk voor landskinderen om via een beurssysteem in Nederland een hogere 
beroepsopleiding te volgen en/een universitaire graad te behalen. Zij die terugkeerden 
naar de Antillen in de jaren ’70 en ’80 konden numeriek gezien niet alle hoofdzakelijk 
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Nederlandse professionals en technocraten vervangen in het bankwezen, het onderwijs, de 
gezondheidszorg, het rechtsstelsel en de technische sectoren. Door deze ontwikkelingen 
stond de Curaçaose overheid voor de taak om allereerst meer hoog opgeleide en technisch 
vaardige Antillianen op te leiden en de verschillende instituties, organisaties, bedrijven 
en diensten te ontwikkelen en te transformeren waarbinnen deze academici moesten gaan 
werken. Cuales (1995) schrijft dat in 1981 de arbeidsmarktparticipatie van hoger opgeleide 
Antillianen uit 1081 personen bestond waarvan het merendeel (858) werkzaam was op 
Curaçao. Van de 1081 academici waren 954 man en 127 vrouw (Cuales 1995:2). Juist door 
de Curaçaose raciale en kleurhiërarchie was een opleiding een begeerde weg naar sociale 
mobiliteit binnen een institutioneel apparaat waar Nederlandse normen en waarden met 
betrekking tot arbeidsethos, concurrentie, zuinigheid en ondernemingsgeest als heersende 
norm gold. De hoge waardering voor onderwijs als modus voor mobilisatie is ook bekend 
onder Afro-Amerikanen, met name vrouwen (Kibbelaar, 1993). De behoefte om een 
hogere opleiding te volgen en een titel te verwerven is traditioneel een instrument voor 
Curaçaoënaars om zich te ontworstelen aan de dominante kleur- en etnische hiërarchie 
van de samenleving. Binnen deze kleurhiërarchie werden zij niet alleen ondergewaardeerd 
door anderen, maar onderschatten zijn ook zichzelf (Cuales, 1995:3). Cuales (1995) pleit 
voor meer coaching en training van lokale talenten om de afhankelijkheid van buitenlandse 
technische bijstanders af te doen nemen opdat een werkelijke institutionele transformatie 
kan plaatsvinden. Deze intellectuele, fi nanciële en technische afhankelijkheid is deels te 
verklaren door de kleinschaligheid van het eiland en zal structureel niet zomaar op te lossen 
zijn113. Daar komt nog bij dat door de multiculturele dynamiek van het eiland het niet 
makkelijk is om uit te maken wie lokaal is en wie niet. 
Binnen dit debat speelt het opleidingsniveau van vrouwen, werkzaam op de Curaçaose 
arbeidsmarkt een belangrijke rol. Het opleidingsniveau is van invloed op de baan en dus 
op het inkomen. Vroom (2000) meldt bijvoorbeeld dat steeds meer vrouwen betaald werk 
zoeken om minder afhankelijk te zijn van een man of om zich zelf te kunnen ontplooien. De 
meeste vrouwen uit de lagere inkomensgroepen werken echter om zichzelf en hun familie te 
onderhouden. En het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen met een hoge opleiding 
is verminderd. De vrouwen die werkzaam zijn op de Curaçaose arbeidsmarkt hebben 
globaal genomen een hoger opleidingsniveau dan de gehele vrouwelijke bevolking114. Dat 
neemt niet weg dat vrouwen vergeleken met mannen ondervertegenwoordigd zijn in de 
betere banen (CBS, 2001). 

2.7.3. Gender en inkomen
Sinds de jaren ’80 is er sprake van een groeiende werkloosheid onder vrouwen, meer 
nog dan onder mannen. Deze werkloosheid bedreigt de economische zelfstandigheid van 
vrouwen. Dit beïnvloedt vervolgens de gezinsrelaties, alsmede de onderlinge verhoudingen 
tussen vrouwen en mannen (Safa, 1986:7). Een bron van goedkope arbeidskrachten zijn 
parttimers, omdat zij minder verdienen dan het minimumloon. Uitgaande van het feit dat 
vrouwelijke arbeidskrachten dikwijls als parttimers werken of beginnen is dit gegeven een 
belangrijke invalshoek. Er bestaan verschillende vormen van fl exibele arbeidscontracten 
op de Curaçaose arbeidsmarkt. Veel vrouwelijke arbeidskrachten maken deel uit van 
het arbeidsreservoir waar vooral fl exibele arbeidsuren en contracten de dienst uitmaken. 
Hierdoor komen zij economisch en fi nancieel in een marginale arbeidsmarktpositie terecht. 
De fi nanciële verhoudingen tussen opgeleide vrouwen en mannen zijn in tabel 2.8 te zien.
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Tabel 2.9. Gemiddeld bruto-maandinkomen van hoogopgeleide werkende vrouwen en 
mannen naar aantal werkuren. Verschillen absoluut en relatief. Curaçao 2001.

 2001

Aantal werkuren per week vrouw man verschil verschil

 abs. %

tot en met 24 uur 2784 5761 2977 0,52

25 - 34 uur 3859 5654 1795 0,32

35 - 40 uur 4358 6375 2017 0,32

41 - 44 uur 3255 5720 2465 0,43

45 uur en meer 5382 8216 2834 0,34

totaal 4078 6546 2468 0,38

Bron: CBS, Census 2001

Dare (1996) schrijft dat de participatie van opgeleide vrouwen op de Curaçaose 
arbeidsmarkt zowel in overheidssector als de private sector door diverse factoren 
(fl uctuaties op de arbeidsmarkt, internationale fi nanciële ontwikkelingen, wetgeving 
vanuit mondiale fi nanciële instellingen) wordt beïnvloed. Vanuit een macro-economisch 
perspectief is de vraag en aanbodkant en het groeiperspectief met name relevant.

Tabel 2.10. Arbeidsmarktindicatoren voor Curaçao.
Eind december 1988 1992 1994 1995

Bevolkingsaantal 1 148.099 143.516 146.928 149.567

Werkenden 43.156 50.998 54.727 54.060

Werkzoekenden 13.018 8.205 8.037 8.176

Werkloosheidspercentage 23,2 13,9 12,8 13,1

Minimumlooncategorie I, Naf. 2 925 925 1.000 1.000

Minimumlooncategorie II, Naf. 3 687/641 687 850 850

Minimumlooncategorie III, Naf. 4 355 355 400 420

Bron: Dare (1996:1)
1. op basis van arbeidskrachtenonderzoeken en exclusief het deel van de bevolking binnen instituten 
(1992:1.839);
2. met name voor de industrie;
3. omvat respectievelijk onder meer dienstverlening en handel;
4. betreft huishoudelijk personeel.

Tabel 2.10 over de arbeidsmarktindicatoren schetst een beeld over hoe eind jaren tachtig tot 
medio jaren negentig de verhouding minimumlonen en aantal werkenden op de Curaçaose 
arbeidsmarkt eruit zag.

2.8. Conclusies
Doel van dit hoofdstuk was om de relatie tussen de genderverhoudingen in de Curaçaose 
gemeenschap te analyseren. Er zijn verschillende aspecten geanalyseerd. Duidelijk 
wordt dat de historische en de sociaal-economische context uiterst belangrijk is om de 
huidige genderrelaties op de Curaçaose arbeidsmarkt te begrijpen. Uit de tabellen wordt 
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duidelijk dat er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden in het opleidingsniveau van 
de werkende bevolking. Was het aandeel van laag geschoolden (max. lager voorgezet in 
1992, 72% van de werkende bevolking, in 2001 is dit afgenomen tot 61%). Aan de andere 
kant zien we een stijging van de groep hoogopgeleiden, namelijk van 12 % naar 16%. De 
conclusie lijkt hier gerechtvaardigd dat het gemiddelde schoolniveau van de werkende 
bevolking de afgelopen 10 jaar is gestegen. Uit de percentages komt ook naar voren hoe 
de relatieve verdeling van werkende mannen en vrouwen naar beroepsgroep eruit ziet. Bij 
de vrouwen is er een toename te zien in 2001 met betrekking tot hun opleidingsniveau en 
binnen de beroepsgroepen managers, directeuren en eigenaars is er ook een groei van het 
percentage vrouwen te zien. 
Het gemiddelde bruto-maandinkomen is uitgesplitst naar opleidingsniveau en geslacht. 
Duidelijk wordt dat vrouwen zowel in 1992 en 2001 ondanks hetzelfde opleidingsniveau 
beduidend minder verdienen dan mannen. Vrouwen met een laag opleidingsniveau 
verdienen gemiddeld de helft van het salaris van mannen met hetzelfde opleidingsniveau. 
En mannen met een hoog opleidingsniveau verdienen aanzienlijk meer dan vrouwen 
met hetzelfde opleidingsniveau. Vastgesteld kan worden dat de uitsplitsing naar 
opleidingsniveau en geslacht nauwelijks een inkomensverbetering voor vrouwen aantoont. 
Met andere woorden, noch het opleidings- of genderverschil is van doorslaggevende 
invloed op het gemiddeld maandinkomensverschil tussen vrouwen en mannen. Maar 
hoe komt het dat vrouwen zoveel minder verdienen dan mannen? Een deel van de 
verklaring kan gegeven worden doordat mannen oververtegenwoordigd zijn in bepaalde 
beroepsgroepen en vrouwen in andere beroepsgroepen en binnen andere functies. De 
horizontale segregatie is hier mede debet aan. Opvallend is het participatieverschil tussen 
mannen en vrouwen als leerkrachten zowel in 1992 als in 2001.Vergelijk dit met het 
verschil in inkomens in de volgende tabel! De vraag is verder of vrouwen in de publieke 
sector minder verdienen dan mannen in de private sector. Verondersteld kan worden dat 
er meer vrouwen bij de overheid werken en op een lager functieniveau functioneren en 
dat er meer mannen werkzaam zijn op leidinggevende functies zowel bij de overheid als 
in de private sector. De CBS gegevens omtrent hoogopgeleide mannen en vrouwen in de 
zes hoogste beroepsgroepen tonen ten eerste aan dat er een groot verschil bestaat tussen 
mannen en vrouwen voor wat betreft hun arbeidsmarktparticipatie en functie. Daarnaast is 
het interessant om de positie van vrouwen in 1992 en 2001 te vergelijken. Hun participatie 
als managers, directeuren en eigenaars is verhoudingsgewijs gegroeid in 2001. Bij mannen 
ziet men ook deze groei. Kortom, binnen deze beroepsgroep is het aantal hoogopgeleide 
mannen en vrouwen gestegen. Ondanks deze groei bestaat er nog wel een verschil in 
inkomens binnen deze groep vrouwen en mannen. 
Conclusie is dat los van opleiding en beroepsgroep er een aanzienlijk verschil in beloning 
blijkt te bestaan tussen mannen en vrouwen. Ook hier laten de tabellen ons cijfermatig zien 
hoe groot de verschillen zijn van het gemiddeld bruto-maandinkomen van hoogopgeleide 
mannen en vrouwen in de zes hoogste beroepsgroepen in 1992 en 2001. Wederom blijkt dat 
mannen het meest verdienen. Wel verdienen vrouwen in 2001 in bijna alle functies meer 
vergeleken met hun salaris in 1992, behalve de groep onderwijzers/leerkrachten. Deels 
worden deze verschillen veroorzaakt door het functieniveau waarop vrouwen werken en het 
aantal gewerkte uren. Geconcludeerd kan worden dat de fi nancieel-economische situatie 
de kansen van opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt beïnvloedt en creërt. Historisch 
– niet op basis van de tabellen!- is verder aangetoond dat de economische participatie en de 
activiteit van vrouwen en mannen, deels in de koloniale periode is geworteld. De de socio-
etnische verschillen uiten zich met name in de scheve inkomensverdeling en de socio-
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Barsten in het glazen plafond

economische verhoudingen tussen mannen en vrouwen en ook tussen de verschillende 
etnische groeperingen woonachtig op het eiland (Tang Nain, 1991). Er is sprake van een 
glazen plafond, gebaseerd op deze arbeidsmarktgegevens. Want hoewel blijkt dat onder 
hoogopgeleiden de inkomensverschillen klein zijn, ligt het tempo van mannen hoger 
(tabel 2.6), alhoewel jongere vrouwen een inhaalslag maken. De discussie in hoeverre 
er werkelijk sprake is van een glazen plafond op Curaçao heeft ook te maken met de 
verschillen tussen geslaagde en niet-geslaagde vrouwen. We beschouwen dat nader in het 
volgende hoofdstuk.



77

NOTEN HOODSTUK 2

15 Trinta di mei betekent 30 mei 1969. Deze dag is historisch, omdat toen door middel van stakingen 
de sociaal-economische verhoudingen binnen de gemeenschap aan de kaak werden gesteld. Hierop 
wordt uitgebreid ingegaan in § 2.3.3 en § 2.3.4.

16 Tot 1986 behoorde Aruba ook tot de Nederlandse Antillen. Aruba heeft een Status Aparte 
waardoor het wel deel van het Koninkrijk der Nederlanden is maar geen deel meer is van de 
Antillen.

17 Zie voor meer info omtrent regio en klimatologische omstandigheden (www.central-bureau-of-
statistics.an).

18 De bevolking per 1/10/2002 is 127.914 met mutaties volgens AKO 2003 is de bevolking op 
Curaçao per 1/10/2003 132.519. Dat betekent dat 8609 personen geemmigreerd zijn en 4998 
gemigreerd. Het migratiesaldo is 3611 en het natuurlijk verloop 1010 (AKO, 2003: 4).

19 www.central-bureau-of-statistics.an
20 Bron: CBS Curaçao; vanwege de economische recessie heeft de grote migratiestroom van 

hoofdzakelijk Curaçaoënaars naar Nederland het huidige inwonertal sterk doen dalen.
21 De nieuwe bestuurlijke plannen (Rapport Jesurun) beloven enige – weliswaar omstreden- 

veranderingen op staatkundig en bestuurlijk niveau. De decentralisatie van de eilanden is hiermee 
een feit. Een nieuwe staatkundige structuur zal hopelijk een modernere bestuurlijke organisatie 
tussen de rijksdelen bevorderen.

22 www.central-bureau-of-statistics.an
23 Zie voor meer informatie; www-bureau-central-bureau-of-statistics.an
24 Het Papiaments is ontstaan onder invloed van Portugees, Spaans, andere talen en heeft een 

West- Afrikaanse grammaticastructuur. Linguïsten en andere wetenschappers, waaronder (Arion) 
Frank Martinus traceren de wortels van het Papiaments naar de Kaap Verdische eilanden. Het was 
tijdens de slavenhandel dat de verschillende taalinvloeden door de slaven samengevoegd werden 
in een nieuwe taal die letterlijk praten betekent. Marcha en Verweel (2000) schrijven dat het niet 
willen beheersen van het Papiaments na verloop van enige periode blijk geeft van het niet willen 
aannemen van de Curaçaose cultuur. Wie de taal niet spreekt zal nooit een Yu di Kòrsou zijn.

25 Deze Nederlandse bronnen worden vooral in dit hoofdstuk over de sociaal-historische context 
aangehaald. Dat betekent echter niet dat er klakkeloos vanuit een Nederlands perspectief 
geanalyseerd is. Waar nodig wordt bij deze bronnen kritiek gegeven of vraagtekens geplaatst 
over het perspectief. Dit is essentieel, omdat het perspectief van de lokale historicus over de 
maatschappelijke consequenties van historische gebeurtenissen, vaak vanuit een totaal andere 
sociaal-politieke invalshoek, wordt geïnterpreteerd.

26 Hartog (1967) schrijft dat begin september 1499 Vespucci en zijn medewerkers wanneer zij 
Curaçao aandoen, eerst denken dat zij op een onbewoond eiland zijn gestuit. Later zien zij echter 
nogal grote voetstappen in het zand om daarna 5 forse vrouwen te zien die enorm groot waren. 
Dat is de reden dat Vespucci het eiland in eerste instantie het Eiland van de Reuzen noemde. 
Dat was het latere Curaçao. Het blijkt uit andere reisverhalen, volgens Hartog, dat de Caiquetio’s 
inderdaad vrij fors van postuur waren (Hartog, 1967: 7)

27 Nutteloze eilanden, zo werden de eilandengroep genoemd door Spaanse kolonisten die een droog 
en arm grondgebied aantroffen.

28 De plantage Zuurzak.
29 In deze bronnenuitgave verzorgd en uitgegeven door het Centraal Historisch Archief, wordt door 

de auteur de verschillende spellingen van de naam “Tula” gegeven. De opstand op Haïti onder 
leiding van Tousaint L’ouverture was absoluut van invloed op de opstanden op Curaçao. Het is 
waarschijnlijk hierdoor dat de naam Toela, als “Tula” werd uitgesproken (Paula, 1974:9).
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30 Met name door de Sefardische Joden en de “hogere” protestanten die hun status, positie en 
privileges zorgvuldig beschermden, waardoor met name de gekleurde stadsbevolking geringe 
mobiliteitskansen had (Römer, 1979:44).

31 Dit algemeen kiesrecht gold in eerste instantie overigens niet voor vrouwen (Kasteel, 1956)
32 Ik ga in het volgend onderdeel hier grondiger op in.
33 De Shell, nu Isla, werd voor het symbolische bedrag van een dollar gekocht door het eiland gebied 

Curaçao in 1985 nadat het bedrijf jaren verliesgevend was geweest. De Curaçaose overheid heeft 
de raffi naderij in lease aan Petróleos de Venezuala SA (PdVSA). Het contract met PdVSA liep tot 
1994. De naam Shell veranderde hierna in Isla (de Jong & ten Napel, 1988:41). 

34 Door de vestiging van de Shell in 1918 werd in feite deze indeling gecreëerd (Römer, 1998:41).
35 Deze automatisering werd noodzakelijk geacht door de groeiende concurrentie op de wereldmarkt 

en dus een grotere effi ciëntie en rationalisatie van de organisatie was daarom het doel (Römer, 
1998:54).

36 Römer schrijft dat in 1952 11.000 en in 1958 nog maar 2800 werknemers bij de Shell werkzaam 
waren (Römer, 1998:54).

37 Vanuit een politicologische invalshoek, beschrijft Verton hoe het emancipatiestreven een geleidelijk 
proces was dat achteraf gezien wel tot breukvlakken in de samenleving had moeten leiden. 
Hij beschrijft in detail hoe het optreden van de kritische intelligentsia, door middel van nieuwe 
bladen en nieuwe politieke partijen leidde tot een geïntensifi eerd bewustzijn over de ongelijke 
arbeidsverhoudingen (Verton, 1977:75).

38 Met name dit punt is voor dit onderzoek relevant en interessant, maar dan voor vrouwen.
39 Er werd naar aanleiding van trinta di mei een onderzoeksrapport gepubliceerd. Dit rapport wijst 

de acties van de jonge kritische intelligentsia onder leiding van Stanley Brown de tijdschriften Vito 
en Kambio en de samenwerking van de jonge activisten met de vakbondsleiders Amador Nita en 
Papa Godett als een van de redenen aan voor het ontstaan van de revolte (Hoetink, 1999:321-322; 
Oostindië 1999:17-18, Römer 1999:319-320). Stanley Brown redigeerde eind jaren zestig het blad 
Vito. Hij was een onderwijzer, afkomstig van één van de Bovenwindse Eilanden. Amador Nita en 
Papa Godett zijn de leiders van de opstand op Trinta di mei. Het maandblad Kambio wat letterlijk 
vertaald uit het Papiaments verandering betekent, werd tussen 1965 en 1968 uitgegeven door uit 
Nederland (pas) afgestudeerden. Vito betekent slavenopzichter. Het blad was medio jaren zestig de 
spreekbuis voor de kritische intelligentsia onder leiding van Stanley Brown. 

40 Lees hiervoor “From objective to subjective social barrières” waar hij de negatieve beeldvorming 
van en over de negroide bevolking op Curaçao, vanuit een historisch-fi losofi sche context analyseert 
(Paula, 1967). Let wel dat deze analyses opgaan vóór trinta die mei(1969) een feit was en dat de 
afgelopen decennia een gigantisch bewustwordingsproces met betrekking tot dit punt zich heeft 
voltrokken.

41 Het is zeer discutabel in hoeverre de gedragingen die Paula onderzoekt, toe te schrijven zijn aan een 
ras. Hij geeft zelf in deze studie ook aan dat het onacceptabel is om negatieve aspecten aan één ras 
toe te schrijven, omdat binnen alle rassen en bevolkingsgroepen, dezelfde kenmerken voorkomen 
(Paula, 1967). Wat hij echter wel doet is een sociaal-psychologische verklaring zoeken voor de 
toenmalige (misschien ook wel huidige) sociaal-economische positie van de negroïde Curaçaose 
bevolking.

42 In “Verhalen over de revolte: Curaçao, 30 mei 1969”, zegt Jeanne Henriquez in het interview dat 
de leuze ‘Black is beautiful’ voor vrouwen heel belangrijk is geweest. Ze refereert hiermee aan 
haar eigen bewustwordingsproces als zwarte Antilliaanse vrouw in de studentenbewegingen in 
Nederland in de jaren ’70 en later als beleidsmaker voor vrouwenorganisaties. Wat verder in het 
interview zegt ze dat er nog steeds niets wordt gedaan om het vrouwen in organisaties makkelijker 
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te maken om daadwerkelijk een rol te spelen, mee te denken, mee te doen. Maar na trinta di mei 
gingen vrouwen voor het eerst meedoen aan missverkiezingen. Daarvoor was dat ondenkbaar... 
vrouwen gingen zichzelf waarderen... ”(Oostindië, 1999:45).

43 Jammer is dat Oostindië (1999) dit concludeert, maar hier nauwelijks verder op ingaat. Deze 
conclusie illustreert hierdoor des te meer de marginale plek die gender inneemt in de sociaal-
wetenschappelijke kennisproductie van de Curaçaose gemeenschap.

44 Dit blijkt ook uit wat Do Rego (1990) meent omtrent het feit dat de opstand van 30 mei 1969 heel 
wat maatschappelijke accenten heeft verlegd. In januari 1971 werd een adviescommissie ‘ Uitbanning 
discriminatie van de vrouw’ in het leven geroepen. Deze commissie deelde zich op in een juridisch 
en een sociale sectie. Goed geteld inventariseert de juridische sectie 15 discriminerende wetten en 
verordeningen voor met name ... de gehuwde vrouw ... Vijf jaar na het eindadvies van de Commissie, 
in de tweede helft van de jaren zeventig en toch wel zowat anderhalf decennium na Nederland, 
werd de handelingsonbekwaamheid voor gehuwde vrouwen opgeheven. Pas midden in de jaren 
tachtig en na ettelijke rechtszaken, hoger beroepen en acties van vrouwelijke ambtenaren en semi-
overheidsambtenaren besloot de overheid de reeks discriminerende bepalingen voor de gehuwde, 
ongehuwde en in concubinaat levende vrouwen in de LMA te schrappen.

45 De huidige Directie Sociale Ontwikkeling -DSO- 
46 De invoering van de minimumloonwet en een ontslagwet. Vakbonden werden nu sociale partners 

van de werkgeversorganisaties. Ook werden er export- en importvervangende industrieën door 
middel van investeringen opgezet.

47 Er zijn veel vrouwenorganisaties die georganiseerd zijn onder de paraplu van het Steering 
Committee, de NGO, die sinds 1975 het overkoepelende orgaan is van ongeveer 60 
vrouwenorganisaties. Bekende huidige vrouwenorganisaties zijn onder meer Seda, het 
vrouwennetwerk en de Quotaclub. De Union Muhé Antiano (UMA) behoorde tot en met de 
jaren tachtig tot één van de actiefste groepen op het gebied van de economische achterstelling van 
vrouwen en heeft nieuw leven in de Curaçaose vrouwenbeweging geblazen (Cuales, 1984:117).

48 Dit klopt enigszins ook voor vrouwen. Door traditionele opvoedingsdenkbeelden geldt nog voor 
veel vrouwen dat zij ook dezelfde houding aannemen, zorgzame taken verrichten met als mogelijk 
gevolg in een structurele ondergeschikte positie te belanden.

49 Neokoloniaal wordt hier gedefi nieerd als de economische en ideologische afhankelijkheidsrelatie 
die is blijven bestaan tussen de ex-gekolonialiseerde samenlevingen en de voormalige koloniale 
mogendheden. Neokoloniaal zijn de stemmen over de koloniale verhoudingen die nog voortgang 
vinden via het bestuur of de toezegging van ontwikkelingsgelden met als offi ciële taal het 
Nederlands. Ondanks de staatkundige en politieke onafhankelijkheid van de exkoloniën is men niet 
in staat geweest om een fundamenteel nieuw pad op te gaan. 

50 In 2002 begon men op Curaçao met het Funderend Onderwijs. De instructietaal is nu al voor 
kleuter, de zes -en zevenjarigen in het papiaments. Het is de bedoeling dat in de zeer nabije 
toekomst (binnen 5 jaar) het hele basisonderwijs in het papiaments wordt gegeven. Het Nederlands 
wordt dan een vak. Het voorgezet onderwijs blijft voorlopig wel in het Nederlands. Er zijn 4 
basisscholen die les mogen blijven geven in het Nederlands. Dat zijn: Albert Schweitzer College, 
Marnixschool, Johan van Walbeeckschool en de Pire College.

51 Het Nederlandse beleid ten aanzien van de Antillen wordt door het Kabinet voor de Nederlandse 
Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KABNA) uitgestippeld. Het gehele ontwikkelingsbeleid gaat via 
KABNA en deze speelt binnen deze constructie een cruciale rol in de samenwerking door middel 
van het Departement voor ontwikkelingssamenwerking op Curaçao en het Arubaanse Landsbedrijf 
Ontwikkelingsbeleid.
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52 De vraag bestaat of er überhaupt wel sprake is van bescherming daar het grootste deel van de 
ontwikkelingshulp naar de salarissen gaat van Nederlandse contractanten of adviseurs. Edo Haan 
concludeert in Revolte en crisis; dat de economische ontwikkeling van Curaçao tussen 1969 
en 1995 dat de omvangrijke ontwikkelingshulp door een improductieve institutionele structuur 
gestagneerd wordt ( Haan, 1999:296-297).

53 Zie het NRC Handelsblad, 26 Oktober 1999;”Nederland moet Antillen respecteren” en “Een 
Caraïbisch huwelijk zonder hartstocht, NRC Handelsblad” 19-11-1999”. Twee leden van het 
Antilliaans Netwerk en Oostindië geven in het publieke debat aan dat er meer wederzijds respect 
tussen de beide rijksdelen nodig is om Curaçao uit het economische en fi nanciële dal te laten 
klimmen. Een middenweg is een optie. In het debat gaat een deel van de discussanten ervan uit, dat 
Nederland en de Antillen voorlopig wel deel van elkaar blijven. Dat blijkt tevens uit een recentelijk 
gehouden onderzoek (Oostindië & Verton, 1998) over dit onderwerp. Als dus een deel van de 
bevolking nog niet onafhankelijk wil worden van Nederland kan gesteld worden dat er een modus 
gevonden moet worden om de beide koninkrijksdelen op gelijkwaardige wijze met elkaar te laten 
onderhandelen (Haan, 1999: 213).

54 Via tabel 7.7 (KABNA begroting 1986-1995). Edo Haan 1999: Antilliaanse instituties. De 
economische ontwikkeling van de Nederlandse Antillen en Aruba, 1969-1995. Capelle a/d Ijssel. 
Labyrint Publication.

55 Deze meerjaren plannen richten zich voornamelijk op volkswoningbouwprojecten, nutsbedrijven, 
luchthavens en telefoonmaatschappijen.

56 Na de status aparte van Aruba blijft deze afkorting geldig maar wordt dan gewijzigd in Kabinet voor 
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Haan, 1998: 195).

57 Deze technische bijstand bestaat uit deskundigen die op verzoek van de Antilliaanse overheid voor 
een bepaalde periode naar de Antillen gaan om adviezen te geven.

58 Haan schrijft dat het overigens niet alleen de overheidssector is die afhankelijk is van de 
Nederlandse ontwikkelingshulp. Ook bedrijven profi teren van de Nederlandse (en Europese) hulp 
(Haan, 1998: 218).

59 Een punt dat door een aantal respondenten als een indicatie van het postkoloniale economisch 
stadium werd ervaren en geïnterpreteerd.

60 www.centralbank.an maart 2001;december 2002; september 2001
61 Europese Nederlanders behoren volgens Allen (2003) tot de grootste groep immigranten op 

Curaçao aan de begin van de twintigste eeuw. Zij waren over het algemeen afkomstig uit Nederland 
en woonden nog niet enkele generaties op het eiland. Het waren ambtenaren, Shell-employeers, 
onderwijzers, tijdelijke contacten bij andere overheidsdiensten of bedrijven (Allen, 2003:79). 

62 Denk hier bijvoorbeeld aan de polen globalisering en lokalisering 
63 Hall typeert de relaties tussen identiteit en racisme als ”the play of identity and difference which 

constructs racism and which is powered not only by the positioning of blacks as the inferior 
species but also, and at the same time, by an inexpressible envy and desire... Racism... operates by 
constructing impassable symbolic boundaries between racially constituted categories and its typically 
binary system of representation constantly marks and attempts to fi x and naturalize the difference 
between belongingness and otherness... ”(Hall, 1996:444-445).

64 Feder , Rawlinson en Zakin over Derrida (1997), Bourdieu (1984 &1992) en onder meer Min-Ha 
(1989) hebben verschillen en de Ander binnen machtsposities gedeconstrueerd.

65 Hall plaatst dat nieuwe vertoog over de etnische identiteit binnen de context van de diaspora 
ervaring; welke het proces behelst van hybridesering, verplaatsing, migratie en vermengingen die 
geldend zijn voor bijna alle gemigreerde etniciteiten en in het bijzonder voor de Afrikaanse en 
Aziatische diaspora waar slavenhandel en geforceerde contractarbeidsmigratie de verplaatsing 
veroorzaakte (Hall, 1996:447-448).
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66 Hoetink (1962) geeft in zijn klassieke studie De gespleten samenleving in het Caraïbisch gebied op 
grondige wijze weer hoe Caribische samenlevingen raciaal werden gestratifi ceerd. 

67 Marcha & Verweel (2000) noemen binnen deze context de andere groep aanpassers. Deze 
aanpassers zijn Europese Nederlanders die al vaak generaties lang op het eiland wonen, de 
Curaçaose samenleving proberen te leren kennen, begrijpen en naar de sociale wetten van de 
samenleving te leven... (Marcha &Verweel, 2000:17).

68 Tijdens de interviews is het begrip “yu di Kòrsou” wel gevallen. Hoewel het begrip masculiene 
eigenschappen bezit, is het toch blijkbaar voldoende genderneutraal, dat zelfbewuste Curaçaose 
vrouwen het gebruiken ter verduidelijking van hun identiteit.

69 Interessant in dit verband is dat George (2003) aantoont hoe schadelijk de milieu- en 
gezondheidsgevolgen kunnen zijn van het internationale bedrijfsleven (Isla; voormalig Shell) op de 
gezondheid van de plaatselijke bevolking (George 2003).

70 B.v de publicaties van Abraham- van der Mark (1993), Do Rego (1990) en Cuales (1998). 
71 Voor dit onderzoek wordt gender als conceptueel instrument gehanteerd. De discussie over 

het verschil tussen vrouwen en gender is dat het begrip vrouwenonderzoek te traditioneel 
en beschrijvend van aard is. Gender daarentegen is analytisch van opzet. Mijn doel is om de 
gendermechanismen (sociale constructie) te onderzoeken op institutioneel en ideologisch, op 
persoonlijk en sociaal en op fysiek niveau (UNECLAC/CDCC, 2000; Marchand & Runyan, 2000:8 ).

72 Do Rego (1990 ) gaat hier wel op in en geeft een boeiend inzicht in het ontstaan van 
vrouwenorganisaties en damesclubs. Deze damesclubs waren oorspronkelijk kerkelijk of hadden 
zulke banden. Ook de geschiedenis van de opheffi ng van bepaalde ongelijke maatschappelijke 
omstandigheden voor gehuwde vrouwelijke ambtenaren wordt door haar geanalyseerd. Het 
schrappen van discriminerende artikelen uit de verschillende wetboeken en verordeningen verliep 
niet snel (Do Rego, 1990:544 -545 ).

73 Do Rego meent dat Frazier en zijn opvolgers er op de eerste plaats op uit waren om vast te leggen 
hoe het Afro-Amerikaanse en Afro-Caribische gezinsweb nu eigenlijk in elkaar zit en functioneert. 
Ze schrijft dat het praten over gezinsrelaties en vrouwenemancipatie niet alleen het praten over 
structuren is maar over patronen. Het is ook praten over gedrag (Do Rego, 1990:543).

74 Wat is Caraïbisch in dit onderzoek en wat is Curaçaos? Een actuele kaart kan deze regio het beste 
illustreren. Ook een kaart van de Antillen geeft de geografi sche locatie van de eilanden aan. Een 
kaart van de Caribische regio geeft de sociologische, economische en historische overeenkomsten 
aan. Gedacht kan worden aan de gemeenschappelijke Europese koloniale overheersing en de 
fysische geografi sche overeenkomsten (insulaire gemeenschappen). Een Caribisch genderperspectief 
is omvattender dan een Curaçaos, omdat de Caribische belangenorganisaties zoals de CAFRA ook 
in principe voor de Antilliaanse, c.q Curaçaose belangen opkomen. Natuurlijk bestaat er op Curaçao 
een eigen genderervaring en context dan de andere genderdimensies uit de omgeving. Deze 
eigenheid wordt vanuit een Curaçaos kader belicht en empirisch geïllustreerd.

75 De ambivalentie van de dominantiemechanismen komt hier tot uiting. Hill-Collins (1990) meent 
hiermee dat elk individu op verschillende momenten en op verscheidene tijdstippen slachtoffer of 
dader kan zijn en soms dader en slachtoffer op hetzelfde tijdstip (Hill-Collins, 1990:229).

76 Steenbeek (1995) heeft in haar proefschrift vanuit dit conceptueel kader de betekenissen omtrent 
mannelijkheid en vrouwelijkheid in Mexico gedefi nieerd aan de hand van de ervaringen van 
vrouwen over “alledaagse” moraliteit in relatie tot hun vrouwzijn (Lees:Vrouwen op de drempel: 
Gender en moraliteit in een Mexicaanse provinciestad).

77 Het marianismo is volgens Steenbeek (1995) gerelateerd aan de fi guur van de Maagd Maria. Het 
begrip werd in 1973 geïntroduceerd door Stevens en gaf hiermee een heilige betekenis aan de 
ondergeschikte positie van vrouwen in Latijns-Amerika (en het Caribische gebied). Binnen deze visie 
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is het marianismo de cultus van de vrouwelijke geestelijke superioriteit, dat vrouwen semi-goddelijk, 
moreel superieur en geestelijk sterker zijn mannen. Het vrouwbeeld binnen het Marianismo is dat 
van de onkwetsbare, stoïcijnse vrouw, die kracht heeft mannelijk gedrag te verduren (Steenbeek, 
1995:45-46).

78 Dit is een omstreden concept. Dit wordt zo gehanteerd omdat Baritteau (1998) het gebruikt om zo 
de positie en macht van mannen aan te duiden.

79 Het postkoloniaal debat omvat identiteitskwesties en de taalstrijd na het einde van het koloniale 
tijdperk waar de invloeden van weleer blijven meespelen.

80 DWGHZ ofwel Dienst Welzijn Gezin en Humanitaire Zaken heet nu Dienst Sociale Zaken (DSO).
81 Dit betekent dat bijvoorbeeld in een aantal jaren tijd op het budget voor de gehele emancipatie en 

het welzijnbeleid met betrekking tot familiezaken drastisch is bezuinigd.
82 Lees ook Steenbeek (1998).
83 Dit werken gebeurde zowel thuis als buitenshuis, zowel op het eigen eiland als elders en niet alleen 

bij een crisis maar ook in meer ‘ontspannen’ economische tijden. De ongeveer 40% geschatte 
werkloze vrouwen maken deel uit van een structureel werkloosheidsvraagstuk dat reeds in de 
jaren 60 is onderkend en nog altijd niet is opgelost. Do Rego gaat zelfs verder en suggereert dat 
de migratie van jonge ongehuwde (tiener)moeders, soms met achterlating of vooruitzending van 
kinderen, niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor de Antilliaanse staat het alternatief is voor 
deze problematiek.

84 Lees literatuur over dit kostwinnersprincipe, welke althans in Nederland heeft geleid tot een 
diep geworteld gedachtegoed binnen het belastingsstelsel, de organisatie binnen instanties en het 
ideologisch normen en waarden stelsel hieromtrent (FENN-rapportage Dubbel Delen Denk Tank 
1999/2000).

85 Ramdas meent dat de onuitgesproken vooronderstelling achter de systematische toekenning van 
lagere lonen aan vrouwen ten opzichte van mannen, dit bewijst. Met de invoering van de wettelijke 
minimumloonregeling in 1972 werden de laagste bedragen vastgesteld voor die sectoren waar 
de meeste vrouwen werkten, namelijk de kleding –en textielindustrie, het winkelpersoneel, het 
huishoudelijk personeel en de elektronische industrie. Bovendien, verkeerden in 1987 in de armste 
wijken tweemaal zoveel vrouwen onder de armoedegrens van f 650,- gulden per maand dan 
mannen (Ramdas, 1987;75). Zie overigens ook het argument van Hertz (2002), die het oneens is 
met deze stelling”... better to be exploited and be included than to be excluded”(Hertz, 2002: 3)

86 Cuales noemt Solitron in Jamaica, North American Rockwell en Schlumberger op Curaçao (Cuales, 
1980:77).

87 Cuales schrijft dat de ILO net in deze periode nachtarbeid had verboden en dat was de reden 
waarom Texas Instrument Mexico had verlaten voor een vestiging op Curaçao (Cuales, 1980:77).

88 Dit argument is nog steeds een van de oorzaken dat veel vrouwen wereldwijd botsen tegen het 
glazen plafond ook binnen het bedrijfsleven en de overheid.

89 Cuales heeft de arbeidsomstandigheden en werkvloerervaringen van de vrouwelijke werknemers 
werkzaam bij Texas Instruments op Curaçao geanalyseerd in “Women, reproduction and foreign 
capital in Curaçao” (1980).

90 Het bewijs hiervoor is het gegeven dat er slechts zeer geringe sociale voorzieningen en rechten 
worden toegekend aan onderhoudsplichtige ongehuwde moeders en grootmoeders. En de nog 
steeds bestaande discriminerende minimumlooncategorieën die in vrouwspecifi eke sectoren 
voorkomen, deels door de huidige sociaal economische situatie gecreëerd. Ook de nog steeds 
rolpatroon bevestigende moralistische uitspraken van bekende persoonlijkheden en hoogwaar
digheidsbekleders omtrent het belang en instandhouden van het nucleair westers gezinstype en 
tenslotte het ontbreken van voldoende onderzoek en kennis omtrent de arbeidsmarktparticipatie 
en emancipatie van vrouwen binnen de Curaçaose samenleving (Do Rego, 1990).
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91 Het Steering committee (S.C) is opgericht door de Business en Professional Womens Club (B&P.W. 
Club 1974). Dit na uitnodiging van de toenmalige minister van onder meer Welzijnszorg Mw. Lucina 
da Costa Gomez- Matteeuws (weduwe van ‘doktor’ en later in 1977 ook de eerste vrouwelijk 
minister- president), om mee te denken over activiteiten voor vrouwen in het kader van het jaar 
van de vrouw (1975). Het S.C heeft zich vooral aan het begin (’75-’80) nadrukkelijk uitgesproken 
voor een apolitieke positie. Dit heeft onder andere geleid tot een scheuring en zelfs tot de totale 
inactiviteit van de B&P.W. Club. Veel leden van de B&P.W. Club onthielden zich vaak volledig van 
enig politiek getinte stellingname uit angst voor partijpolitiek (Henriquez, 2002). De toenmalige 
vrouwenorganisaties karaktiseerden zich als ‘damesclubs’ vergelijkbaar met de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen. Ze organiseerden met name recreatieve en liefdadigheidsactiviteiten. 
Do Rego meent dat deze houding tegen de achtergrond van dertig mei 1969 gezien moet worden 
(Henriquez, 2002).

92 In 1995 werd tijdens de Vierde Internationale Vrouwenconferentie in Beijing, in een mandaat 
uitgeroepen dat de positieverbeteringen van vrouwen wereldwijd moet worden nagestreefd. 
Zowel in het beleid als in de opvoeding en wetenschap dient de gelijkwaardigheid van gender 
een centrale plaats in te nemen. Voor de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is het 
suborgaan The Economic Commission for Latin America en the Caribbean (ECLAC) van de VN en 
regionale en lokale NGO’s, departementen, vakbonden, religieuze organisaties, economische lobby 
organisaties en overheden verantwoordelijk voor de uitvoering van de actiepunten, aanbevelingen 
en good practices. De implementatie van gender gelijkwaardigheid stond als actiepunt centraal op 
deze VN conferentie wat inhoudt dat zowel op economisch, beleidsmatig als op maatschappelijk 
niveau (UNECLAC/CDCC 2000) beleidsmatig structureel aandacht besteed moet worden aan de 
opheffi ng van de ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen.

93 Ofwel gendermainstreaming.
94 Ongeschoolde vrouwen werken vaak in de informele sector; als straatverkopers, in het huishoudelijk 

werk en in de productie en verkoop van snacks (Vroom, 2000:39).
95 AKO 2003 stelt vast dat het aantal werkzoekende mannen in 2003 licht is afgenomen. Deze groep 

telt 4097 personen. Het is niet uitgesloten dat een deel van de werkzoekende mannen nu werkend 
zijn. Het werkloosheidspercentage van de mannen bedraagt 13.1 %, 1% lager dan in 2002. Het 
aantal werkzoekende vrouwen is met 379 toegenomen in 2003 naar 5315, een stijging van bijna 
8%. Het werkloosheidspercentage van de vrouwen is gelijk gebleven aan 2002. Het percentage 
bedraagt 17,1%. De beroepsbevolking telt in 2003 62380 personen. Dat is een stijging van ruim 7% 
vergeleken met 2002. Deze stijging is volgens AKO 2003 vooral toe te schrijven aan de toename 
van de werkende bevolking (AKO, 2003: 10).

96 Lees ter vergelijking AKO 2003 (appendix 20)
97 Tijdens een bezoek in 1999 aan de G.O.G werd medegedeeld dat sinds mei 1998 voor het eerst 

een meidenunit opgezet was om het groeiend aantal meisjes dat in aanraking komt met het 
criminele circuit (drugstransport, prostitutie en diefstal) op te sporen, op te vangen en te begeleiden.

98 De bevolking per 1/10/2002 is 127.914 met mutaties volgens AKO 2003 is de bevolking op Curaçao 
per 1/10/2003 132.519. Dat betekent dat 8609 personen geïmmigreerd zijn, 4998 gemigreerd. Het 
migratiesaldo is 3611 en het natuurlijk verloop 1010 (AKO, 2003: 4).

99 Er zijn in de noten gegevens verwerkt uit AKO 2003, zodat de mutaties van het afgelopen jaar 
duidelijk zichtbaar worden.

100 Zie tabel blz 2.
101 AKO 2003 meldt dat de mannelijke beroepsbevolking met 1997 personen gestegen is, een 

stijging van bijna 7%. De mannelijke beroepsbevolking telt in 2003 31323 personen. Ook de 
vrouwelijke beroepsbevolking is gestegen en wel met 2271 personen; een stijging van bijna 8 %. De 
beroepsbevolking telt thans 31057 personen (AKO, 2003: 10).



84

102 AKO 2003 stelt dat de participatiegraad met bijna 2 % gestegen is. Deze bedraagt 47.1% van 
de huidige bevolking, omdat naar verhouding de stijging van het aantal arbeidsactieven groter is 
geweest dan de stijging van de totale bevolking. Het effect van de stijging van de beroepsbevolking 
op de participatiegraad is bij alle bevolkingsgroepen zichtbaar ( zowel bij geslacht als bij nagenoeg 
alle leeftijdsgroepen). De participatiegraad van mannen bedraagt 51, 3%, 2% hoger dan in 2002. De 
participatiegraad van vrouwen bedraagt 43,5% en is met 2% gestegen!

103 Met hoge opleiding wordt een hbo en/of universitaire studie bedoeld.
104 Hoog opgeleiden zijn vrouwen met een afgeronde hbo en/of universitaire studie
105 Geen tabel over de gehele bevolking omdat deze door CBS is verstrekt.
106 Met verandering wordt bedoeld dat er ook een positieve ontwikkeling te zien is voor de positie van 

vrouwen. Er bestaat echter nog een economisch ongelijkwaardigheid ten opzichte van mannen.
107 Natuurlijk is het ook zo dat er voldoende vrouwen zijn die gewoon niet geïnteresseerd zijn in 

technische beroepen. De oorzaak ligt dus evengoed bij vrouwen zelf.
108 Fischer e.a (2000) analyseren deze trend door vast te stellen dat feminiene leiderschapstijlen aan 

invloed winnen.Teamgericht kunnen werken, luisteren, collegialiteit, werk-privébalans, participatie, 
uiten van emoties worden nu als positieve elementen worden beschouwd door de huidige 
managementteams

109 Lees (Deere e.a, 1990)
110 Lees een nadere uitwerking van Tang Nain’s argumentatie in hoofdstuk 3. 
111 Dit opleidingsniveau kan niet los gezien worden van de opvoeding en de mainstreambeeldvorming 

die er binnen de maatschappij van vrouwen en meisjes bestaat. Binnen dit kader is het interessant 
te weten wat Do Rego schrijft over sekse specifi eke socialisatie. Met betrekking tot het thema 
‘emancipatie en onderwijs’, meent zij dat deze socialisatie permanent geschiedt. Het omvat alle 
aspecten van het menselijk bestaan; gezinsleven, relaties, werk, vrije tijd, seksualiteit, onderwijs, 
het sociale en culturele leven van kinderen, jongeren en volwassenen. Het gezin, aangevuld 
door de school, fungeert als trainingskamp voor het patriarchaat (Broek en Roose – Weijer 
(red.), 1991).Weliswaar gaan meer meisjes dan jongens naar mavo/havo, veel meer jongens 
gaan daarentegen naar een technische opleiding. Uit onderzoek blijkt dat meisjes niet makkelijk 
de keuze maken voor een typisch mannenberoep, vaak komt die keuzemogelijkheid tijdens de 
voorlichting en beroepskeuzebegeleiding helemaal niet in beeld. Door de inhoud van het onderwijs 
dat meisjes kiezen en door de rolbevestigende houding van de meeste leerkrachten, worden 
meisjes niet of nauwelijks voorbereid op economische zelfstandigheid en bij beroepskeuze blijkt 
dat traditie en opvoeding nog dikwijls een belangrijke rol spelen. Kortom, het kiezen voor een 
bepaalde beroepstoekomst kan en mag niet los gekoppeld worden van de gevoelens, gedachten 
en verwachtingen die een meisje heeft over het huwelijk en haar kinderwens en ook niet van 
de internalisering van de seksespecifi eke verdeling van huishoudelijke taken (Broek en Roose- 
Weijer : 1991). Do Rego pleit voor roldoorbreking en niet-sekse-specifi eke-socialisatie op de 
eilanden zelf. Zowel in het onderwijs als in verschillende industriële bedrijfstakken moeten pilot- 
en stimuleringsprojecten worden opgezet ... Niet alleen vakbonden, overheid en bedrijfsleven, 
maar ook vrouwelijke leerkrachten zelf dienen hierin een meer emanciperende en prominentere 
rol te spelen; de productie en reproductie van seksespecifi eke socialisatie kan hierdoor worden 
weerhouden (Broek en Roose-Weijer, 1991).

112 Lees ook Haan (1998).
113 Lees hier de analyse uit Modus 1996/1997 omtrent de data over de toename van het 

opleidingsniveau vrouwen.
114 Dit indexgetal kan variëren van 0 (geen glazen plafond) tot 100. Een analyse van de dikte van 

het glazen plafond in verschillende bedrijfstakken leidt tot de conclusie dat er grote verschillen 
zijn tussen bedrijfstakken. Bijvoorbeeld de bedrijfstakken Handel, Zakelijke dienstverlening, 
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Gezondheids- en Welzijnszorg en Cultuur en overige dienstverlening in Nederland steken gunstig 
af bij de andere bedrijfstaken. Deze sectoren zouden dan ook geclassifi ceerd kunnen worden als 
kansrijk inzake de doorstroom van vrouwen. De sector openbaar bestuur neemt een tussenpositie 
in, in Nederland (De Olde & Slinkman, 1999). 
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3. ‘HET GLAZEN PLAFOND’

3.1. Inleiding
Het glazen plafond speelt een centrale rol in dit onderzoek. Vandaar dat in dit hoofdstuk 
dit begrip wordt gedefi nieerd. De achtergronden die bij dit begrip een rol spelen zullen 
in kaart worden gebracht. Een vijftal aspecten, te weten ambities, familie en gezinsvera
ntwoordelijkheden, sociaal netwerk, uitsluiting organisatiecultuur en maatschappelijke 
context van Curaçao, die het ontstaan van het glazen plafond op Curaçao bevorderen en 
instandhouden, zullen hierbij expliciet aan de orde komen. Een interessante uitdieping 
van het begrip glazen plafond is de “dikte”. Hoe dik is het glazen plafond en welke maat 
kan hiervoor worden gebruikt? Op grond van de defi nitie van het glazen plafond zal dit 
begrip worden geoperationaliseerd. Indien dit toegepast wordt op de situatie van Curaçao 
en indien gebruik wordt gemaakt van de data die verzameld zijn op Curaçao, ontstaan in 
feite twee groepen: een groep die door het glazen plafond heen gebroken is en een groep 
waarbij dat niet gelukt is. De kenmerken van deze twee groepen zullen vervolgens worden 
geanalyseerd. De dikte van het glazen plafond op Curaçao zal ook worden bepaald. In §3.2 
worden de defi nities van het glazen plafond besproken. Daarna wordt gekeken hoe het 
glazen plafond zich elders manifesteert (§3.3). Vervolgens wordt het laboursupplymodel 
gepresenteerd als uitvloeisel en concretisering van de defi nitie. Dit deel komt later aan bod. 
De situatie op Curaçao wordt onderzocht in §3.4. De diverse aspecten van het Curaçaose 
glazen plafond wordt uiteengezet. Tot slot wordt er naar voren gebracht dat er niet alleen 
glazen plafonds aanwezig zijn binnen arbeidsorganisaties op Curaçao, maar ook dat er vijf 
doorslaggevende aspecten hierin een rol spelen (§3.5). Deze aspecten worden opgebouwd 
rond deelaspecten (zie laboursupplymodel). Voldoende om via de verzamelde data na te 
gaan in hoeverre deze aspecten een barrière of mogelijkheid zijn voor het bereiken van 
leidinggevende functies op Curaçao.
 

3.2. Defi nities van het glazen plafond
Er bestaan verschillende defi nities voor het glazen plafond. De Olde en Slinkman (1999) 
zien het verschijnsel glazen plafond in Nederland als een verticale sekse-segregatie in 
arbeidsorganisaties. Deze verticale sekse-segregatie kan ook als het glazen plafond worden 
omschreven. De Olde & Slinkman (OIB, 2001) omschrijven een glazen plafond ook wel als 
een “onevenwichtige samenstelling van het personeelsbestand”. Ofwel in hoeverre vormt 
de samenstelling van het personeel in hogere functies een afspiegeling van de samenstelling 
in de middenfuncties? Voor deze dikte van het glazen plafond is een index ontwikkeld. Hoe 
hoger het getal, hoe dikker het glazen plafond (De Olde & Slinkman, 1999)115. 
Een belangrijke oorzaak van deze genderongelijkheid wordt veroorzaakt door de 
opvattingen die er bestaan over de maatschappelijke rol van vrouwen en mannen, de 
toegankelijkheid tot bronnen, carrièremogelijkheden en status. Wirth stelt vast dat de 
levens van werkende vrouwen gekarakteriseerd kunnen worden door een groeiende 
arbeidsmarktparticipatie (Wirth, 2001:1/2; Figuur 1.4; Wirth, 2001:6). Ze geeft een 
historisch en mondiaal overzicht van deze arbeidsmarktparticipatie. Ook wordt duidelijk 
hoe de afgelopen decennia, vooral na de vrouwenbeweging uit de jaren ’60, men kritisch 
de arbeidsmarkt onderzoekt. Uit analyses blijkt dat horizontale segregatie nog bestaat, 
want er bestaan nog steeds typische mannen -en vrouwenberoepen (Wirth, 2001:10-13). 
De horizontale segregatie is deels oorzaak van de inkomensverschillen tussen mannen en 
vrouwen (Wirth, 2001:13-16). Daarnaast creëren de familieverantwoordelijkheden enerzijds 
en de balans tussen werk en privé anderzijds een groot spanningsveld (Wirth, 2001:16-20). 
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‘Het glazen plafond’

Wirth besluit dat de mondiale genderongelijkheid de grondslag legt voor het wereldwijde 
glazen plafond.
Zij omschrijft het begrip dan ook als: “glass ceiling is a term coined in the 1970 in the 
United States to describe the invisible artifi cial barriers, created by attitudinal and 
organizational prejudices, which block women from senior executive positions. Whether 
this glass ceiling occurs in the workplace or in politics is essentially a refl ection of social 
and economic gender inequality... it had been somehow assumed that women would quickly 
move up the careerladder. This has proved hard to achieve and no more so than at the top, 
where the prevalence of male executive tends to perpetuate the glass ceiling and where 
women often fi nd themselves without the right mix of corporate experience required for 
senior executive positions ... ”(Wirth, 2001:1).
Een derde interessante defi nitie van het glazen plafond is afkomstig van De Jongh 
en Doorne-Huiskes en Partners en Morrison, 1999; White e.a, 1992. Ook zij leggen 
de nadruk op de doorstroming naar leidinggevende functies of topbanen. Een glazen 
plafond is volgens hen dan ook niets anders dan “...  een transparante barrière in een 
bedrijf en/of organisatie waar vrouwen (maar ook andere ‘marginale’ groeperingen) de 
mogelijkheden tot doorstroom of een leidinggevende functie of topbaan zien –theoretisch 
is het dus mogelijk- maar in de praktijk tegen allerlei barrières aanlopen die de promotie 
vertragen, bemoeilijken of stagneren; waardoor de top, in verhouding tot vrouwen uit 
een oververtegenwoordiging van mannen in leidinggevende functies bestaat... ”(De Jong 
& Doorne-Huiskes en Partners, 1999; Morrison, White e.a, 1992). Bij dit onderzoek zal 
gekozen worden voor een combinatie en samenstelling van bovenstaande defi nities. Het 
gaat hierbij zowel om de defi nitie van De Olde en Slinkman (1999) als een arbeidsmar
ktparticipatiebenadering; een inventarisatie van de aspecten en deelaspecten die in het 
laboursupplymodel worden geschetst.

3.3. Een maat voor de dikte van het glazen plafond
Zoals hierboven reeds aan de orde geweest is, kan het glazen plafond worden gezien als: 
“het gevolg van huidige ongelijke economische en politieke machtsverhoudingen”. Het 
oplossen van dit vraagstuk vraagt om een wereldwijde human development benadering. 
Hiervoor kunnen maten worden gebruikt als Gender related Development Index (GDI) 
en Gender Empowerment Measure (GEM). De Verenigde Naties (VN) heeft de Gender-
related Development Index (GDI) ingesteld die toezicht houdt op emancipatiedoelen. Deze 
GDI is gebaseerd op de capabilities/bekwaamheden; levensverwachting, opleidings- en 
inkomensniveau en toont de gender (on)gelijkheid van vrouwen en mannen in verschillende 
landen aan. De Empowerment Measure (GEM) van de VN concentreert zich op de 
participatie. GEM meet de genderongelijkheid in sleutelposities op economische, politieke 
participatie en besluitvorming; ofwel op de carrièremogelijkheden voor vrouwen. Deze 
twee socio-economische aspecten, de GDI en de GEM worden door de internationale 
gemeenschap gebruikt om zo de barrières voor vrouwen op de arbeidsmarkt te meten en te 
verklaren (Wirth, 2001).
Wanneer de samenstelling van het personeelsbestand op verschillende functieniveaus 
vergelijkbaar is, is er sprake van een evenwicht tussen functieniveaus. Wanneer het 
aandeel mannen en vrouwen in middenfuncties gelijk is binnen arbeidsorganisaties aan 
dat in hogere functies, duidt dit op een evenwicht. Mannen en vrouwen hebben dan als 
het ware evenveel kans om in hogere functies te gaan werken. Andersom is er sprake van 
een onbalans wanneer het aandeel vrouwen in middenfuncties hoog is, maar het aandeel 
vrouwen in hogere functies laag. Deze bepaling van evenwicht wordt door de onderzoekers 
omschreven als de ‘dikte van het glazen plafond’116. 
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Barsten in het glazen plafond

Het glazen plafond geeft de barrière of onbalans weer tussen middenfuncties en hogere 
functies. De dikte van het glazen plafond kan met behulp van de volgende formule 
worden berekend: “Dikte glazen plafond = 100-(aandeel in hogere functie/(aandeel in 
middenfuncties/100))” ( De Olde en Slinkman, 1999:3). Of 

Glazen plafond = 100 - aandeel vrouwen in hogere functies

aandeel vrouwen in middenfuncties/100

De waarde is maximaal 100. Hoe hoger het getal, hoe dikker het glazen plafond. De Olde 
en Slinkman (1999) leggen uit dat, wanneer het aandeel vrouwen in middenfuncties gelijk 
is aan het aandeel vrouwen in hogere functies, de score 0 is. Er is dan sprake van een 
evenwichtige relatie tussen middenfuncties en hogere functies en er is dan geen glazen 
plafond. En hoge score betekent dat er een zeer onevenwichtige relatie is. Er zijn dan 
naar verhouding veel vrouwen werkzaam in een middenfunctie, terwijl er relatief weinig 
vrouwen in een hoge functie werkzaam zijn. Er is dan sprake van een dik glazen plafond. 
De score is negatief (kleiner dan 0) wanneer er juist veel vrouwen in een hoge functie 
werken, terwijl er relatief weinig vrouwen in middenfuncties werken. In dat geval is er 
als het ware een ‘omgekeerd’ plafond. De auteurs stellen dat een dik glazen plafond erop 
wijst, dat voor het invullen van hogere functies, het potentieel aan vrouwen onderbenut 
wordt; vrouwen zijn wel aanwezig in middenfuncties maar veel minder in hogere functies. 
Voor de berekening van de glazen plafondwaarde is de beroepenclassifi catie van De Olde 
en Slinkman (1999:102-68) gehanteerd. Daarin worden docenten bij lagere beroepen of 
bij middenberoepen gegroepeerd. Bij de CBS beroepengroepen worden docenten echter 
bij de hogere functies geclassifi ceerd. Vandaar dat er zowel een berekening van de waarde 
heeft plaatsgevonden met docenten meegerekend in middenfuncties of in hogere functies! 
Het glazen plafond is verschillend in verschillende bedrijfstakken, maar vastgesteld kan 
worden, aan de hand van de CBS tabellen 1992-2001, dat het glazen plafond voor mannen 
iets dunner is geworden in de periode tussen 1992-2001. Voor vrouwen is het glazen 
plafond veel dunner geworden maar het is nog wel veel dikker voor mannen.

Voor de berekening van de waarde ofwel de dikte van het glazen plafond op Curaçao zijn 
m.b.v de tabellen uit 1992 en 2001 de volgende berekeningen gedaan:

• 2001 (met onderwijzers in middenfuncties) GP= 100- 31, 5/0,618 = 49,0
• 2001 (met onderwijzers in hogere functies) GP= 100- 41,2/0,608 = 32, 2
• 1992 (met onderwijzers in hogere functies) GP=100-36,8/0,548 = 32,8
• 1992 (met onderwijzers in middenfuncties) GP=100-26,6/0,561 = 52,6

Gezien de waarden uit 1992 en 2001 (met onderwijzers in midden- of hogere functies) 
blijkt dat het glazen plafond in 2001 dunner is geworden zelfs met de beroepsgroep 
onderwijzers in hogere functies meegeteld. Het verschil 32,8 (1992) vergeleken met 32,2 
(2001) is miniem, maar de waarde is kleiner. Hierdoor kan vastgesteld worden dat het 
glazen plafond voor vrouwen in hogere functies dunner is geworden in vergelijking met 
het glazen plafond met onderwijzers in middenfuncties met waarden 52,6 (1992) en 49,0 
(2001). Maar deze laatste waarden tonen aan dat ook in 2001 het glazen plafond dunner is 
geworden, zelfs met onderwijzers in middenfuncties meegerekend. Dat het glazen plafond 
op Curaçao in 2001 vergeleken met de waarde uit 1992 dunner is geworden, klopt met de 
stijgende participatiegraad van vrouwen en mannen op de Curaçaose arbeidsmarkt.
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‘Het glazen plafond’

Als we kijken naar de Nederlandse arbeidsmarkt, dan blijkt het glazen plafond in 
Nederland dunner te zijn dan het glazen plafond op Curaçao. Dat is opvallend omdat 
de hoge participatiegraad van vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt van invloed 
blijkt te zijn geweest op de dikte van het glazen plafond. Verondersteld werd dat deze 
arbeidsmarktparticipatie van groter invloed was op het glazen plafond dan de branche of 
sector waarin vrouwen in leidinggevende of middelbare functies in functioneren.
Aan de hand van de cijfers uit de enquête beroepsbevolking uit 1999 van het CBS117 
is de waarde van het glazen plafond (1992) 7,5 en (1999) 7,0. In deze CBS-publicatie 
staan cijfers voor de 5 beroepscategorieën (elementaire/lagere/middelbare/hogere/ 
wetenschappelijke beroepen). De deling is de som geworden waarin de relatieve 
verhouding van vrouwen in hogere en wetenschappelijke beroepen ten opzichte van de 
middelbare beroepen aan ten grondslag ligt. Opmerkelijk is verder echter dat het percentage 
vrouwen in hogere/wetenschappelijke en middelbare beroepen (ruim) onder de 40% 
is - het percentage vrouwen in hogere wetenschappelijke beroepen is 31.9% (in 1992) 
respectievelijk 37.3% (in 1999). Het percentage vrouwen in middelbare beroepen is 34.5% 
(in 1992) respectievelijk 40.1% (in 1999) in Nederland. Verbazingwekkend is het echter 
niet helemaal, omdat juist de participatie van vrouwen in deze beroepsgroepen in Nederland 
achterblijft met andere, voornamelijk Europese en Amerikaanse, landen. Deze gegevens 
bieden –ondanks het feit dat we hier niet de verdeling van de vijf beroepscategorieën van 
Curaçao presenteren- een behoorlijk fundament voor het bewijs van de relatieve dikte 
van het glazen plafond in zowel Nederland als op Curaçao. Dat er geconcludeerd wordt 
dat het glazen plafond dunner is in Nederland wordt mede bepaald doordat de huidige 
sociaal-economische situatie(migratie, feminisering van de armoede, meer vrouwen die 
met een lage opleiding hoofd zijn van een huishouden en tienerzwangerschappen) op 
Curaçao drukt op het percentage vrouwen dat door het glazen plafond kan doorstromen 
(Modus1, 5/ 2003). Een andere mogelijke verklaring is dat het duidelijk te zien is dat het 
glazen plafond in Nederland aanzienlijk dunner is dan op Curaçao. Er moet echter wel 
rekening gehouden worden met de data achter de berekening van het glazen plafond. 
Aan de berekening van de dikte van het glazen plafond ligt namelijk een vergelijking 
van de relatieve participatie van vrouwen in respectievelijk hogere/wetenschappelijke en 
middelbare functies ten grondslag. Omdat het hier gaat om relatieve verhoudingen zegt 
dat niet veel over de absolute verhoudingen. Dit verschijnsel is ook terug te vinden in de 
dikte van het glazen plafond in Nederland, respectievelijk Curaçao. De participatie van 
vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt (althans in de hogere, wetenschappelijke en 
middelbare functies) is namelijk aanzienlijk lager. Waar de participatie van vrouwen op 
Curaçao (bij middelbare functies) zelfs ruim boven de 50% ligt, ligt deze in Nederland rond 
de 40%. Omdat de (relatief lage) participatie van vrouwen in Nederland echter evenwichtig 
verdeeld is over middelbare en hogere functies is er minder sprake van een glazen plafond 
(tussen middelbare en hogere functies). Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat het 
“plafond” vele malen dikker is (in Nederland) en men zou daarvoor ook moeten kijken 
naar de participatie in de lagere functies en het lage percentage vrouwen (in de middelbare 
functies). Blijkbaar bestaat er in Nederland niet zo’n dik plafond, maar dat zegt meer over 
de algehele arbeidsmarktparticipatie dan over de energie die het kost om hogere functies te 
bekleden. Het glazen plafond kan overigens ook liggen tussen de lagere en de middelbare 
en hogere functies, wat een verklaring is voor de stagnatie van doorstroomkansen voor 
vrouwen binnen de organisatie.
Het criterium voor de balans is dus niet aantal of aandeel van vrouwen in hogere functies. 
Het gaat erom dat de man/vrouwverhouding in hogere functies vergelijkbaar is met die 
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in middenfuncties; dat is de dikte van het glazen plafond. Vaak blijkt dat bij de meeste 
organisaties er wel een plafond is voor vrouwen, maar niet voor mannen. De vooruitzichten 
voor het glazen plafond voor de toekomst op Curaçao zijn positief te noemen. Op basis 
van de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt, het groeiende aantal opgeleide 
vrouwen en de in-, uit- en doorstoomcijfers is de verwachting dat het aandeel vrouwen in 
leidinggevende functies zal toenemen (Kibbelaar-Buma 2003; CBS 2003). Belangrijk in 
deze is dat het instroompercentage binnen hogere functies van vrouwen groter is en het 
uitstroompercentage lager is dan van mannen. Het gezamenlijk resultaat van de instroom, 
uitstroom en doorstroomcijfers is dat de verhouding tussen het aantal mannen en het 
aantal vrouwen werkzaam in hogere functies langzaamaan steeds meer in evenwicht komt. 
Wanneer de CBS-cijfers uit 2001 worden doorberekend naar de komende jaren, groeit het 
aantal mannen en vrouwen in hogere functies naar elkaar toe, maar er zijn procentueel 
minder vrouwen in de hogere functies dan mannen. 

3.4. De achtergronden en ontwikkelingen rond het begrip glazen plafond
Door verschillende onderzoekers worden factoren aangedragen als oorzaak voor het 
ontstaan, bestaan en in stand houden van het glazen plafond. 

• De eerste factor bestaat uit het argument dat dit plafond bestaat vanwege het geringe 
aandeel van vrouwen in managementfuncties in arbeidsorganisaties, doordat vrouwen 
nog niet lang genoeg op de arbeidsmarkt zijn, nog niet voldoende relevante ervaring 
hebben om de aandacht en het vertrouwen van het seniormanagement te krijgen. Er is 
meer tijd nodig om vrouwen door te laten stromen naar de top. Dit is de pipelinetheorie 
(fi lling the pipeline; wervingscampagnes). Dit heeft als gevolg dat de vrouwelijke 
manager toch nog een uitzondering zijn, waardoor de zichtbaarheid en het isolement 
groter zijn waardoor het ‘ogen in de rug’ effect stress kan veroorzaken (Morisson, White 
e.a, 1992:16).

• De tweede factor ligt in het verlengde van de eerste factor; namelijk de beeldvorming 
rondom de functie. Het beroep manager wordt gezien en geassocieerd als een typisch 
mannenberoep. De regels en gebruiken omtrent deze functie zijn beter toegesneden 
op mannen. Deze belemmeringen komen tot uiting in organisatieculturen, welke 
hierdoor als masculien gedefi nieerd kunnen worden. Topfuncties worden als intensief 
en tijdrovend gepercipieerd en vereisen sterke motivatie en ambitie, welke passen bij 
masculiniteit (Adler & Izraeli, 1994).

• De laatste en derde factor heeft te maken met de verschillende carrièrekeuzes die 
vrouwen maken in vergelijking met mannen. Vrouwen kiezen vaker voor een leuke en 
inhoudelijke baan; een carrière in de breedte. Bovendien houden meer vrouwen dan 
mannen rekening met de opvoeding van kinderen in combinatie met een baan (De Olde 
& Slinkman, 1999). Andere belangrijke consequenties omtrent deze barrières zijn de 
specifi eke vormen van stress waar vrouwen in een betaalde baan mee geconfronteerd 
worden. Dit heeft te maken met het managen van een veeleisende baan en de gezins- 
en familieverantwoordelijkheden en verplichtingen van vrouwen. Wereldwijd worden 
zorgtaken nog steeds als vrouwentaken gezien. Vrouwen nemen het grootste deel van 
de zorgtaken op zich, ook als ze participeren op de arbeidsmarkt. Het gevolg is dat de 
belasting van vrouwen vaak heel hoog is waardoor zij kunnen besluiten om minder deel 
te nemen aan een ander arbeidsproces. En hoewel hier langzaam verandering in komt 
(mannen nemen vaker zorgtaken over), blijven vrouwen toch de hoofdverantwoordelijk-
heid behouden (Morisson, White, e.a, 1992:19-20). 
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In de toptelling (SCP & OiB, 2002) noemt Opportunity in Bedrijf deze scheve 
vertegenwoordiging toch een lichtpunt bij een traag proces. Het gaat traag met de groei 
van het aantal vrouwen in hogere functies in Nederland, maar volgens dit adviesbureau 
is er een klimaatverandering waar te nemen die mede op gang is gezet door verschillende 
initiatieven, acties en interventies van personen die op topposities in toonaangevende 
organisaties werkzaam zijn. Het glazen plafond betekent dat er binnen organisaties 
voldoende vrouwelijk talent waar te nemen is in de subtop, maar deze vrouwen stromen 
niet door. Nog te veel vrouwen haken halverwege hun loopbaan af, blijven hangen in een 
staffunctie of zien af van een topfunctie. In de meeste organisaties domineren nog te vaak 
masculiene normen en waarden die belemmerend werken voor de acceptatie en doorstroom 
van vrouwen naar hogere functies. Flexibele werktijden of een vierdaagse werkweek 
zijn vooral voor hogere functies onbespreekbaar. Het doorbreken van het glazen plafond 
betekent onder andere het bewaken van de balans tussen werk en privé. Voor veel werkende 
vrouwen een must. Opportunity in Bedrijf concludeert eveneens dat het belangrijk is dat 
feminiene waarden en normen (Fischer e.a, 2000) beter tot hun recht moeten komen. Ze 
menen dat het zelfs een randvoorwaarde is voor een evenwichtige bedrijfstop. 
In het aantonen van het glazen plafond is niet alleen kwantitatieve analyse noodzakelijk, 
maar zijn juist ook de good practices noodzakelijk (Kibbelaar-Buma, 2003). OiB (3/01; 13) 
concludeert dat het glazen plafond mede wordt veroorzaakt door:

1. vooroordelen van mannelijke managers;
2. communicatiepatronen van mannen;
3. onderwaardering van capaciteiten;
4. het negeren van competenties;
5. de norm altijd aanwezig te moeten zijn;
6. gebrek aan teamgeest;
7. druk om meer dan 40 uur per week te werken;
8. uitsluiting van netwerken;
9. competitieve sfeer in de top;
10. hiërarchische verhoudingen;
11. hoge prestatiedruk.

Succesfactoren die het glazen plafond doen barsten zijn volgens een onderzoek (OiB, 3/01:
11):

1. ambitie;
2. leidinggevende capaciteiten;
3. intelligentie;
4. hard werken;
5. stressbestendigheid;
6. vastbeslotenheid;
7. partner die zorgtaken deelt;
8. collega’s;
9. goede relatie met leidinggevende;
10. netwerk.

Fischer e.a. (2000) stellen vast dat de organisatiecultuur mede debet is voor het glazen 
plafond. Het is om deze reden essentieel de organisatiecultuur te defi niëren (Fischer 
e.a 2000: 2). Fischer inventariseert de seksekleuring van organisaties en stelt dat het 
sekse-gekleurde karakter van organisaties een weerspiegeling is van de bestaande 
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maatschappelijke denkwijze over mannen en vrouwen. Deze tegenstelling resulteert in 
de dichotomie, masculiniteit en feminiteit, stereotype beeldvorming omtrent vrouwen en 
mannen welke een hiërarchische relatie tussen de beide seksen impliceert. Fischer e.a. 
(2000) menen bovendien dat de attituden van mannelijke managers doorslaggevend zijn 
voor de cultuur van een organisatie. Ze classifi ceren vier types mannelijke managers, nl. 
de cavaliers, de concurrenten, de kameraden en de snelle stijgers. De namen staan voor de 
wijzen waarop deze managers met vrouwelijke collega’s of nieuwkomers omgaan (Fischer 
e.a, 2000: 3). Ook bepalen masculiene en feminiene normen en waarden de doorstroomkans 
van vrouwen naar leidinggevende functies. Onder masculiene normen en waarden verstaan 
Fischer e.a.: individualisme, competitie, belang van materiële beloning, hoge prestatiedruk, 
grote tijdsinzet, aanwezigheid, belang van status, hiërarchie, taboe op emotionaliteit en 
kwetsbaarheid. Onder feminiene normen en waarden worden collectivisme, collegialiteit, 
belang van positieve feedback, belang van persoonlijke ontplooiing, belang van werk-privé 
balans, participatie in besluitvorming en expressie en delen van emoties verstaan (Fischer 
e.a, 2000: 6). 
Maar de onderzoekers gaan verder. Om vast te kunnen stellen of een verschil in 
organisatieculturen leidt tot grotere doorstroom van vrouwen naar hogere functies 
is het meten van de dikte van het glazen plafond (De Olde & Slinkman, 1999) een 
must. Fischer stelt voor om organisaties waar relatief veel vrouwen in leidinggevende 
functies functioneren te vergelijken met organisaties waarin relatief minder vrouwen in 
hogere posities werken (Fischer e.a, 2000). Met betrekking tot het glazen plafond is de 
reproductie van masculiene organisatieculturen voor wat betreft de zelfselectie belangrijk. 
Cultuurvoorkeuren van mannen en vrouwen functioneren als de organisatiecultuur als 
uitsluitingsmechanisme (Fischer e.a, 2000). Een aantal vragen zijn belangrijk bij de 
studie naar het glazen plafond: Hoe masculien is de organisatiecultuur in de top van een 
organisatie? Wat zijn de leiderschapsstijlen en idealen binnen een organisatie? Heeft de 
top een masculien stijl met een feminien gezicht? Bestaat er invloed van vrouwen in de 
top? Hoe gaat men om met het mannelijk en vrouwelijk potentieel in de subtop? Vormt de 
organisatiecultuur een barrière voor de doorstroming van vrouwen? Is er sprake van een 
vermenging van masculiniteit en feminiteit (Fischer e.a, 2000:85-95)? 
Benschop en Doorewaard (1999) gaan nog verder en willen de organisatiecultuur aan 
een grondiger analyse onderwerpen. Zij onderzoeken de verhulde genderongelijkheid 
binnen organisaties. De analyse van deze gendersubtekst in organisaties is van belang 
met betrekking tot het glazen plafond (Benschop & Doorewaard, 1999:181). De auteurs 
schrijven dat:”...  de noties van hegemoniale genderregulering verbindt het onderzoek naar 
ongelijke genderverhoudingen en machtsstructuren in organisaties met de bestudering van 
individuele acties, strategieën en identifi catieprocessen van medewerkers. Onderzoek naar 
de gender in organisaties impliceert de studie naar vier onderling gerelateerde sets van 
arrangementen, namelijk, de structuur en de cultuur van organisaties, sociale processen 
met betrekking tot de manier waarop mensen met elkaar omgaan en zichzelf en anderen 
identifi ceren” (Benschop & Doorewaard, 1999:184). 
Volgens de onderzoekers is het voor de toekomst belangrijk dat men erkent dat er 
genderongelijkheid en genderonderscheid bestaat in organisaties. Emancipatiebeleid 
in organisaties staat onder druk of wordt opgeschort vanwege de huidige economische 
terugval of omdat men vindt dat het niet meer hoeft. Maar de emancipatiedoelen zijn 
nog niet bereikt. Ook voor een nieuwe benadering van intercultureel management is een 
analyse van de gender of diversiteit in organisaties van belang. De onderzoekers schrijven 
dat organisaties tegenwoordig beleidsinitiatieven sponsoren op het gebied van diversiteit 
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omdat deze economische voordelen bieden. Deze bedrijfseconomische argumenten van 
productiviteit verhullen echter de patronen omtrent de sociale ongelijkheid tussen groepen 
en vrouwen onderling. Emancipatie en diversiteitsbeleid kruisen elkaar en zouden niet 
aparte beleidsagenda’s moeten zijn. Beide beleidsterreinen zijn relevant voor het glazen 
plafondvraagstuk en het debat omtrent de globalisering, en de invloed van de leefwereld op 
de werkwereld (Siebers e.a, 2002). Een geïntegreerd personeelsbeleid is cruciaal voor een 
diverse samenstelling van het personeelsbestand in moderne organisaties. 
Nieuwe inzichten in personeelsmanagement vereisen echter uitwerking van de praktijk van 
personeelsbeleid en een wetenschappelijk en theoretische input omtrent de verhoudingen 
en de ervaringen tussen medewerkers, leidinggevenden en de organisaties (Benschop & 
Doorewaard, 1999:196-197).

3.4.1.Theoretische perspectieven omtrent het glazen plafond 
Er zijn vier verklaringen met betrekking tot het glazen plafond. Adler & Izraeli 
(1994) beschouwen deze perspectieven als de structurele problemen die vrouwen in 
managementposities ervaren. Gekozen is voor de uitgangspunten van bovengenoemde 
onderzoekers, omdat vergeleken met andere deze voor een Curaçaose context praktischer 
lijken. De verklaringen zijn met name voor de hbo en universitair opgeleide vrouwen in 
hogere functies van toepassing. De perspectieven van Adler & Izraeli (1994) worden ter 
discussie gesteld aan de hand van de empirische bevindingen. 
Het eerste perspectief benadrukt de individuele verschillen. Het tweede perspectief 
concentreert zich op de organisatorische context, het derde onderzoekt de institutionele 
discriminatie. Het vierde perspectief doelt op de autoriteit en macht van de senior manager.
Adler en Izraeli (1994) schrijven dat binnen het eerste perspectief de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies als een gevolg gezien 
wordt van persoonlijkheidstrekken en gedragsverschillen tussen vrouwen en mannen 
onderling (Adler & Izraeli, 1994:9). Binnen het tweede perspectief worden verklaringen 
gezocht ten aanzien van de problemen in de organisatorische structuur van organisaties 
en bedrijven met betrekking tot de managementkansen voor vrouwen. Er zijn bepaalde 
karakteristieken bepalend en kenmerkend voor de instroom en handhaving van vrouwelijke 
managers in het bedrijf. De ondervertegenwoordiging van vrouwen wordt veroorzaakt 
door de ongelijke distributie van vrouwen en mannen in verscheidene functies. Verder 
wordt deze ongelijkheid in stand gehouden door de grotere mogelijkheden voor mannen in 
organisaties om macht, prestige en hogere salarissen te ontvangen welke weer op hun beurt 
het gedrag en de verwachtingen vorm geven, meer nog dan capaciteiten en opleiding (Adler 
& Izraeli, 1994:10). Davidson (1997) meent dat vrouwen hierbij het gevaar lopen binnen 
deze context tokens te zijn, de uitzonderingen die de regel bevestigen. Bij deze vorm van 
‘tokenisme’ gaat het om zichtbaarheid, een testcase zijn en dat deze vorm van tokenisme 
bestaande stereotype denkbeelden eerder in stand houdt dan deze ontzenuwt (Davidson, 
1997: 44-47).
Uit onderzoek blijkt dat promotiekansen, meer nog dan gender specifi eke verschillen, 
de ambities en mogelijkheden van vrouwen en mannen beïnvloeden. De beperkingen en 
de openingen van de organisatorische structuur worden door de onderzoeksters kritisch 
behandeld. 
Het derde perspectief benadrukt dat organisaties niet gender neutraal zijn. Het vierde en 
laatste perspectief belicht de onderlinge competitie en rivaliteit tussen managers. Binnen 
dit perspectief wordt er door de onderzoekers gepleit voor onderlinge samenwerking en 
betere communicatie, dus geen competitie meer. Hierbinnen gebruikt de directeur zijn/haar 
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invloed om de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies te bevorderen of 
tegen te gaan (Adler & Izraeli, 1994:9). Individuele verschillen zijn qua perspectief gericht 
op de persoonlijkheid, de karaktereigenschappen en gedragsverschillen die bepalend zijn 
voor de carrièremogelijkheden van werkende vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. Deze 
cultuur is gevormd door het koloniale verleden dat vandaag de dag nog van invloed is op de 
sociaal-economische structuur. Het zou te deterministisch zijn om vast te stellen dat sociaal-
economische omstandigheden personen zodanig vormen dat zij deze niet kunnen ontstijgen. 
Feit blijft wel dat deze factoren van blijvende mentale invloed kunnen zijn op gedrag, wil, 
doorzettingsvermogen, mondigheid, geïnformeerd zijn, sociale vaardigheden, fl exibiliteit, 
vriendelijkheid, zelfvertrouwen, het kunnen omgaan met kritiek, het gerespecteerd zijn 
en het aardig en leuk gevonden worden. Mannen kennen door hun langere werktraditie 
de spelregels omtrent het werken en dus is hun persoonlijkheid erop toegespitst. Een 
paar essentiële topics die te maken hebben met individuele verschillen zijn onder meer 
opvoeding, de leefomstandigheden en de rol van ouders. Het zijn oorzaken die karakters 
vorm geven.
Voor wat betreft de organisatorische context zijn de topics zoals; deeltijd, fl exibele 
arbeidstijden, kinderopvangfaciliteiten, rolmodellen hebben, het resultaat van afspraken 
en een sociaal bewustzijn binnen een organisatie of bedrijf. Hierdoor kunnen vrouwelijke 
managers doorstromen en zich binnen managementfuncties handhaven.
Promotiekansen zeggen veel over de beperkingen en de kansen binnen een organisatie. 
Stead (1985) en Karsten (1994) schrijven hoe het glazen plafond door diverse 
confl icterende kwesties in het privé leven en het professionele leven kunnen ontstaan. De 
interrelatie tussen gezin, zorgtaken, huishoudorganisatie en individu bepalen de stressfactor.
De salariëring, het belastingstelsel, het onderscheid private en overheidssector, de 
verschillen in organisatieculturen en de discriminatie zijn zowel binnen de organisatorische 
context als binnen het derde perspectief van Adler & Izraeli (1994) de gendered 
subjectiviteit van organisaties van belang (Gastelaars, 2000). Alhoewel de onderzoekers 
vaststellen dat binnen het tweede perspectief gender specifi eke verschillen niet 
doorslaggevend zijn, concluderen zij paradoxaal genoeg dat deze wel een rol binnen het 
derde perspectief spelen.
Het vierde perspectief gaat over de onderlinge competitie en rivaliteit. Het gaat om macht, 
denkpatronen, traditie en gewoontes, invloed, sociaal bewustzijn en transformatie die 
van invloed zijn in hiërarchische organisatiestructuren. De hiërarchie willen veranderen 
is de basis voor meer dynamische strategieën onder managers. Een tweetal factoren 
zijn hier van invloed op; ten eerste de negatieve effecten van organisatieculturen en ten 
tweede hoe (mannelijke) managers vaak nog stereotype ideeën hebben over werkende 
vrouwen (Davidson & Burke, 1994). De invloed en macht van de invloedrijke managers 
kunnen aangewend worden om onder meer vrouwen te promoten: Trainingen en 
bewustmakingssessies voor (mannelijke)managers zijn een manier om de visie op hun 
werknemers te veranderen. Dat betekent wel dat zij deze managers moeten kennen. Het 
sociaal netwerk is dan belangrijk. 

3.4.2. Het glazen plafond wereldwijd
Volgens de ILO is voor de bevordering van gendergelijkheid allereerst toegang tot scholing 
en educatie noodzakelijk. Ten tweede, voor wat betreft de arbeidsmarkt, het oplossen 
van de horizontale segregatie, meer banen en meer doorstroom en minder uitstroom van 
vrouwen in hogere functies (ILO, 1997). Het doorbreken van het glazen plafond betekent 
verder een verandering op de werkvloer binnen arbeidsorganisaties zelf door middel van 
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interventies en maatregelen zoals: transformatieve managementbenaderingen, diversiteits
perspectieven, een herziening van werving en selectie procedures, fl exibele arbeidstijden 
en parttime/deeltijdmogelijkheden meer eigen ondernemingen die worden gerund door 
vrouwen zelf.
De ILO stelt verder dat: ”Women today represent over 40 per cent of the global workforce 
and have gradually moved up the hierarchical ladder of enterprises. Yet rarely does their 
share of management positions exceed 20 per cent. The higher the position, the more 
glaring the gender gap. Various national surveys have revealed that in the largest and most 
powerful organizations women’s share in top positions is limited to a mere 2-3 per cent” 
(ILO, rapport,1181997:3). 

Figuur 3.1. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in de leeftijdscategorie 20-54 in 1950, 
1970, 1990 en 2010; wereld, ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. 

Bron: ILO Bureau of Statistics estimates based on Economically active population, 1950-2010 (Geneva, 
ILO; fourth ed.) 

Volgens gegevens van de ILO (1997) over de afgelopen twee decennia, is er wereldwijd 
sprake van meer aanbod van en verbetering van opleidingsmogelijkheden, waardoor 
vrouwen op latere leeftijd trouwen en kinderen krijgen. Er vormt zich een reservoir van 
goed gekwalifi ceerde vrouwen die geschikt zijn voor professionele en managementfuncties. 
Tegelijkertijd worden er door de groei van de overheid en de dienstensector en de 
invoering van allerlei wetten en beleidsmaatregelen in vele landen, de mogelijkheden van 
capabele vrouwen vergroot in middenkaderfuncties. Deze ontwikkeling heeft weer geleid 
tot de doorstroming naar hogere kaderfuncties. Voor de topfuncties is het beeld anders. 
De belangstelling van vrouwen voor managementfuncties en het verwachte tekort van 
hoogopgeleide mannelijke managers heeft er nog niet toe geleid dat er meer vrouwen in 
topbanen terechtkomen (ILO, 1997: 4-5). 
De stagnatie voor vrouwen die topfuncties ambiëren is niet nieuw. Eind jaren ’70 en in de 
jaren ‘80 wordt voor het eerst gesignaleerd dat, ondanks de toename van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, vrouwen niet doorstromen naar topfuncties (ILO, 1997). Het instromen van 
vrouwen in hogere functies in veel organisaties en bedrijven is goed op gang gekomen, 
maar de doorstroming naar leidinggevende functies is vertraagd. Deze stagnatie wordt 
metaforisch aangeduid als het glazen plafond. “ Het glazen plafond is een transparante 
barrière in organisaties en bedrijven waar vrouwen in de middenmanagement wel de top 
zien, maar deze niet bereiken”(Doorne-Huiskes en Partners, 1999). Vanaf de jaren ’70 is 
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het glazen plafond een veelgebruikt begrip dat verwijst naar de talloze onzichtbare barrières 
in organisaties. Het glazen plafond gaat over de mechanismen van de mobiliteit dichtbij 
de top (management) en naar de top (Alvesson & Due Billing, 1997; Billing/Alvesson, 
1993;Davidson, 1997; De Olde & Slinkman, 1999; Fischer, Rodriquez Mosquera & Rojahn 
2000; ILO, 1997; minswz 2001; Nussbaum in Loutfi , 2001; 45; OIB3/01; Powell 1999; 
Sokoloff, 1992).

Figuur 3.2. Aantal mannen en vrouwen in overheidsdienst per salarisschaal.

Bron: Kompas 1996

Een glazen plafond werkt grotendeels via houdingen, gedrag, mentaliteit en gebruiken die 
traditionele sekse- en rolstereotypen en sekseverhoudingen in stand houden. Er zijn diverse 
oorzaken van belang bij het ontstaan en bestendigen van het glazen plafond:

• De traditionele sekserolverwachtingen (opvoeding en rolpatroon bevestigen de normen 
en waarden; maatschappelijke genderconstructies over wat mannelijk en vrouwelijk is) 

• De isolatie van vrouwelijke managers in hoge functies (Fischer e.a, 2000; Morrison, 
White e.a, 1992:13) 

• Ook de aanwezigheid van het ‘old boys network’ van mannelijke leidinggevenden en 
de onvoldoende relevante werkervaring van vrouwelijke kandidaten voor topfuncties 
dragen eveneens hiertoe bij (Fischer e.a, 2000; ILO rapport, 1997:4; Wirth, 2001).

• Discriminatie van gekleurde en zwarte vrouwen naar midden management functies 
komt nog veelvuldig voor. Ook bieden weinig organisatieculturen de ruimte voor de 
erkenning van verscheidene etnische achtergronden (Fagenson, 1993; Karambaya, 
1997; Kibbelaar – Buma, 2003). 

Tang Nain (1991) analyseert de koppeling tussen gender, etniciteit en 
arbeidsmarktparticipatie in het Caraïbisch gebied. Zij concludeert dat sekse en 
etniciteitsverschillen zich inderdaad uiten in inkomensverschillen (Tang Nain, 1991:6). 
Het verschil in salarissen van opgeleide witte (Caribische) vrouwen is in verhouding tot 
zwarte (Caribische) vrouwen groter, hoewel de verschillen in inkomens van alle vrouwen 
in vergelijking met zwarte mannen minder is. Het inkomen van de laatste groep is over 
het algemeen weer minder in vergelijking met de salarissen van witte mannen (Tang Nain, 
1991:8). Aan de hand van statistisch materiaal schrijft Tang Nain dat:”... while statistics on 
employment distribution clearly show the gendered division of labor along occupational 
lines, they do not adequately reveal what kinds of job are done, for example, by black 
women vis-à-vis white women in clerical and service work” (Tang Nain, 1991:8). Haar 
analyses kunnen als referentiekader gehanteerd worden voor de Curaçaose situatie. 
Voor het merendeel van werkende vrouwen is er in de alledaagse praktijk geen sprake van 



97

‘Het glazen plafond’

gelijkheid in inkomens, status, prestige, economische verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 
en autoriteit in het bedrijfsleven en/of overheidswezen. Er zijn genoeg redenen te vinden 
die vrouwen weerhouden om door te stoten naar topfuncties binnen organisaties en 
bedrijven. Maatschappijstructuren en processen geven mede vorm aan de barrières die 
het glazen plafond vorm geven. Door het stijgende opleidingsniveau van vrouwen werd 
verondersteld dat vrouwen snel de maatschappelijke ladder zouden beklimmen. Dat blijkt 
niet zo te zijn. 
Powell (1999) noemt drie factoren op die van positieve invloed kunnen zijn op de toegang 
van vrouwen in hogere managementfuncties: de sociaalsysteem gerichte, situationeel 
gerichte en persoonsgerichte factoren (Powell, 1999:333). Deze drie oplossingsgerichte 
factoren hebben in de eerste plaats te maken met macro-economische invloeden en 
beleidsbesluiten op overheids- en managementniveau. 
De eerste factor gaat over de toenemende behoefte aan managers door de groeiende 
mondiale economie, een economie die voornamelijk bestaat uit een kenniseconomie en 
dienstensector, waar de positie van vrouwen veranderd is en positieve actiemaatregelen 
worden bevorderd. 
De tweede factor heeft te maken met allerlei beleidsmaatregelen, werkfamilie- 
programma’s, organisatorische projecten die diversiteit omarmen. De derde factor behelst 
het toegenomen opleidingsniveau in alle disciplines, maar met name in de economie 
waardoor vrouwen terecht zijn gekomen in managementfuncties. De derde factor behelst 
ook de veranderingen in de arbeidsmarktparticipatie van mannen (lager) en vrouwen 
(hoger) en de toegenomen aanwezigheid van vrouwen in hogere managementposities die 
tevens de positie van vrouwen in middenkaderposities heeft beïnvloed. Deze factoren 
zijn van belang voor de analyse ten aanzien van de stijgende hoeveelheid van vrouwen 
‘overall’ in topmanagement. Powell (1999) geeft daar een aantal verklaringen voor die in 
negatieve zin te maken hebben met sociaal -systematische, situationele en persoonsgerichte 
factoren. Met betrekking tot het sociaalsysteem noemt Powell (1999) de werking van 
patriarchale structuren en patronen, directe discriminatie door de dominante groep en de 
bestaande normatieve beelden van wat een effectieve manager is. Situationeel gerichte 
verklaringen, analyseren het verschijnsel dat besluitmakers het liefst met soortgenoten 
werken, gebruikmaken van sekse gebaseerde schema’s voor het aannemen en bevorderen 
voor topmanagementfuncties en het eerder bevorderen en mentoren van mannen. Deze 
twee verklaringen vormen krachtige barrières voor vrouwen in hun opwaartse pogingen de 
organisatiehiërarchie te beslechten. 
De derde verklaring omvat sekseverschillen in gedrag, het manifesteren van 
leiderschapstalent in groepsverband, interesse in topfuncties, de gevolgen van 
gezinsverplichtingen en bedrijfsgerichte werkfamilie-initiatieven en de neigingen 
van vrouwen om uit de organisaties en bedrijven te stappen wanneer hun sociale 
mobiliteitsmogelijkheden stagneren (Powell, 1999). 
Twee ontwikkelingen ten aanzien van het wereldwijd doorbreken van het glazen plafond 
zijn tot slot verder nog van belang. De eerste ontwikkeling heeft te maken met de factoren 
die de hoeveelheid vrouwen in alle managementfuncties beïnvloeden. Deze punten zijn 
de normen omtrent de maatschappelijke positie van vrouwen, het opleidingsniveau van 
vrouwen, mogelijkheden van mobiliteit vanaf middenkader in de organisatie, de grootte van 
het arbeidsaanbod, het percentage van arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen, 
de arbeidsvraag, de economiestructuur en de mondiale economie. Ook de bepaling, de 
uitvoering en de nakoming van beleidsbesluiten en wetgevingen, die positieve actie en 
gelijke arbeidskansen stimuleren, spelen een rol. Maar ook organisatieculturen waar 
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culturele diversiteit en bedrijfsgerichte diversiteitinitiatieven een kans krijgen, organisaties 
waar fl exibele arbeidsuren, kinderopvangfaciliteiten en andere werkfamilie projecten 
worden geïmplementeerd, de toekomstige hoeveelheid vrouwen in topmanagement zijn van 
belang (Powell, 1999:340-342). 
Specifi ek voor Curaçao gelden de ontwikkelingseconomische aspecten die Nussbaum 
(2001) en Sen (2001) formuleren, namelijk dat aan de basisvoorwaarden moet worden 
voldaan (en armoedebestrijdingsbeleid past als politiek antwoord binnen Sens (2001) en 
Nussbaums (2001) theorievorming).
De tweede ontwikkeling heeft te maken met de variabelen die de hoeveelheid vrouwen 
in topmanagement stimuleren; de maatschappelijke normen omtrent de status van 
vrouwen, bestaande ‘masculiene’ stereotypen over effectieve managers, het gebruik 
van sekse gebaseerde schema’s door bestuurders, vooroordelen en onzekerheid ten 
aanzien van vrouwen in topmanagement posities. Ook projectgeoriënteerde gedrag, 
invloed en beginnende leiderschapcapaciteiten, het besluitvormingsproces, de bestaande 
organisatiecultuur ten aanzien van culturele diversiteit en bedrijfsgerichte diversiteit 
projecten zijn van invloed. En tenslotte loopbaanervaringen van middenkadermanagers, 
geïnteresseerd zijn in een topfunctie en de neiging om op te stappen wanneer er beperkte 
groeimogelijkheden zijn binnen een organisatie zijn doorslaggevend (Powell, 1999:342-
344). Het glazen plafond is volgens Powell (1999) een reële barrière voor vrouwen die door 
willen stromen naar hogere en/of topmanagementfuncties. Meer onderzoek is nodig om de 
processen, denkbeelden- en gedragingen te analyseren die deze doorstroom bemoeilijkt of 
stagneert (Powell, 1999: 345). Bovengenoemde variabelen komen impliciet en expliciet 
terug in onderstaand fi guur.

Figuur 3.3. Pyramide:het glazen plafond in een organisatie/bedrijf

Bron: ILO rapport Breaking through the glass ceiling, women in management(1997)
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3.5. Het glazen plafond op Curaçao.
Het glazen plafond op Curaçao119 kan met behulp van de begrippen van het 
laboursupplymodel en het uidiagram worden gevisualiseerd. 

Figuur 3.4. Laboursupplymodel

Voor een beter begrip van het laboursupplymodel is het van belang te weten dat 
de bedenkers van dit concept er van uit gaan dat een individu bepaalde specifi eke 
achtergrondkenmerken bezit. Deze achtergrondkenmerken hebben invloed op de waarden 
die dat individu hecht aan de verschillende aspecten van het leven en de verschillende 
carrières. Deze beperken de keuzevrijheid en mogelijkheden op de invulling van de 
leefstijl van een individu. Leeftijd, gender, opleidingsniveau, etnische achtergrond, 
inkomenshoogte en functieniveau zijn de achtergrondvariabelen in de leefstijlordening. 
De latente variabelen (inkomenshoogte en functieniveau) worden benaderd en gehanteerd 
binnen de kwantitatieve analyse van de data (Versantvoort en van der Laan, 1998:163). 
De individuele demografi sche kenmerken, te weten gender, etniciteit, opleiding, leeftijd 
en inkomen, spelen een rol bij de persoonlijke context. Deze (objectieve) kenmerken 
kunnen van invloed zijn op het al of niet doorbreken van het glazen plafond. Subjectieve 
omstandigheden of wel bepaalde aspecten kunnen ook invloed hebben op het al of niet 
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doorbreken van het glazen plafond. Deze aspecten zijn: ambities, familiesteun, sociaal 
netwerk, in- en uitsluitingsmechanismen binnen organisatieculturen en de maatschappelijke 
context van Curaçao het emancipatiebeleid (visies en opinies over de sociaal-economische 
ontwikkelingen binnen de gemeenschap). Deze aspecten zijn alle voortgekomen uit de 
analyse van het onderzoeksmateriaal. Vervolgens vindt er een terugkoppeling plaats met het 
model (het laboursupply of leefstijlconcept en het uidiagram) om ten slotte tot een uitspraak 
te komen omtrent het glazen plafond op Curaçao. 
De inzichten ten aanzien van de opvoeding en invloed van ouders, rolmodellen, de 
genoten opleiding, de juiste persoonlijkheidseigenschappen, een mentor hebben of 
(ambities) zijn van belang. Het gezinsleven met partner en kinderen, de steun van 
partner en familie, afspraken omtrent de zorgtaken (familiesteun), de old boys network, 
de samenwerking tussen vrouwelijke en mannelijke collega’s en tussen vrouwen 
onderling, vrije tijdsbesteding (het sociaal netwerk), de inkomensverschillen tussen 
mannelijke en vrouwelijke managers, voorzieningen, barrières voor vrouwelijke 
managers (uitsluitingsmechanismen binnen organisatieculturen)zijn van belang. Maar ook 
(e)migratie, een bijdrage willen leveren aan de opbouw van de Antilliaanse c.q Curaçaose 
gemeenschap (Maatschappelijke context van Curaçao) is essentieel. 
Het doel van dit type onderzoek is de analyse van de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in leidinggevende banen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Deze 
ondervertegenwoordiging heeft te maken met onder meer de arbeidsmarktcompositie 
en fl uctuaties. Voor een nader begrip hoe deze tendensen van invloed zijn op de 
arbeidsmarktontwikkeling en participatie en positie van vrouwen is een analyse van 
de vraag en aanbod dynamiek vanuit ook een fi nancieel-economisch perspectief 
noodzakelijk.120

Naast de beperkingen die de individuele achtergrondkenmerken, de arbeid en zorg 
takenverdeling (micro-omgeving) en de visie op emanciapatie en de betrokkenheid met 
de samenleving (macro-omgeving) opleggen aan de invulling van de organisatorische 
omgeving waarin een individu leeft, kan een individu deze invulling ook gedeeltelijk zelf 
kiezen en bepalen. Deze keuze, schrijven Versantvoort en van der Laan, is afhankelijk van 
de relatieve waarde die een persoon hecht aan de verschillende aspecten van het leven of 
de gekozen leefstijl. In principe kan elk persoon haar eigen mening en voorkeuren hebben 
over de inrichting van het leven en de vorming van het organisatorische kader, de leefstijl 
(Versantvoort en van der Laan, 1998:163). De invulling van dit kader of de leefstijl leidt 
tot verschillende leefstijl expressies en gewoontes binnen carrières (Versantvoort en van 
der Laan, 1998:163-164). Deze onderzoekers hebben het concept gemodelleerd binnen 
een LISREL benadering. Dit model wordt gebruikt om een empirische vertaalslag te 
maken (Versantvoort en van der Laan, 1998:164-165). De omcirkelde variabelen staan 
voor empirische variabelen, de omblokte variabelen voor de geobserveerde factoren en 
overige variabelen voor de manifeste, de effect-indicatoren. De ‘aspect –analytische’ 
relatie tussen de manifeste variabelen en de empirische variabelen wordt aangegeven 
met een ononderbroken pijl en de causale relatie tussen geobserveerde variabelen en 
leefstijl wordt aangegeven met een vette ononderbroken pijl. Alle andere relaties worden 
aangegeven met een vettere pijl. De individuele achtergrondkenmerken gender, leeftijd, 
opleidingsniveau en etnische achtergrond beinvloeden de leefstijl of te wel de kansen op 
de arbeidsmarkt en de doorstroming naar leidinggevende functies binnen organisaties.De 
latente achtergrondkenmerken, zoals functieniveau en inkomensniveau en macro-omgeving 
beinvloeden weer de aspecten die effect hebben op de mogelijkheden en barrières of het 
glazen plafond binnen de gemeenschap. 
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Vastgesteld kan worden dat dit leefstijl concept bij uitermate geschikt is om de 
verscheidenheid aan keuzes en mogelijkheden aan te duiden. Leefstijl wordt door 
Versantvoort en van der Laan gedefi nieerd als de relatieve waarde die een individu 
hecht aan de verschillende aspecten van het leven, de verschillende carrières en de 
operationalisatie van het organisatorische en institutionele kader waarin een individu wenst 
te leven en te werken. En aan de hand van een specifi eke leefstijl kunnen mogelijkheden en 
gedrag op de arbeidsmarkt worden afgeleid (Versantvoort en van de Laan, 1998: 167). De 
onderzoekers benadrukken dat de toepasbaarheid en relevantie van het leefstijlconcept ligt 
in haar onconventionele aanpak. De meer traditionele benadering beschouwt individuele 
achtergrondvariabelen als verklarend voor het arbeidsaanbod, maar in de leefstijlbenadering 
wordt strategisch gedrag van individueen als basis gezien voor groepsvorming. Op basis 
van dit concept worden de mogelijkheden, maar ook de belemmeringen voor vrouwen 
op de arbeidsmarkt beschreven en geordend. Tegen dit licht dient dit perspectief te 
worden gezien als dynamisch benadering waarbinnen instituties, aspecten, variabelen 
en deelaspecten- tegelijkertijd- de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen beïnvloeden en 
sturen. De doorstroommogelijkheden voor vrouwen naar leidinggevende functies en dus 
het doorbreken van het glazen plafond kan door middel van dit concept worden bestudeerd 
(Versantvoort en van der Laan, 1998:167-168).
In relatie tot en mede gevormd door genderverhoudingen, zijn ook andere processen 
van belang met betrekking tot de ontwikkeling van de Curaçaose samenleving. 
Het ontwikkelingsperspectief (armoede bestrijding staat centraal) uiteengezet 
door Nussbaum (2001); Van Staveren & Gasper (2003); Van Staveren (2001); Sen 
(2000); Sen (2001) wordt mede conceptueel gedefi nieerd door de eerdergenoemde 
levenstijlaanbod benadering. Deze benadering bestaat uit de aanname dat de Curaçaose 
samenleving een ontwikkelingseconomie is in een wereld die bol staat van migratie- en 
globaliseringprocessen en de toegenomen armoede. Binnen de sociaal-economische context 
van Curaçao zijn de carrièreperspectieven die van vrouwen geanalyseerd zijn vanuit het 
glazen plafondperspectief relevant en van toepassing. Dit perspectief komt vooral voort 
uit Amerikaanse en Europese gender en management; maar is steeds meer mondiaal 
gemeengoed geworden onder beleidsmakers (gendermainstreaming) en in genderstudies 
(Adler & Izreali, 1994; De Olde & Slinkman, 1999; Fischer, 2001; Morrison & White 
e.a,1992; Powell, 2000). 
Formeel gezien hebben vrouwen en mannen gelijke kansen om de top te bereiken, maar 
in de praktijk blijkt dat vrouwen in het doorstromen naar hogere managementfuncties 
specifi eke barrières moeten overwinnen, die te maken hebben met de maatschappelijke 
genderpositionering. Op het eerste gezicht lijkt er een spanningsveld te zijn tussen het 
concept ‘glazen plafond’ en een genderfocus in ontwikkelingseconomische vraagstukken 
(De Olde & Slinkman, 1999; ILO, 1997; Lean Lim, ILO 1996; Nussbaum, 2001; OiB, 
3/01; Powell, 2000; Van Staveren & Gasper, 2003; Sen, 2001). Het eerste concentreert zich 
vooral op hogere functies in arbeidsorganisaties in Europa en de VS en het tweede juist 
vaak op de problemen aan de basis in ontwikkelingslanden. 
De Antilliaanse organisatiecultuur kent zowel ontwikkelingsaspecten (waar basale zaken 
aandacht moeten krijgen, met name in overheidsdiensten) als glazen plafondkenmerken. 
Deze zijn vooral in de particuliere en overheidssector vanuit middenkaderfuncties zichtbaar 
waar doorstroommogelijkheden voor vrouwen naar topmanagement functies minder 
voorkomen. 
De theoretische context van deze studie behelst zowel de ontwikkelingseconomische als het 
glazen plafondperspectief121 . De reden dat de dominantie van mannen in de toplaag binnen 
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arbeidsorganisaties nog steeds een feit is komt mogelijk doordat het emancipatieproces 
van vrouwen op Curaçao betrekkelijk laat op gang is gekomen. Het glazen plafond bestaat 
voor zowel mannen als vrouwen, doordat de toplaag zowel bij de overheid als in de private 
sector bestaat uit mensen die er al jaren lang op bepaalde posten zitten. Het gevolg is, 
dat een pas afgestudeerde academicus niet snel doorstroomt binnen de hiërarchie van het 
overheidssysteem (Kompas, 1996). Dit is in het bedrijfsleven minder het geval, maar de 
strijd blijft binnen de beide sectoren een punt, omdat men zichzelf moet blijven bewijzen. 
Ten derde is het glazen plafond binnen bepaalde beroepssectoren minder dik, zoals 
bijvoorbeeld in de politiek. Binnen verschillende sectoren en functieniveaus bestaan er 
geen barrières aan de top. Het is vooral in de politiek minder dan in Nederland, maar toch 
is er wel sprake van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies 
op Curaçao(CBSCur, 2001). Er zijn meer mannen in de topfuncties dan vrouwen, omdat 
mannen een betere opleiding hebben gevolgd om deze posities te bekleden. Het is goed 
voor te stellen dat veel vrouwen niet zover zijn gekomen en als zodanig hebben kunnen 
profi leren door hun netwerk, hun tijd en reputatie. 
Het glazen plafond bestaat, met name in de offshore, consultancy en trustwereld122. Vele 
senior accountmanagers zijn mannen, die veelal door contacten uit Nederland worden 
ingezet. Ook de mannelijke chefs zijn in deze specifi eke sector afkomstig uit het buitenland. 
Het bedrijfsleven is per defi nitie niet geëmancipeerd, maar doet zo nu en dan wel wat op 
sociaal terrein. Ten vierde wordt het glazen plafond verder in stand gehouden, doordat 
vrouwen zich ook te weinig uiten en te weinig ambitieus profi leren, waardoor mannen in de 
top veronderstellen, dat zij niet voldoende geïnteresseerd zijn in de top, waardoor zij ook 
niet worden aangetrokken (Fischer, e.a, 2000). Curaçao is absoluut een mannenwereld en 
zelfs de vrouwen die het ver geschopt hebben, moeten zich telkens waarmaken. Als men 
naar de CBS cijfers kijkt, dan is er feitelijk sprake van een mannenbolwerk op het eiland. 
Verder is het percentage vrouwen dat een netto-inkomen heeft van boven de Naf 5000 of 
6000 in de overheidssector laag. Theoretisch bestaat er voor vrouwen de mogelijkheid 
om topfuncties te bekleden, maar de uitsluitings mechanismen functioneren zodanig, 
dat mannen hun ambities eerder realiseren (Fischer & van Vianen, 1998). De organisatie 
van het huishouden en de participatiegraad van vrouwen in de beroepssectoren123 op 
de Curaçaose arbeidsmarkt staan dan ook centraal binnen dit vraagstuk. De meeste 
theorievorming over gender en arbeid (en in het verlengde daarvan het glazen plafond) is 
echter van Amerikaanse of van Europese origine (Davidson, 1997: Due Billing/Alvesson, 
1994; ILO, 1997; Kibbelaar-Buma, 2003). 
Het is van belang na te gaan wat de kenmerken zijn van het Curaçaose glazen plafond. 
De discussie over en de kennisproductie van over het Curaçaose glazen plafond zijn een 
inventarisatie van de ervaringen van vrouwen in hogere functies en de maatregelen, acties 
en interventies die binnen arbeidsorganisaties worden genomen (Kibbelaar-Buma, 2003).

Hoewel dit onderzoek zich richt op opgeleide vrouwen op Curaçao zijn er voldoende 
vrouwen die met weinig vooropleiding toch een succesvolle carrière hebben opgebouwd. 
Vrouwen, die zonder een hogere vooropleiding werkzaam zijn op de arbeidsmarkt 
of ondernemers zijn met uitzonderlijke talenten of capaciteiten, hebben dikwijls 
verantwoordelijke banen. Sommige vrouwen hebben pas op latere leeftijd een betaalde 
baan gekregen of zijn pas later actief geworden op de arbeidsmarkt. Er zijn ook vrouwen 
die ondanks hun hoge opleiding niet gekozen hebben voor een loopbaan of (bewust) 
niet functioneren in een hogere functies. Voor wat het profi el betreft van vrouwen op de 
Curaçaose arbeidsmarkt is het vermeldenswaardig dat vrouwen beter opgeleid zijn dan 
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ooit. Er zijn echter ook vroegtijdige schoolverlaters, als ‘drop-outs’. Bij meisjes, ook op 
Curaçao, is er vaak sprake van tienerzwangerschappen. 
Toch kiezen steeds meer meisjes voor een hoger opleidingsniveau. Het blijkt zelfs dat 
schoolgaande meisjes beter studeren dan jongens (Kibbelaar en Buma, 2003:14). Ondanks 
deze ontwikkelingen blijft de economische positie achter bij mannen. Daarbij kent Curaçao 
een braindrain vanwege de huidige economische terugval. Daarom is het belangrijk dat 
zichtbaar wordt wat de mogelijkheden zijn voor opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt. 
De beschikbaarheid van hoger kader is juist essentieel voor de ontwikkeling van het 
land. Bovendien slaat de vergrijzing binnen de gemeenschap toe, met alle fi nanciële 
consequenties. Meer vrouwen in leidinggevende functies betekent in de praktijk dat er 
meer voeling zal zijn vanuit de managementtop met de ontwikkelingen in de gemeenschap 
en binnen arbeidsorganisaties voor wat de voorzieningen en het klimaat in de organisatie 
betreft. Het oplossen van het glazen plafondvraagstuk is complex en het is niet zo dat de 
checklist voor werkgevers en werknemers een eenduidige oplossing heeft (Kibbelaar-Buma, 
2003). Via hun checklist en de good practices wordt duidelijk welke voorzieningen voor 
vrouwen belangrijk zijn (Appendix 9). De barrières die vrouwen elders wereldwijd ervaren 
komen ook voor op Curaçao. Er zijn echter critici die menen dat het glazen plafond een 
westers begrip is en dus niet toepasbaar op het Caribische gebied of ontwikkelingslanden. 
Curaçao kent echter een ontwikkelingseconomie met een sterke internationale oriëntatie. 
Het vraagstuk omtrent het glazen plafond is ook op Curaçao een issue en geeft aan dat het 
doorstromen naar leidinggevende functies ook hier voor vrouwen niet zonder problemen 
verloopt. De socio-economische geschiedenis van het eiland is uitermate bepalend geweest 
voor het groeiend bewustzijn van vrouwen over hun maatschappelijke positie (Kibbelaar-
Buma, 2003:96). 
Een aantal punten is relevant in verband met het Curaçaose glazen plafondvraagstuk. 
Ten eerste de kleinschaligheid van de samenleving en de huidige economische situatie 
waardoor de overheid andere prioriteiten heeft. Het gebrek aan geld bemoeilijkt enerzijds 
het introduceren van nieuwe interventies en maatregelen, maar anderzijds kent Curaçao ook 
veel good practices en initiatieven. De checklist, scan of test ofwel het meetinstrument voor 
een vrouwvriendelijke organisatie toont aan hoe een vrouwvriendelijke arbeidsorganisatie 
eruit ziet (Kibbelaar-Buma, 2003; appendix 9). De trends en good practices van de harde 
voorzieningen die het glazen plafond defi niëren geven aan dat ondanks de initiatieven en 
nieuwe maatregelen er nog behoefte bestaat voor gericht beleid en wetgeving (Kibbelaar-
Buma, 2003:135). Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid op Curaçao, zijn er veel 
goede praktijkvoorbeelden te vinden waaruit blijkt dat er rekening wordt gehouden met de 
stress die de combinatie zorg en arbeid voor veel vrouwen oplevert. Banken zoals Maduro 
& Curielsbank (MCB), de United Telecommuncation Services (UTS), Refi neria Isla, ING 
Fatum, Eiland gebied Curaçao, KPMG, Innovatie centrum Curaçao (ICC), het onderwijs 
en SEHOS zijn voorbeelden van arbeidsorganisaties waar verschillende good practices de 
harde voorzieningen vorm geven (Kibbelaar-Buma, 2003:116-117). 
Doorslaggevend is eveneens de invloed van de organisatiecultuur. Met betrekking tot de 
zachte sectoren wordt duidelijk dat binnen de politiek deze vruchten hebben afgeworpen. 
Er worden harde streefcijfers gehanteerd om meer vrouwen binnen de politieke arena 
aan te trekken. Er zijn genoeg goede voorbeelden (Kibbelaar –Buma, 2003: 151-152). 
Ook de ING Fatum levert een good practice op omtrent de zachte voorzieningen. De 
organisatie streeft naar meer vrouwen en Antillianen in hogere managementfuncties 
(Diversiteitsbeleid). De Isla zorgt bijvoorbeeld weer voor meer aandacht voor vrouwelijke 
normen en waarden door aanstootgevende posters en kalenders te verwijderen bij de 
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komst van meer vrouwen in hogere technische functies in het bedrijf (Kibbelaar-Buma, 
2003:159-160). Er is verder onderzoek verricht naar seksuele intimidatie en de groei van 
huishoudelijk geweld tegen vrouwen binnen gezinnen. Netwerkorganisaties zoals de 
Stichting het Vrouwennetwerk (SVC) hebben een belangrijke voortrekkersrol in het creëren 
van een regelmatig terugkerend platform waar jonge vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, 
netwerken en informatie uitwisselen. Andere vrouwenorganisaties zoals serviceclubs als 
de Quotaclub, de Soroptimisten en de Female Jaycees versterken de onderlinge contacten 
tussen vrouwen waardoor het professioneel netwerk van vrouwen invloedrijker wordt en 
als tegenhanger van de old boysclub een girls/womens club ontstaat (Kibbelaar-Buma 2003:
163-164). 
Naast netwerken kunnen trainingen en cursussen worden ingezet om bepaalde 
bedrijfsdoelen te bereiken zoals het veranderen van de organisatiecultuur, 
leiderschapsstijlen en het herwaarderen van de normen en waarden binnen een organisatie. 
Hierdoor kan een voortijdige uitstroom van vrouwen uit de organisatie worden tegengegaan 
(Kibbelaar-Buma, 2003:164.
De context waaruit dit specifi eke gender- en arbeidsvraagstuk bekeken moet worden is 
eveneens vanuit een (gender) ontwikkelingseconomisch kader (Nussbaum 2001; Van 
Staveren & Gasper, 2003; Sen, 2001). Op Curaçao komen gender- en diversiteitsbarrières 
voor die overeenkomen met de belemmeringen die ervaren worden op de Europese en de 
Noord-Amerikaanse arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld de confl icterende arbeidsethos, de 
diversiteit aan werkstijlen en de heterogeniteit van organisatie culturen (Collinson & Hearn, 
1998; Fischer, 2000).

3.5.1 De capaciteitenbenadering en het glazen plafondperspectief
Binnen het Caribische ontwikkelingsperspectief staat het gendervraagstuk, in het 
bijzonder op Curaçao, centraal. Met bovengenoemd perspectief worden de initiatieven 
bedoeld die de positieverbetering van ondermeer de laagste inkomens omvatten. Het 
fi nancieel-economisch overheidsbeleid staat hierbij centraal, omdat deze sociale effecten 
sorteert in de levens van vrouwen en mannen. Van Staveren en Gasper (2003) defi niëren 
ontwikkeling vanuit Sens notie omtrent ontwikkeling en vrijheid. Ze menen dat Sen als 
voornaamste feministische ontwikkelingseconoom tracht vrijheid (van) als belangrijke 
capaciteit (mogelijkheid om te opereren of te bereiken) te zien124. Het is Sen geweest die de 
capabilities approach heeft uitgewerkt vanuit een arbeids –en een sociaal rechtvaardighei
dsperspectief (Nussbaum, 2001). Nussbaum (2001) en ook Van Staveren & Gasper (2003) 
werken vanuit verschillende perspectieven uit hoe deze benadering kan worden gedefi nieerd 
en toegepast. Nussbaum (2001) tracht deze benadering toe te passen op vrouwen en 
maatschappelijke gelijkwaardigheid. De theorievorming rondom deze benadering is actueel 
en relevant voor dit onderzoek, omdat het een licht werpt op het conceptuele kader van 
de feministische economie en uitgaat van het principe dat mensen pas ten volle kunnen 
functioneren wanneer de basis capabilities er zijn (om als mens te functioneren). Er is 
een basisniveau aan basisvoorwaarden noodzakelijk om op een zeker levensstandaard te 
kunnen leven en te functioneren. Nussbaum (2001) legt uit dat wanneer mensen/vrouwen 
verlost zijn van armoedezorgen, ziekte en andere problemen, zij hun capaciteiten kunnen 
benutten opdat zij ten volle maatschappelijk kunnen participeren. Binnen dit (feministisch) 
ontwikkelingseconomisch paradigma bestaat er ruimte voor zorg, levensstandaard-
voorwaarden en kansen. Nussbaum (2001) omschrijft Sens benadering als volgt: The 
central question asked by the capabilities approach is not, “How statisfi ed is this woman?” 
or even “How much in the way of resources is she able to command?” It is, instead: “What 
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is she actually able to do and to be?”...  Users of this approach, volgens Nussbaum, ask: 
Is the person capable of this, or not?” They ask not only about the person’s satisfaction 
with what she does, but about what she does, and what she is in a position to do (what are 
her opportunities and liberties). They ask not just about the resources that are present, but 
about how those do or do not go to work, enabling the woman to function” (Nussbaum in 
Fetherolf Loutfi , 2001:52). Deze benadering is onderdeel van het conceptueel raamwerk 
voor dit onderzoek, omdat deze benadering er ten eerste van uitgaat dat er bepaalde functies 
cruciaal zijn binnen ieders mensenleven. En dat, ten tweede, er aan bepaalde basisbehoeften 
voldaan moet worden voor een zekere waardigheid in een mensenleven (Van Staveren, 
2001). Kortom, deze benadering veronderstelt een maatschappij, waar iedereen op 
gelijkwaardige wijze kan handelen, mits er dezelfde kansen en condities aanwezig zijn voor 
een ieder (Nussbaum in Fetherolf Loutfi , 2003: 53). Relevant is in dit verband dat vanuit 
deze benadering de conceptuele context wordt gecreëerd voor het glazen plafondperspectief 
binnen een ontwikkelingseconomie. Er kan gesteld worden dat de Curaçaose arbeidsmarkt 
mede bepaald wordt door het overheidsbeleid ten aanzien van de armoedebestrijding125. 
Vastgesteld kan worden dat de meeste personen die onder de armoedegrens leven, vrouwen 
zijn (Reda Social, 1999; CBS, 2001). De centrale vraag van de capability approach 
sluit aan bij de centrale probleemstelling van dit onderzoek, namelijk: “Wat zijn de 
mogelijkheden voor opgeleide vrouwen op Curaçao? “Wat zijn de barrières die ze moeten 
overwinnen (en hoe gaan ze hiermee om (strategieën))”. Centraal binnen het conceptuele 
uitgangspunt (de capabilities benadering) staat het begrip “mogelijkheid”. Vragen als: 
“Kunnen in dit onderzoek opgeleide vrouwen ten volle hun capaciteiten benutten om hun 
doelstellingen realiseren?” . Anders gezegd, zijn er maatschappelijke basisvoorwaarden 
voor een leidinggevende functie in de Curaçaose private of overheidssector?” Dit 
laatste is essentieel voor de aanwending van Sens benadering ten aanzien van het glazen 
plafondperspectief op Curaçao. Het is namelijk Sen (2000) die het theoretisch raamwerk 
presenteert, van waaruit arbeids(markt)kansen en het maatschappelijk functioneren van 
vrouwen kunnen worden bestudeerd (Sen, 2000). Zijn benadering is cruciaal voor de 
toepassing van de glazen plafondtheorie binnen een ontwikkelingseconomisch kader. 
Binnen dit kader is er ook ruimte voor sociale en psychologische waarden, opvoeding, 
migratieprocessen en maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke behoeften zoals: 
(gezondheids)zorg, opleidingsmogelijkheden, huisvesting, vrije tijdsbesteding, seksuele 
vrijheid, sociale rechtvaardigheid, democratie en arbeidsmarktpositie, emancipatie/
overheidsbeleid en de mondiale ondergeschikte positie van vrouwen.

3.5.2. De capaciteitenbenadering nader uitgewerkt
Het is van belang om een conceptuele benadering van het glazen plafond uiteen te zetten. 
Het theoretisch raamwerk van dit onderzoek kan visueel door het laboursupplymodel 
worden gereconstrueerd. Vanuit de capabilities benadering zijn deze kansen slechts 
mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden en basisbehoeften wordt voldaan. De effectiviteit 
en geldigheid van deze benadering wordt onder meer door Van Staveren & Gasper (2002) 
onderzocht. Zij vragen zich af of deze theorie werkelijk conceptueel de ruimte biedt voor 
alle variabelen, veronderstellingen en voorwaarden om vrijheid voor vrouwen binnen 
ontwikkelingseconomisch denken te waarborgen (Van Staveren & Gasper, 2003. Binnen 
deze theorie zijn er, volgens de onderzoekers, helaas hiaten. Het biedt als conceptueel 
kader echter wel enige houvast om interdisciplinair, transformatief, exploratief, kwalitatief 
en kwantitatief onderzoek te verrichten. Binnen deze benadering is er plaats voor een 
feministisch-economisch perspectief, waar de doelstellingen en uitgangspunten van 
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grass roots organisaties (ngo’s), vrouwenorganisaties, het bedrijfsleven (o.m. eigen 
ondernemingen gerund door vrouwen), de overheidsdiensten (emancipatiebeleid en 
kinderopvangfaciliteiten projecten) en de sociaal-economische positie van vrouwen op 
Curaçao, kunnen worden geanalyseerd (Nussbaum in Fetherolf Loutfi , 2003:54-58). 
De koloniale geschiedenis van het eiland, de Caribische sociaal-culturele eigenheid, de 
fi nancieel-economische afhankelijkheid van Nederland en de kleinschaligheid van de 
gemeenschap typeren de ontwikkelingsdimensie van het Curaçaose gendervraagstuk. 
Tegelijkertijd echter zijn de recente ontwikkelingen in de private en overheidssector die 
te maken hebben met arbeid en zorgscenario’s, vergelijkbaar met arbeidsmarkttrends in 
Europa en de Verenigde Staten. Gemeenschapsgerichte projecten (zoals kinderopvangv
oorzieningen in het bedrijfsleven, naschoolse huiswerkbegeleiding op scholen, fl exibele 
arbeidstijden, deeltijdbanen, bij scholingscursussen en ouderschaps– en zwangerschaps
verlofmogelijkheden) zijn ook kwesties die meespelen in zuiver bedrijfseconomische en 
management motieven. Ze passen echter ook binnen de capability approach (Nussbaum in 
Fetherolf Loutfi , 2001; Powell, 2000). 
Hertz gaat hier op in door te wijzen op de gendereffecten van globalisering (Hertz, 2002). 
Ze somt vier punten op die van belang zijn om wereldwijd de positieverbetering van 
vrouwen te garanderen. Ten eerste meent ze dat de internationale fi nanciële instellingen, 
zoals de Wereldbank en het IMF, moeten erkennen dat er een spanningsveld bestaat tussen 
de mensenrechten van vrouwen en de neoliberale herstelprogramma’s die zij de overheden 
laten implementeren. Deze betekenen vaak een sociale en economische terugval voor 
met name vrouwen. Hertz (2002) stelt vast dat ondanks het feit dat deze instanties helpen 
met allerlei programma’s, (zoals educatieprogramma’s en microkredietverstrekking aan 
vrouwen, maar ook andere marginaliseerde groepen) zij deze enerzijds fi nancieren, maar 
hier anderzijds ook op bezuinigen. Ze vervolgt door te wijzen dat ook andere multilaterale 
organisaties zoals de WTO en de NAFTA126 verantwoording moeten leren afl eggen voor 
het klimaat en de omgeving die zij deels creëren en waarbinnen vrouwen moeten opereren. 
Met name het effect dat hun beleid sorteert op de levens van vrouwen. Bovengenoemde 
instanties opereren nog te veel genderblind omdat de negatieve gevolgen van handel vooral 
vrouwen onevenredig benadelen. Hertz schrijft dat:”...  because the proposed expansion 
of the WTO’s remit under GATS127, which is likely to result in a hiking up of the prices 
of basic services and utilities...  Trade policies must be judged by whether they succeed 
in social justice, not merely in economic terms” (Hertz, 2002:20-21). Ten derde is het 
volgens Hertz essentieel dat vrouwen op internationaal niveau de mogelijkheid hebben 
om zich te organiseren in vakbewegingen, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op hun 
arbeidscondities en beloningen. Het is belangrijk dat dit recht op internationale basis 
geldt, omdat veel multinationals verhuizen naar regio’s waar de werknemers dit recht 
niet kennen of niet toepassen. Tenslotte wijst Hertz erop dat veel vrouwenrechten uit de 
burgerrechtenbeweging zijn ontstaan. Ze somt op dat :”...  Look at the levers that helped 
women to improve their status and condition in Europe and North America; universal 
suffrage, anti-discrimination laws, public education and health services, the welfare state, 
inheritance, pensions, life insurance to the spouses, divorce and child support rights and 
payments, equal rights with men to economic resources – not just labour rights in factory 
production...  women’s organizations have a clear role to play here, by working with women 
to teach them about not only their labour rights, but also their civil, economic and human 
rights generally... .” (Hertz, 2002:21).
Sen (2001) meent met betrekking tot fatsoenlijke arbeid, dat arbeid een basisrecht 
voor alle vrouwen en mannen binnen een sociaal-democratisch bestel moet zijn. 
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Internationale instanties zoals de ILO hebben als overkoepelend orgaan de taak en de 
verantwoordelijkheid om ”the promotion of “opportunities for women and men to obtain 
decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity. 
The reach of this objective is indeed momentously large; it includes all workers, wherever 
and in whatever sector they work; not just workers in the organized sector, nor only 
wageworkers, but also unregulated wage workers, the self-employed, and the homeworkers. 
The ILO aims to respond to the terrible fact that “the world is full of overworked and 
unemployed people” (ILO, 1999; Sen, 2001:34). Wat Sen aantoont is dat het werken binnen 
een bepaald raamwerk moet worden geplaatst. Dit referentiekader bestaat uit de erkenning 
dat bepaalde basisrechten noodzakelijk zijn binnen een fatsoenlijke maatschappij. Sen 
schrijft dat: “The framework of rights-based thinking is thus extended from the pure 
domain of legality to the broader arena of social ethics. These rights can thus be seen as 
being prior (rather than posterior) to legal recognition. Indeed, social acknowledgement 
of these rights can be taken to be an invitation to the State to catch up with social ethics... 
..the realization of rights can also be helped by other developments, such as creation of 
new institutions, better of existing ones and, ... by a general societal commitment to work 
for appropriate functioning of social, political and economic arrangements to facilitate 
widely recognized rights” (Sen, 2001:38). Sen benadrukt het belang van een stabiel sociaal 
en politiek spectrum. De implementatie van het fi nancieel en economisch beleid van de 
mondiale fi nanciële instellingen heeft geresulteerd in troebele zaken en publieke uitgaven. 
Ook Hertz wijst hierop (Hertz, 2002)128. 
Sen (2001) besluit dat de relatie tussen economische, politieke en sociale acties resulteert 
in werkrechten, waardoor fatsoenlijk werk en een adequate levensstandaard voor mannen 
en vrouwen kan worden gerealiseerd (Sen, 2001:42). Tegen dit licht is wat Nussbaum 
(2001) en Van Staveren & Gasper (2003) menen over persoonlijke vrijheid als één van 
de capabilities ten aanzien van zorg van belang. Binnen de ontwikkeling van vrijheid, 
schrijven de onderzoekers dat Sen pleit voor een genderbeleid waardoor vrouwen als de 
voornaamste zorgdragers meer vrijheid moeten kunnen ervaren. Ze schrijven dat:”... Paid 
jobs help women to become fi nancially independent from their husbands and fathers, and 
to make their own choices in consumer and fi nancial markets. Feminist economics have 
underpinned this relationship between paid employment and well-being with their critique 
of the model of the unitary household and with analyses of women’s bargaining position. 
Sen adds that freedom that goes with paid labour brings important values for women, such 
as selfesteem, dignity, and autonomy... ” (Van Staveren & Gasper, 2003; 153). Van Staveren 
& Gapser (2003) geven echter eveneens aan dat de zorgeconomie gedragen wordt door de 
onbetaalde arbeid van vrouwen. Al deze zorgtaken zijn in de praktijk echter voor vrouwen 
een behoorlijke last. De onderzoekers stellen dan ook vast dat”...  Caring is a burden to 
caregivers; it takes time, energy, and emotional commitments, as well as other resources... 
. Ze vervolgen:”care involves the production of some goods and services that markets 
are unable to provide, and refl ects values of belonging and sharing that are different 
from those of freedom, ... as values of independence and autonomy ... ” (Van Staveren & 
Gapser, 2003). Capabilities zoals zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn belangrijk voor 
het economisch functioneren, maar ook zorgcapaciteiten zijn essentieel (Van Staveren 
2001 in Van Staveren & Gapser, 2003). Het is Sens benadering omtrent capabilities 
die deze vragen en competencies met elkaar verenigt:”... A more balanced distribution 
of paid and unpaid labor between men an women would produce another benefi t in its 
generation of a wider set of capabilities for both sexes: both freedom-type capabilities, 
such as independence and self-esteem, and caring-type capabilities, like responsibility 
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and affection” (Van Staveren & Gasper, 2003). Sen pleit dat” ... the lack of freedom that 
goes with caring leads to the importance of paid employment... ” (Sen in Van Staveren & 
Gasper, 2003). Waarom al deze aandacht voor Sen’s capabilitiesbenadering geanalyseerd 
door Van Staveren & Gasper en Nussbaum? Omdat zij zijn benadering toetsen aan de 
realiteit van de arbeidsmarktparticipatie en ontwikkeling voor vrouwen. Deze benadering 
is helaas onvolledig, volgens van Staveren en Gasper, maar zij vormt momenteel de 
enige alternatief als uitgangspunt voor wat betreft vaardigheden, mogelijkheden en 
capaciteiten. Het is een plaats voor ontwikkeling, waarbinnen zowel concepten als vrijheid 
en sociale rechtvaardigheid onderzocht kunnen worden. Waarden zoals democratie, 
ontwikkeling, respect, vriendschap en welzijn kunnen nu centraal staan binnen een 
transformatief genderbewust economisch paradigma. Persoonlijke ontwikkeling en sociale 
rechtvaardigheid binnen dit kader resulteren tot een zekere hoogte in de herverdeling van 
de zorgtaken van vrouwen en mannen, waardoor vrouwen meer vrijheid krijgen en mannen 
in staat worden gesteld meer te zorgen. Bovenstaande uiteenzetting van de relevantie 
van de capabilitiesbenadering met betrekking tot (persoonlijke) ontwikkeling, economie, 
emotionele waarden en zorg zijn hier van toepassing, omdat deze het debat omtrent zorg en 
arbeid bepalen (Van Staveren & Gasper, 2003). 

3.6. Criteria bij de keuze toppers en niet-toppers
Het glazen plafond op Curacao wordt doorbroken door een aantal vrouwen. Deze groep, 
de zogenaamde toppers of gp+, is bij dit onderzoek als volgt geoperationaliseerd; een 
hoogopgeleide vrouw met een hoge functieniveau van (top) manager of hoofd en een 
hoog inkomen129. Aan de hand hiervan is de groep respondenten ingedeeld in toppers 
of niet-toppers. De drie criteria die gehanteerd zijn om het glazen plafond op Curaçao 
vast te stellen onder de onderzoeks- en controlegroep zijn; inkomen, functieniveau, 
opleidingsniveau. Aan de hand van deze criteria zijn de respondenten gecategoriseerd in 
toppers (gp +)en niet –toppers (gp-). 

Tabel 3.1. Keuzetabel voor topper en niet-topper op Curaçao
Functieniveau Inkomen Opleiding

Topper (top)manager, hoofd > 8.000 Nafl s HBO of hoger

Topper (top)manager, hoofd > 4.000 Nafl s MBO

Niet-topper (top)manager, hoofd < 4.000 Nafl s Alle

Niet-topper (top)manager, hoofd < 8.000 Nafl s HBO of hoger

Het aantal respondenten bij dit onderzoek bedroeg 111. Indien we de bovenstaande 
keuzetabel toepassen op de groep respondenten blijken er 16 respondenten in de categorie 
toppers te vallen. Bij de groep van vrouwen met een mbo-opleiding of hoger schiet 14% 
door het glazen plafond. 105 respondenten zijn niet-toppers of wel behoren tot de groep die 
niet door het glazen plafond zijn doorgeschoten.. 
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Onderstaande tabellen geven de inkomensverdeling en het functieniveau bij de toppers en 
niet –toppers aan.

Tabel 3.2. Inkomensverdeling bij toppers en niet-toppers
Inkomen Topper Niet-topper Totaal

< 4.000 Nafl s 29 % 25%

4.000-8.000 Nafl s 12% 63% 56%

> 8.000 Nafl s 88% 8% 19%

Tabel 3.3. Functieniveau bij toppers en niet-toppers
Functie Topper Niet-topper Totaal

Topmanager 38% 7% 12%

Manager 50% 20% 24%

Hoofd 12% 32% 29%

Andere 41% 35%

Het geringe aantal toppers (N=16) bij dit onderzoek heeft beperkingen voor de statistische 
mogelijkheden.

3.7. Aspecten die het Curaçaose glazen plafond beïnvloeden
De aspecten die het glazen plafond op Curaçao het meest beïnvloeden zijn reeds eerder 
aan de orde geweest. Het zijn een vijftal aspecten, te weten: ambities, familiesteun, sociaal 
netwerk, uitsluiting organisatieculturen en maatschappelijk context van Curaçao. De 
eerste factor ambitie kan worden onderzocht door middel van vier aspecten, namelijk: 
invloed van opvoeding, karaktereigenschappen, rol van ambitie en het opleidingsniveau. 
Met behulp van deze vier aspecten is geanalyseerd hoe groot de invloed is van ambitie 
op het glazen plafond. Voor wat de rol van de opvoeding, karaktereigenschappen en het 
opleidingsniveau betreft kan worden gedacht aan Davidson (1997), Duebilling & Alvesson 
(1997), ILO (1997), Kibbelaar-Buma ( 2003) en Lin Lean Lim(1997). Zonder een minimale 
afgeronde tertiaire opleiding op mbo maar toch het liefst op hbo niveau, is het moeilijker 
om in aanmerking te komen voor een middenkader of leidinggevende functie. Daarnaast is 
het de ervaring dat sociale vaardigheden, zoals geduld, vriendelijkheid, met verschillende 
typen mensen kunnen omgaan, geïnformeerd zijn over de samenleving, een sociaal netwerk 
hebben en kritiek kunnen incasseren een rol spelen. Ze zijn de minimale criteria voor een 
loopbaan. Voor wat de rol van ambitie betreft zijn de persoonlijke eigenschappen en doelen 
cruciaal. Mentale, psychologische, sociale en/of persoonlijke barrières moeten worden 
herkend en overwonnen. (Wat zijn de moeilijkheden, de problemen en de twijfels die een 
vrouw zelf moet overwinnen om haar ambities te realiseren?) (Adler & Izraeli, 1994; 
Davidson, 1997; ; De Olde & Slinkman, 1999; Fischer e.a, 2000; ILO, 1997; Morrison, 
White & Velsor, 1992; Powell, 1999: Wirth, 2001). Doorzettingsvermogen, tegen kritiek 
kunnen, zelfvertrouwen uitstralen, ambities hebben, energiek en sociaal zijn, zijn belangrijk 
om persoonlijke drempels te overwinnen. Fischer e.a (2000) beweren dat het proces van 
zelfselectie, de voornaamste belemmering vormt voor vrouwen binnen organisaties (Fischer 
e.a, 2000:8). Ook karaktereigenschappen kunnen een barrière zijn als men niet in staat is 
om psychologisch sterk te zijn. Socialisatieprocessen en patronen kunnen bepalend zijn in 
het handelen en gedrag van vrouwen met betrekking tot hun participatie op de arbeidsmarkt 
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en de realisering van hun ambities. Sociale achtergrond bepaalt tot een zekere hoogte 
de omvang van het sociaal- en professioneel- of familienetwerk. Door middel hiervan 
kan men informatie omtrent vacatures en/of personen bemachtigen. Ook een minimaal 
opleidingsniveau betekent een obstakel voor de sociale mobiliteit (Wirth, 2001; Fischer, 
2000).
De tweede factor in relatie tot het glazen plafond op Curaçao is de familiesteun. De 
familiesteun, motivatie en netwerk zijn met name van belang voor de praktische zaken, 
maar zijn echter ook belangrijk in verband met de huishoudelijke afspraken en gezins
verantwoordelijkheden. Familie is een positief aspect, omdat dit de basis vormt en als 
supportnetwerk fungeert voor een carrière. Als informatiebron en als netwerk is familie 
essentieel voor de intrede en participatie op de Curaçaose arbeidsmarkt (Kibbelaar-Buma, 
2003). Doch paradoxaal genoeg kan dezelfde familiesteun: -mede door de traditionele 
socialisatieprocessen en met betrekking tot opvoedingsstrategieën en de kleinschaligheid 
van het eiland- belemmerend werken voor de carrière van vrouwen (Kibbelaar-Buma, 
2003). 
Met name vrouwen voelen zich hoofdverantwoordelijk voor de zorg en de organisatie van 
huishoudelijke taken (Kibbelaar-Buma,2003). Het aspect familiesteun wordt door vier 
aspecten geconstrueerd. Het eerste aspect is de steun (of het ontbreken van de steun) van 
de partner. Het tweede aspect is de (logistieke, morele en sociale) steun van de familie. 
Het derde aspect is de druk van de combinatie arbeid en zorgtaken. De combinatie arbeid 
en zorg betekent organisatie van de zorgtaken en de druk van familieverantwoordelijkh
eden (Greenham & Parasumaran, 1999; ILO rapport, 1997; Lin Lean Lim, 1997; Lippe 
en Roelofs, 1999). Hiermee wordt verwezen naar de organisatie van het huishouden: 
Wie doet de boodschappen en op welke dag en hoe laat? Wie wast af en wie brengt de 
kinderen naar school? Wie instrueert en maakt afspraken met de huishoudster? Wie 
draagt de verantwoordelijkheid voor het huishoudbudget en voor de tuin? Kortom, alles 
wat te maken heeft met de zorgtaken beïnvloedt het werken buitenshuis en dus ook de 
carrièremogelijkheden (FENN-verslagen, 1999/2000; Kibbelaar-Buma, 2003). Tot slot is 
het hebben van kinderen het vierde aspect. In hoeverre ervaren de respondenten kinderen 
hebben als een uitdaging of barrière voor een leidinggevende functie?
Het derde aspect is het sociale netwerk. Vijf deelaspecten defi niëren deze factor. Ten 
eerste de invloed van het old boys network. Verder is de samenwerking tussen vrouwen 
een punt in deze. Ook het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s, ofwel 
de samenwerking tussen vrouwen en mannen is een aandachtspunt. Het vierde aspect 
is de invloed van de sociaal-economische achtergrond en het vijfde aspect in relatie tot 
het sociaal netwerk is het belang van een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk betekent 
toegang tot informatiebronnen; ingang krijgen bij organisaties, instellingen, bedrijven 
en semi-overheidsdiensten (Fischer, 2000; Kibbelaar- Buma, 2003. Er bestaat echter 
een gebrek aan sociale en professionele netwerken voor vrouwen (Morrison, White e.a, 
1992): Vrouwen in topbanen komen daar door hard te werken, goed in hun vak te zijn 
maar ook door hun reputatie en hun netwerk van collega’s en andere professionals. 
Dat is belangrijk omdat mensen het werk moeten kennen. Onderdeel van het aspect 
sociaal netwerk is de samenwerking tussen vrouwen onderling en tussen mannen en 
vrouwen. Afgunst en geroddel tussen vrouwen, het niet willen aannemen van orders van 
vrouwelijke chefs, de betutteling van oudere mannen en de concurrentiestrijd en jaloezie 
van even oude mannelijke collega’s karakteriseren op negatieve wijze deze samenwerking 
(Straathof, 1999; Tannen, 1994). Het platform of de ingangen voor een sociaal netwerk zijn 
lidmaatschappen van netwerkorganisaties, serviceclubs, connecties via vakbonden, Kamer 



111

‘Het glazen plafond’

van Koophandel, onderwijsinstellingen en belangenverenigingen. Ook sociale partners 
organisaties, sportclubs, politieke partijen en overlegorganen behoren hiertoe. Recepties 
afl open, op clubs zitten; goede familie -en vriendenrelaties tellen mee. Zelf ondernemen 
houdt in dat vrouwen die vanwege hun werkervaring en kundigheid een netwerk 
hebben, de markt kennen en krediet kunnen krijgen om met een kapitaal te beginnen. 
(Zelf)ondernemerschap wordt steeds belangrijker in tijden van tijdelijke contracten en 
bezuinigingen, zeker in een grote diensten -en kenniseconomie (Adler & Izraeli, 1994, 
Perrin Moore, 1999; Wirth, 2001). 
Het aspect organisatieculturen is eveneens cruciaal voor een beter begrip omtrent het 
glazen plafond. In hoofdstuk acht verstrekken een aantal aspecten meer inzicht in hoe 
organisatieculturen van invloed zijn op het glazen plafond. Het eerste aspect heeft te maken 
met sekse en etniciteitsbarrières in organisaties. Bij etnische en raciale vooroordelen kan 
gedacht worden aan de negatieve beeldvorming die vice versa bestaat ten aanzien van 
Curaçaoënaars en Europese Nederlanders (en vice versa) omtrent de Curaçaose cultuur 
en gebruiken, werkethiek, de geschiedenis, het huidige ontwikkelingsbeleid uit Den 
Haag naar de Antillen toe (Davidson, 1997; Fischer, 2000; Sokoloff, 1992; Marcha & 
Verweel, 1996). Cultuurorganisatorische obstakels zijn hier mede onderdeel van (Alvesson 
& Due Billing, 1997; Fischer e.a, 2000; Siebers e.a, 2002; Kibbelaar – Buma, 2003); 
binnen een feminiene organisatiecultuur kunnen bepaalde zaken die belangrijk voor 
vrouwen zijn worden geregeld zoals; in teamverband werken, thuiswerk kunnen doen, 
communicatie en participatie in een platte organisatiecultuur, fl exibele arbeidstijden, 
deeltijd en kinderopvangfaciliteiten. Voorzieningen en faciliteiten introduceren die deze 
barrières en uitsluitingsmechanismen opheffen of verminderen. Hierbij kan gedacht 
worden aan de harde voorzieningen en de zachte voorzieningen (Kibbelaar-Buma, 2003:
110-167). Concreet betekent dat voorzieningen voor kinderopvang, fi nanciële bijdrage 
voor kinderopvang voor de medewerkers, naschoolse opvang, fl exibele arbeidstijden, 
thuiswerken en telewerken, deeltijdarbeid, zwangerschapsverlof, andere verlofvormen 
en gemaksdiensten (Kibbelaar-Buma, 2003). De zachte sectoren omvatten opheffi ng van 
masculiene cultuur organisatorische obstakels (zijn voorzieningen met betrekking tot 
diversiteitsbeleid en het commitment van management hierover), quotumbeleid (streefcijfers 
halen voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in leidinggevende 
functie) of bij gelijke kwalifi caties voorrang verlenen voor vrouwen. Daarnaast zijn 
feminiene managementsstijlen, waar bepaalde waarden en praktijken voorrang krijgen 
zoals teamwork, duo-banen, communicatieve vaardigheden etc. essentieel. Tenslotte zijn 
trainingen, cursussen en netwerken eveneens een wijze om de cultuur van een organisatie 
divers, dynamisch, toegankelijk en pluriform te krijgen (Collinson & Hearn, 1998; Fischer, 
2000; Kibbelaar-Buma, 2003; Siebers e.a, 2003). Ook de perceptie van de onderzoeksgroep 
over haar mobiliteitskansen, gezien haar etnische en sociale achtergrond, is belangrijk 
(Davidson, 1997; Ferdman, 1999; ILO 1997; Sokoloff, 1992;). Aangenomen kan worden 
dat niet alleen sekseverschillen van invloed zijn op de carrièremogelijkheden naar hogere 
leidinggevende functies, maar ook andere persoonlijkheidsvariabelen zoals etniciteit, kleur, 
cultuur, religie en leeftijd. Het blijkt dat in typische representatieve en managementfuncties 
bepaalde vooroordelen omtrent etnische en sociaal-economische achtergrond hardnekkig 
doorspelen (Essed & de Graaf, 2002; Fischer e.a, 2000; Wirth, 2001).
Genderbewustzijn in de organisaties en bedrijven (Benschop, 1996; 2002; Fischer, 2000; 
Siebers e.a, 2002) betekent een bewustzijn ten aanzien van de voorzieningen die het 
werken van vrouwen in het bedrijf of organisatie versoepelt. Ook een inzicht dat werken 
voor vrouwen andere maatschappelijke en organisatorische consequenties kan inhouden, 
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zoals het isolement waarin vrouwen komen te verkeren en de druk van de combinatie 
gezin en carrière. Daarnaast weten en voelen wanneer een persoon zich uitgesloten voelt 
in de organisatie door de invoering van bepaalde regels. De doorstroom kanaliseren van 
meer vrouwen in leidinggevende functies en de bevordering van een evenwichtige balans 
van werk en familie (voorbeeldstudie is A report of the Advisory Group on higher level 
women...Excellence through Equality; An Investment Role for Women in the World Bank, 
1992; Fischer e.a, 2000; Kibbelaar-Buma, 2003; Siebers e.a, 2002; Wirth, 2001;). 
Het tweede aspect is of de instroom binnen de organisatie soepel is verlopen. 
Loopbaanbegeleiding, coachen in het bedrijf en praktische opleidingsprogramma’s 
toegespitst op vrouwelijke werknemers zijn hierbij van belang (Adler & Izraeli, 1994; 
Worldbank, 1992; Lin Lean Lim, 1997; OIB 2001). De sociale mobiliteit vergroten 
betekent cursussen kunnen volgen die door het bedrijf of organisatie betaald worden, 
doorstroommogelijkheden hebben naar hogere functies, bijscholingsmogelijkheden en 
mentorsystemen kennen (Kibbelaar-Buma, 2003). 
Het derde aspect gaat over het verschil in inkomens tussen vrouwen en mannen. Verdienen 
mannen meer dan vrouwen met dezelfde functie en hetzelfde opleidingsniveau? Uit 
onderzoek blijkt dat vrouwen minder verdienen dan mannen130. De doorstroming naar 
leidinggevende banen wordt belemmerd door werkervaring, netwerken, ambities, 
gezins- en familieverplichtingen, tijd, masculiene organisatieculturen en psychologische 
obstakels (Maasen van den Brink & Groot, 1994; De Olde & Slinkman, 1999; Fischer 
e.a, 2000; Collinson & Hearn, 1998). Financiële en maatschappelijke waardering voor 
het werk, het inkomen, zijn afhankelijk van de schaal, de taakomschrijving, de opleiding 
en werkervaring: Afhankelijk van het opleidingsniveau, werkervaring, de functie en het 
takenpakket verdient men een salaris. Ook de sector waarbinnen men werkzaam is (of 
de private of de overheidssector) speelt een rol. Binnen het bedrijfsleven bestaat er een 
andere salariëring dan bij de overheid. Bovendien speelt het ook een rol of men in een 
leidinggevende positie functioneert, parttime werkt of in de dienstensector of in een 
agrarische of zorgsector ((non)profi t) werkt. Deze aspecten zijn van invloed op het inkomen 
(Alvesson & Duebilling, 1997; Davidson, 1997; De Olde & Slinkman, 1999; Dijkstra & 
Plantenga, 1997; Jacobs, 1999; Lin Lean Lim, 1997; OiB, 2001; Powell, 1999; Roos & 
Gatta, 1999;Wirth, 2001).
Het vierde aspect ten aanzien van het aspect organisatieculturen gaat over het feit 
of vrouwelijke managers meer barrières ervaren. Door rigide arbeidsuren bestaat er 
vaak weinig ruimte voor deeltijdarbeid en thuiswerk. Dit heeft deels te maken met de 
organisatiecultuur. Is deze rigide of fl exibel, vernieuwend of traditioneel, hiërarchisch 
of plat (Fischer e.a, 2000; ILO rapport, 2000; Kibbelaar-Buma 2003; Siebers e.a, 2002). 
Fischer e.a (2000) noemen dit het proces van zelfselectie en externe selectie. Hier is het 
belangrijk dat vrouwen zich aangetrokken en thuis voelen binnen de organisatie. Wanneer 
dat niet het geval is, is er sprake van natuurlijke selectie en afstoting (Fischer e.a, 2000:8). 
Overwonnen obstakels in managementfuncties worden besproken door Alvesson 
& Duebilling (1997), Butterfi eld & Grunel (1999), Duebilling & Alvesson (1994), 
Ferdman (1999), Morrison, White & Velsor (1992) en Powell (1999). Denk hierbij aan 
een masculiene organisatie en arbeidscultuur, specifi eke vacature-eisen, in een globale 
economie willen werken, de “old boys netwerk” familie- en gezinsverplichtingen willen 
combineren met een veeleisende functie en gezag en autoriteit kunnen uitoefenen (Fischer, 
2000; Siebers, 2002; Wirth, 2001; Yukl, 2002).
Het vijfde en laatste aspect onder deze factor gaat om de vraag of de zorgtaken zwaar 
drukken op de carrière van vrouwen. Gebrek aan kinderopvangfaciliteiten in de private 
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sector en overheid, niet voldoende kinderopvangmogelijkheden in het bedrijfsleven en in 
de overheid (Plan van aanpak Nationale ontwikkeling, 1999; CEDAW verslag, 1992). Er 
zijn een aantal gesubsidieerde kinderopvanginstellingen, maar dat is niet voldoende. De 
behoefte stijgt voor meer naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding (Bussemaker, 1996; 
Kibbelaar-Buma, 2003). 
De vijfde en laatste factor omvat de maatschappelijke context van Curaçao en het 
emancipatiebeleid. Vijf aspecten omschrijven deze laatste factor. Het eerste aspect behelst 
de vraag of er een visie bestaat omtrent het emancipatiebeleid. Van belang hierbij zijn de 
visies omtrent sekseverschillen in de arbeidsmarktparticipatie, positie en traditie (Amott & 
Mattaei, 1991; Peterson en Runyan, 1993; Wirth, 2001).Uit onderzoek blijkt dat er grote 
verschillen bestaan in de vertegenwoordiging, participatie en beloning van vrouwen en 
mannen op de arbeidsmarkt voor wat betreft de horizontale en verticale beroepsegregatie, 
het functieniveau en de beroepsgroep (Fischer e.a, 2000; Morisson, White &Versor, 
1992; ILO, 1997; Opportunity in Bedrijf, 2002;Wirth, 2001; Siebers e.a, 2002). Een 
inventarisatie van het emancipatiebeleid en de onderwerpen zijn binnen dit onderdeel op 
hun plaats (Maasen van den Brink, 1994; DWGHZ Plan van aanpak nationale sociale 
ontwikkeling, 1999; ECLAC rapport, 2000). Op Curaçao spelen specifi eke problemen 
een rol die een eigen aanpak nodig hebben. Discussiepunt is of het beleid feministisch 
(vrouwen) of gender (vrouwen en mannen) gericht moet zijn. Curaçao kent zowel een 
geavanceerde als een ontwikkelingseconomie en dat bepaalt ook het overheidsbeleid inzake 
emancipatiezaken; voorzieningen met betrekking tot naschoolse opvang, zwangerschap of 
ouderschapverlofdagen, vrouwenzaken en deeltijd of telewerken. Deze kwesties moeten 
zowel vanuit een Caribische c.q Curaçaose als vanuit een Noord-Amerikaanse en/of 
Europese context worden onderzocht (Kibbelaar-Buma, 2003; Wirth, 2001; Sen, 2001). 
Ook de mening en visie over het effect en doel van gender- en diversiteitsonderzoek speelt 
een rol (Bussemaker, 1996; Fischer, 2000; DWGHZ rapport, 1999; Siebers e.a, 2001; 
Wirth, 2001). De opinies en de visie van carrière vrouwen over het emancipatiebeleid en 
de reacties en bevindingen van de doelgroep (Kibbelaar-Buma, 2003). Ook een evaluatie 
van het effect van het emancipatiebeleid. (Concreet zijn er voldoende kinderdagverblijven, 
deeltijd en/of thuiswerkmogelijkheden in het bedrijven en/of organisaties: Hoeveel 
kinderdagverblijven zijn er? Is er sprake van deeltijdwerk? In het geval van Curaçao; 
waarom niet? Hoeveel wordt daadwerkelijk besteed aan dit soort voorzieningen? Worden 
er wettelijke maatregelingen genomen om deze faciliteiten ook door te voeren in het 
bedrijfsleven en bij de overheid? (Fischer, 2000; Kibbelaar-Buma, 2003; Maasen van den 
Brink & Groot, 1994; OIB, 2000).
Het tweede aspect gaat om de invloed van voorbeeldfuncties ofwel rolmodellen. Een 
rolmodel en mentor zijn (een maatschappelijk voorbeeld zijn, een bekende persoonlijkheid 
en tevens hulpvaardig en emancipatie georiënteerd zijn) is cruciaal in verband met een 
positieve beeldvorming met betrekking tot vrouwen in hogere functies (Ragins, 1999; 
ILO rapport, 1997). Relevante vragen zijn: In hoeverre bestaat er het sociale verantwo
ordelijkheidsgevoel om (jongere) vrouwen te mentoren en een voorbeeldfunctie te zijn 
voor familie, kennissen en collega’s? Dat betekent op workshops spreken, de publieke 
aandacht krijgen en zich inzetten voor vrouwen of emancipatieprojecten (Kibbelaar-Buma, 
2003; Morrison, White &Velsor, 1992; Wirth, 2001). Verstrekking van informatie kan 
een mentaliteitsverandering teweeg brengen middels seminars, publicaties, rapportages, 
congressen, lezingen door (vrouwen)organisaties en/of andere belangenverenigingen, 
public relations van lokale en internationale ngo’s. Ook via oriëntatie en carrièredagen, 
informatiedagen of evenementen, workshops en presentaties. Daarnaast kan door middel 
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van de media, aandacht worden besteed aan de uitreiking van prijzen, het opzetten van 
netwerken, voor bijzondere en/of opvallende beleidsdoelstellingen, het ontwikkelen van 
meetinstrumenten, scans en benchmarking, cultuurorganisaties, rolmodellen en meer 
diversiteit in management (Fischer e.a, 2000).
Het derde aspect over de maatschappelijke context omvat de organisatie van de werkweek. 
Hoe is de werkweek ingedeeld? Is deze goed georganiseerd? Is er ruimte en tijd voor 
vrijetijdsbesteding en hobby’s? Zijn de zorgtaken evenwichtig verdeeld? Hoe worden 
de huishoudelijke afspraken gemaakt? Het vierde aspect gaat over in hoeverre de 
maatschappelijke context op Curaçao een rol speelt. Het vijfde aspect is de vraag hoe 
groot de concrete mogelijkheden zijn op Curaçao (met betrekking tot de braindrain/
migratie)131. Belangrijke kwesties hierbij zijn; nieuwe economische impulsen stimuleren 
door middel van het (inter)nationale bedrijfsleven, het investeringsklimaat, een bijdrage 
willen leveren aan de groei van de economie, familie, sociaal en professioneel netwerk, 
een voorbeeldfunctie willen vervullen (Hertz, 2003; Norberg, 2002; Nussbaum, 2001; Sen, 
2001; Wirth, 2001).

3.8. Conclusie
In dit hoofdstuk speelt het begrip glazen plafond een centrale rol. Aan de hand van drie 
defi nities wordt het glazen plafond nader uiteengezet. Gekozen wordt voor een combinatie 
van de drie omschrijvingen van De Olde en Slinkman (1999), Wirth, (2001) die een 
meer mondiale defi nitie geeft en tot slot de defi nitie van Morrison, White e.a 1992) die 
overeenkomt met de defi nitie van De Jong & Doorne-Huiskes en Partners (1999). Het is 
met name de formule van De Olde en Slinkman (1999) die ons in staat stelt om de dikte van 
het glazen plafond voor Curaçao te berekenen. 
Geconcludeerd kan worden dat de glazen plafondwaarden op Curaçao, volgens de formule 
van De Olde en Slinkman (1999) in 2001 dunner geworden zijn vergeleken met de waarden 
van het glazen plafond in 1992. Geconstateerd kan eveneens worden dat het glazen plafond 
in Nederland dunner is dan het glazen plafond op Curaçao. Een mogelijke verklaring voor 
het dunnere plafond in Nederland is het lage percentage vrouwen in de middelbare functies. 
Het zegt wat over de relatieve moeite die vrouwen moeten doen om in de hogere en 
wetenschappelijke functies te functioneren. Het plafond kon ook liggen in de subtop, tussen 
de lagere functies en de middelbare en hogere functies. De hoge arbeidsmarktparticipatie 
kan de dikte van het Curaçaose glazen plafond verklaren. Er ontbraken een 
aantal belangrijke data (de totalen van het relatieve gewicht van de verschillende 
beroepsgroepdata in 2001) en de indeling in hogere functies en middenfuncties was met 
betrekking tot de beroepsgroep docenten/onderwijzers toch wel arbitrair132. Er zijn vier 
waarden gevonden die het glazen plafond op Curaçao aangeven. Het glazen plafond was 
in 1992 respectievelijk 52, 6 (onderwijzers in middenfuncties) en 32, 8 (onderwijzers in 
hogere functies) en in 2001 respectievelijk 49,0 (onderwijzers in middenfuncties) en 32,2 
(met onderwijzers meegerekend in hogere functies). Kortom, het glazen plafond werd 2001 
voor zowel vrouwen als mannen dunner, hoewel voor vrouwen de waarde van het glazen 
plafond hoger ligt- dus dikker is- dan voor mannen. 
Deze waarde is van extra betekenis voor de analyse waarin vastgesteld is dat er sprake is 
van een glazen plafond op Curaçao (zie tabellenanalyse uit hoofdstuk 2). Op basis van 
de analyse van de dikte van het glazen plafond constateren we dat er op Curaçao, zoals 
in Nederland, sprake is van een glazen plafond. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op 
het niveau van de topbanen in vergelijking met hun aanwezigheid in middenberoepen. 
Op basis van de gekozen methode (beroepsvergelijking) hebben we wel de dikte 



115

‘Het glazen plafond’

van het glazen plafond gemeten maar er is nog geen inzicht verstrekt in de ervaren 
barrières en mogelijkheden bij het doorbreken van het plafond in werksituaties en 
organisaties. We dienen dat nauwkeuriger te onderzoeken en dat doen we aan de hand 
van het laboursupplymodel. Met behulp van de internationale situaties alsmede de 
specifi eke situatie op Curaçao hebben we vijf aspecten belicht, die we als barrieres 
en /of mogelijkheden nader zullen onderzoeken. We hebben per factor verschillende 
aspecten onderzocht van waaruit we de aspecten zullen analyseren. Tenslotte hebben 
we twee groepen vrouwen in de analyse gestructureerd. We analyseren de groepen 
vrouwen die erin geslaagd zijn door het glazen plafond te komen en vrouwen die er 
niet in geslaagd zijn het glazen plafond te doorbreken. Kortom, het analysemodel ofwel 
het laboursupplymodel visualiseert de vijf aspecten en de verscheidene deelaspecten 
die het glazen plafond beïnvloeden. Deze aspecten zijn ambities, familiesteun, sociaal 
netwerk, uitsluitingsmechanismen binnen organisaties en de maatschappelijke context/
emancipatiebeleidsvisie. Deze aspecten bestaan uit de deelaspecten die beïnvloedend 
werken op de aspecten. De operationalisatie van het glazen plafond wordt via de 
deelaspecten verricht. Deze deelaspecten geven aan hoe de respondenten het aspect 
in kwestie ervaren en verklaren. Elk aspect wordt door vier à vijf deelaspecten 
geoperationaliseerd. 
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Figuur 3.5. Aspecten en deelaspecten
ASPECTEN DEELASPECTEN

Ambitie Invloed opvoeding

Karaktereigenschappen

Rol van ambitie

Opleidingsniveau

Familiesteun Steun van partner

Steun van familie

De combinatie arbeid en zorgtaken

Het hebben van kinderen

Sociaal netwerk Invloed “old boys network”

Samenwerking tussen vrouwen

Samenwerking mannen en vrouwen

Invloed van sociaal-economische achtergrond op 
sociaal netwerk

Belang van sociaal netwerk

Uitsluiting van organisatieculturen Sekse en etniciteitbarrières

Soepele intrede binnen organisatie?

Inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen?

Ervaren vrouwelijke managers meer barrières?

Drukken de zorgtaken erg op de carrière van 
vrouwen?

Maatschappelijke context/emancipatiebeleid Visie omtrent het emancipatiebeleid van de overheid

Invloed van rolmodellen?

Organisatie werkweek

In hoeverre speelt het commitment voor Curaçao 
een rol?

Hoe groot zijn de concrete mogelijkheden op 
Curaçao?

Voor een beter theoretisch begrip van de aspecten worden verschillende oorzaken en 
dimensies belicht. Diverse theoretische inzichten werpen meer licht op het verschijnsel 
“glazen plafond”. In de datahoofdstukken zal aan de hand van het kwalitatieve en het 
kwantitatieve materiaal geanalyseerd worden hoe de respondenten wel door het glazen 
plafond zijn gestoten (gp+; toppers) en welke respondenten niet door het glazen plafond 
zijn gekomen (gp-; niet-toppers). De kenmerken van de toppers of de niet- toppers, 
worden aan de hand van drie criteria vastgesteld. Deze criteria zijn functieniveau 
inkomen en opleidingsniveau. Het derde criterium, het opleidingsniveau beïnvloedt het 
functieniveau. Als categorie verdienen de toppers meer dan Naf. 8000 en functioneren in 
een leidinggevende functie en hebben veelal maar niet per defi nitie een hbo/wo afgeronde 
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opleiding. De niet-toppers of de gp- verdienen minder dan Naf. 4000 met een mbo-
opleiding of verdienen minder dan Naf. 8000 met een hbo/wo opleidingsniveau binnen 
een leidinggevende functie. In 3.6 zijn deze criteria uitgelicht en procentueel in tabelvorm 
gepresenteerd. Samenvattend kan worden gesteld dat 88% van de toppers meer dan Naf. 
8000 verdienen. 63% van de niet-toppers verdient tussen de 4000 en 8000 Nafl s. 50% 
van alle toppers zijn manager terwijl 32% van de gp- hoofd van een afdeling zijn. Uit de 
analyse zal in hoofdstuk 5 blijken hoe zowel toppers als niet-toppers ambitie ervaren en 
verklaren en hoe deze groepen deze factor inschatten met betrekking tot het doorbreken 
van het glazen plafond. Met betrekking tot de familiesteun in hoofdstuk 6 wordt onderzocht 
hoe de toppers en de niet-toppers de familiesteun ervaren en welke schattingen hieromtrent 
worden gemaakt. Ook het sociaal netwerk wordt in hoofdstuk 7 door de geïnterviewden in 
kaart gebracht. Duidelijk wordt hoe de beide groepen het sociaal netwerk inschatten. De 
organisatieculturen worden via de reacties van de respondenten in hoofdstuk 8 onderzocht. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 9 aan de hand van de ervaringen en visies van de vrouwen, 
de maatschappelijke context van Curaçao en het emancipatiebeleid van de overheid 
bestudeerd en met elkaar vergeleken. Alvorens met de analyse te beginnen, zal in het 
volgende hoofdstuk de kwalitatieve en kwantitatieve methodologische verantwoording 
plaatsvinden.
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NOTEN HOOFDSTUK 3

115 Voor deze dikte van het glazen is een index ontwikkeld. Hoe hoger het getal, hoe dikker het glazen 
plafond (De Olde & Slinkman, 1999)116. 

117 Centraal Bureau voor de Statistiek (2000), Enquête Beroepsbevolking 1999. Voorburg/Heerlen; 
Centraal Bureau voor de Statistiek.

118 De titel van het rapport: ”Breaking through the glass ceiling: Women in management”. Report for 
discussion at the tripartite Meeting on Breaking through the Glass ceiling: Women in Management, 
Geneva 1997).

119 Zie voor de oorsprong van het model, hoofdstuk 1.
120   www.centralbank.an maart 2001; April 2001; september 2001; oktober 2001; december 2001; 

november 2002; december 2002. De speeches van Dr. Emsley Tromp en drs. A. G. Romero 
verschaffen een uitstekend beeld over de huidige stand van zaken met betrekking tot het fi nancieel-
economisch klimaat en de maatregelen die worden genomen hieromtrent.

121 Wat betreft het ontwikkelingsperspectief, hiervoor is vooral gebruik gemaakt van het door Haan 
(1986) uitgewerkte kader, waarbinnen het effect van ontwikkelingsgelden het ambtenarenapparaat 
en de besteding van de gelden aan toegewezen projecten wordt ontleed. Haan stelt dat het 
verminderde staatsinkomsten, gezien de recessie sinds het begin van de jaren tachtig, ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen heeft. De besteding van de Nederlandse ontwikkelingsgelden is daarom 
een economisch, sociaal en politiek gevoelige zaak. Volgens Haan (1986) is het van belang om de 
besteding en de toekenning van de ontwikkelingsgelden te analyseren, omdat met deze gelden later 
de sociale kwesties gefi nancierd zijn die (in)direct de positieverbetering van vrouwen en mannen 
op deze arbeidsmarkt beïnvloeden.

122 Aan de hand van het feit dat Curaçao, maar één vrouwelijke consultant in de offshore business rijk 
is, kan worden vastgesteld dat met name deze beroepsgroep nog in een mannenwereld opereert. 

123 Concreet houdt dat in dat de pakketmodellen als de kostwinners, combinatie, tweeverdieners 
en het anderhalf model ter discussie staan en ingevuld worden. Verbetering en uitbreiding van 
kinderopvangfaciliteiten, de verhoging van de inkomens van vrouwen - vrouwen verdienen minder 
dan mannen met dezelfde baan-, deeltijd en/of variabele arbeidstijden en vervolgcursussen voor 
herintredende moeders staan centraal.

124 Nussbaum (2001) defi nieert deze benadering als volgt:”... capable of giving good guidance to 
government establishing basic constitutional principles and to international agencies assessing 
the quality of life is given by a version of the capabilities approach- an approach to quality of life 
assessment pioneered within economics by Amartya Sen and by now highly infl uential through the 
Human Development Reports of the UNDP” (Nussbaum in Fetherolf Loutfi , 2001: 52).

125 Zie www.centralbank.an
126 North American Free Trade Association
127 General Agreement on Trade in Services
128 Lees hiervoor www.centralbank.an april 2001; december 2001; oktober 2001; november 2002 

sluiten hier op vanuit een Curaçaose context op aan. 
129 Een vrouw met een mbo opleiding heeft een hoog inkomen bij Naf. 4000,- of meer per maand Bij 

een hbo-opleiding of hoger geldt een inkomen beginnende bij Naf. 8000,- of meer dan hoog.
130 Zie hoofdstuk 2; Tabel 7 en 8.
131 De negatieve beeldvorming (mede door de media-aandacht omtrent migratieprocessen, 

criminalisering van Antilliaanse jongeren, drugshandel problemen en de armoedeproblematiek) 
(Antilliaans Netwerk november 2003; rapport Reda Social, 1999).

132 Deze keuze is willekeurig omdat de beroepenclassifi catie van De Olde en Slinkman (1999) 
onderwijzers en docenten gerekend worden tot de lagere of midden beroepen, terwijl 
onderwijzers bij de CBSberoepengroepering tot de hogere functies worden gerekend.
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4. DATAVERZAMELING

4.1. Inleiding
Het doel van dit onderdeel is de verantwoording van de verzamelde data. Het zichtbaar 
maken van de positionering en mobiliteit van opgeleide vrouwen op de Curaçaose 
arbeidsmarkt. Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve tellingen en ervaringen van 
vrouwen. De statistieken geven uitdrukking aan mate en aard van de participatie van 
vrouwen in het arbeidsproces, maar niet aan de beleving van de participatie. Onzichtbaar 
blijven het gevolgde carrièrepad en het perspectief op de daarbij eventueel overwonnen 
obstakels. Eveneens onzichtbaar blijft het krachtenveld waarbinnen individuele vrouwen 
opereren in hun beroepsuitoefening. 
Hoe ervaren opgeleide vrouwen, hun kansen en obstakels in een Caribische 
(ontwikkelings)economie? Wat zien zij als de aspecten die het glazen plafond op Curaçao 
bepalen? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve data. In dit hoofdstuk wordt de 
wijze waarop de empirische data verzameld zijn uiteengezet. Ten eerste wordt er specifi ek 
ingegaan (§ 4.2) op de variabelen gebaseerd op de objectieve kenmerken, zoals leeftijd, 
opleiding en etnische afkomst, etc. Op basis van een aantal selectiecriteria wordt het 
onderscheid gemaakt van vrouwen die door het glazen plafond zijn gekomen (de toppers 
of gp+) en respondenten die het glazen plafond niet hebben doorbroken (niet-toppers of 
gp-). Deze indeling wordt op basis van een drietal criteria gevormd. Deze criteria zijn 
opleidingsniveau, inkomen en functieniveau. De aspecten uit het laboursupplymodel 
worden via aspecten omschreven. Bij de keuze van de respondenten (§4.3) worden de 
diverse selectiecriteria behandeld, waarop de respondenten zijn benaderd en hebben 
meegewerkt. In het profi elschets van de respondenten (§ 4.4) wordt ingegaan op de 
selectiegroep met betrekking tot de omvang van de populatie. De verdeling van deze groep 
ten aanzien van opleiding, leeftijd, burgerlijke status en etnische afkomst. In de paragraaf 
interviewtechnieken (§ 4.5) wordt beargumenteerd welke verscheidene vormen aangewend 
zijn om de data te verkrijgen. Ook de wijze waarop de respondenten zijn benaderd wordt 
geanalyseerd. De toepassing van een semi-gestructureerde vragenlijst, face -to -face 
interviewgesprekken, duo en trio interviews, focusgroupsessies en andere manieren van 
de dataverzameling worden belicht. De vragenlijsten en de codering van de interviews 
zijn bijgevoegd in de appendix. Tot slot wordt deze verantwoording afgesloten met 
beschouwingen en conclusies.

4.2. De onderzoekspopulatie
De tabellen geven de gehele onderzoekspopulatie op Curaçao (CBS, 2003) weer. Deze data 
illustreren de context van de respondenten met betrekking tot het onderzoeksonderwerp. 
De eerste tabel geeft de burgerlijke staat weer van de hbo/wo- onderzoekspopulatie op 
Curaçao. De tweede tabel geeft de leeftijd weer, de daaropvolgende tabel illustreert de 
hele onderzoeksgroep naar beroepsgroep. De laatste tabel geeft deze groep weer naar 
economische sector. De karakteristieken van de mbo-opgeleide groep komt later in dit deel 
aan bod.
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Tabel 4.1. Burgelijke status van hoogopgeleide(hbo/wo)werkende mannen en vrouwen
Man% Vrouw%

Alleenstaand/ongehuwd 13.8 16,8

Gehuwd 37,5 22.08

Weduwe/Weduwnaar 0.43 0.55

Gescheiden 4.17 4.51

Overige 0.09 0.05

Totaal 56% 44%

Bron: CBS Curaçao 2003.

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat het merendeel van de hoogopgeleiden gehuwd 
is. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat bij de onderzoekspopulatie ook mbo 
opgeleiden horen. De cijfers hiervan waren op het moment van onderzoek niet beschikbaar.

Tabel 4.2. Leeftijd van hoogopgeleide (hbo/wo) werkende mannen en vrouwen
Man% Vrouw%

Leeftijd

20-34 12 13

35-44 18 16

45-54 18 12

55+ 7 3

Totaal 56% 44%

Bron: CBS Curaçao 2001

Uit het tabel omtrent leeftijd kan worden geconcludeerd dat het merendeel van de 
respondenten tussen de 35-44 jaar oud is.
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Tabel 4.3. Hoogopgeleide werkende mannen en vrouwen naar beroepsgroep
Man% Vrouw %

Defensie apparaat en personeel 0,62 0,07

Hoge overheidsfunctionarissen
directeuren/managers

1,12 0,39

Fysici, ingenieurs, architecten 19,32 6,79

Gezondheidsdeskundigen 5,41 0,81

Onderwijzers/leerkrachten 3,01 1,69

Accountants, advocaten, sociale wetenschappen 6,73 14,95

Assistenten van technische wetenschappen 6,81 5,56

Medische assistenten, verpleegkundigen 2,79 0,74

 Assistent leerkrachten 0,76 2,71

Ambtenaren, makelaars, administrateurs, politie. inspecteurs 0,04 3,91

Voormannen en supervisors, 1,50 0,74

Kantoorklerken 1,33 3,27

Serviceklerken; caissières, receptionisten, baliepersoneel 0,21 0,43

Dienstverleners; kappers, koks, serveerders, verzorgers etc. 1,51 0,81

Verkopers, winkelpersoneel 0,24 0,35

Landbouwers, vissers, veefokkers 0,21 0,04

Bouwvaklieden 0,07 0,03

Machine en elektronische monteurs 0,36 0,03

Handwerklieden, drukkers en grafi sche vormgeving 0,59 0

Voedsel- en houtbewerkers, kleermakers 0 -

Plantoperators 0,12 0

Machine operators 0 0

Bestuurders van voertuigen 0,12 0,01

Ongeschoolden, elementaire beroepen 0,11 0,35

Assistenten in landbouw en visserij 0,03 0

Arbeiders in mijnbouw, wegenbouw, constructiewerkers 
fabrieken

0,03 0,05

Overige beroepsgroepen 0,99 0,40

Totaal                   N=7523 56% 44%

Bron: CBS Curaçao 2001.
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Tabel 4.4. Hoogopgeleide werkende mannen en vrouwen naar economische sector
Man% Vrouw%

Landbouw, bosbouw, jacht, visserij 0,13 0,05

Mijnbouw 0,08 0,01

Industrie 4,01 1,08

Elektriciteits-, gas –en watervoorziening 0,88 0,21

Bouwnijverheid 1,85 0,20

Groot- en kleinhandel 6,54 3,07

Hotels en restaurants 1,22 0,76

Vervoer, opslag, communicatie 4,20 1,48

Financiële dienstverlening 6,09 4,60

Onroerend goed, verhuur, zakelijke activiteiten 8,75 4,51

Overheidswezen, sociale verzekeringen 7,68 4,92

Onderwijs 6,82 14,48

Gezondheidszorg en sociaal werk 4,01 5,56

Overige maatsch., sociale en pers. dienstverlening 2,70 2,21

Personeel in loondienst v. particuliere huishoud. 0,01 0,31

Extra territoriale organisaties en lichamen 0 0

Onbekende industrie 0 0

Onbekend/niet geregistreerd 0,86 0,72

Niet van toepassing 0 0

Totaal 56% 44%

Bron: CBS Curaçao 2001.

Deze data vormen het referentiekader van de gehele onderzoekspopulatie. Echter, alleen 
burgerlijke status, leeftijd, economische sector en beroepsgroep worden vergeleken. 

4.3. De keuze van de respondenten 
Representativiteit is van belang bij onderzoek. Bij de selectie van de vrouwen is 
de sneeuwbalmethode toegepast (Lofl and en Lofl and, 1995). In combinatie met de 
selectiecriteria omtrent afgeronde tertiaire opleiding of vergelijkbaar opleidingsniveau zijn 
vrouwen, werkzaam in diverse beroepensectoren in de privé sector en/of overheidssector 
met een leeftijd tussen 25-55 jaar oud en minimaal 2 jaar woonachtig en werkzaam op 
Curaçao, benaderd. De groep mbo en hbo/wo opgeleide vrouwen is op Curaçao niet 
omvangrijk (volgens CBS in 1996/1997, 2300). 

4.4. De selectie van de vrouwen
Door middel van georganiseerde professionele organisaties heeft de werving en 
selectieprocedure van de respondenten plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Stichting 
Vrouwennetwerk Curaçao (SVC) ook meegewerkt. Tijdens een bijeenkomst van het 
vrouwennetwerk zijn de onderzoekplannen uiteengezet en geïntroduceerd. Zowel de 
Stichting Vrouwennetwerk Curaçao (SVC), de Quotaclub, als het Steeringcommittee 
waren behulpzaam bij het leveren van namenlijsten en andere informatie. De Kamer van 
Koophandel was behulpzaam bij het leveren van advies en namen van personen voor 
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de interviews. Een groot deel van de namen van mbo opgeleide vrouwen zijn via de 
Kamer van Koophandel (KvK) bemachtigd. Tijdens het vervolgonderzoek werd meteen 
de toenmalige voorzitter van de onderwijsvakbond SITEK benaderd voor informatie 
en suggesties betreffende actieve vakbondsvrouwen in verband met hun medewerking 
aan het onderzoek. Tal van namen van personen en instanties werden doorgegeven door 
verschillende contactpersonen van benaderde organisaties. Het sociale netwerk was 
doorslaggevend voor de informatie omtrent mogelijke relevante respondenten. Via het 
persoonlijk netwerk van kennissen, maar ook van voormalige respondenten (1996-1997) 
zijn er namen van geïnteresseerde vrouwen die hun medewerking aan het onderzoek 
wilden verlenen, doorgegeven. Een evenredige vertegenwoordiging van mbo-opgeleide 
vrouwen zowel werkzaam in de private als in de overheidssector was het doel. Dat is 
echter maar deels bereikt vanwege de bereikbaarheid van de respondenten. Bovendien 
is de vertegenwoordiging van hbo/wo opgeleide vrouwen werkzaam bij de overheid in 
leidinggevende functies groter. Verpleegkundigen zijn opgenomen in de onderzoeksgroep 
(lokaal afgestudeerden) via hoofd personeelszaken van het St. Elizabeth Ziekenhuis 
(SEHOS). Via de decaan van de sociaal-economische faculteit van de Universiteit van de 
Nederlandse Antillen (UNA) konden ook enkele UNA gegevens verkregen worden over het 
aantal afgestudeerden van de afgelopen jaren, uitgesplitst op gender (appendix 5). Via een 
van de contactpersonen werd eveneens een aantal vrouwelijke kunstenaressen opgezocht 
en geïnterviewd. Het onderscheid tussen hbo/wo en mbo opgeleiden is vooral tijdens het 
veldwerkonderzoek gemaakt. Voor wat de analyse van de data betreft is dit onderscheid 
irrelevant. 
Tijdens de eerste veldwerkperiode werd bij de hbo- en universitair opgeleide vrouwen 
een telefonische introductie gegeven. Verteld werd dat dit onderzoek zich richtte op de 
carrière-ervaringen van (hoger)opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. In eerste 
instantie werd er in het Nederlands gesproken. Na de introductie en kennismaking werd een 
interviewafspraak gemaakt.
De mbo opgeleide vrouwen die tijdens het follow-up veldwerk werden geïnterviewd, 
werden via dezelfde procedures benaderd als tijdens de explorerende fase met de hbo 
en universitair opgeleiden. Via een namenlijst begon de telefonische introductie. De 
kennismaking was doorgaans in het Papiaments, soms echter in het Nederlands. Er 
werd benadrukt dat het eigenlijk meer om een ontspannend gesprek ging en dat hun 
werk of carrierè-ervaringen focus van dit SEDE133 onderzoek was. Andere manieren van 
dataverzameling waren presentaties voor vrouwenorganisaties en serviceclubs.Via dit 
netwerk werden er contacten gelegd met andere vrouwenorganisaties, zoals de Union Muhe 
Antiano (U.M.A). Verder is er een door de overheid gesubsidieerde crèche bezocht, waar 
interviews werden afgenomen met de verscheidene medewerkers. Naar aanleiding hiervan 
werd ook Sentro di Informashon di Mucha (S.I.F.M.A)134 opgezocht. Tevens werd er 
contact opgenomen met het Gouvernement opvoedingsgesticht (G.O.G)135 waar sedert mei 
1997 voor het eerst een meidenunit is gestart. Het was van belang om vanuit een Caribische 
context gender te onderzoeken. De Gender & Development Centre van de University of 
the West Indies (U.W.I) op Trinidad verricht onderzoek vanuit een genderperspectief dat 
verweven is met een etniciteitsbenadering binnen een Caribische context. 

4.4.1.Vrouwen met een tertiaire opleiding
De interviews zijn afgenomen onder vrouwen die een afgeronde tertiaire opleiding 
hebben. Met een tertiaire opleiding wordt tenminste een mbo, hbo of universitair niveau 
bedoeld. Een opleiding is een redelijke garantie voor de sociale mobiliteit op de reguliere 
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arbeidsmarkt. Een hbo of een universitaire opleiding kan soms geheel of gedeeltelijk op het 
eiland worden gevolgd. Veel vrouwen hebben echter hun opleiding elders in het buitenland 
gevolgd. Een universitaire opleiding kan men maar voor enkele disciplines op het eiland 
volgen. Het merendeel van de mbo opgeleide vrouwen had wel hun opleiding op Curaçao 
gevolgd, want zij kunnen deze opleidingen op het eiland zelf volgen. 

4.4.2. De leeftijdscategorie van de vrouwen
De vrouwen die benaderd werden voor het onderzoek hebben allen een tertiaire opleiding 
afgerond. Ze woonden een periode op het eiland of wonen daar nog steeds. Er is gekozen 
voor opgeleide vrouwen, omdat opleiding een middel en/of een indicatie is om sociale 
mobiliteit te bewerkstellingen. Jongere vrouwen die net de arbeidsmarkt betreden zijn voor 
wat betreft hun voorbereiding, ervaringen en visies anders in vergelijking met ‘oudere’ 
vrouwen die van een andere generatie zijn en in een andere tijdsgeest carrière hebben 
gemaakt. Oudere vrouwen hebben ook veelal door werkervaring, opvallende talenten 
en capaciteiten (en niet per se via een hoge opleidingsgraad) leidinggevende functies 
bemachtigd. Slechts vrouwen die een afgeronde tertiaire opleiding hebben, worden bij dit 
onderzoek betrokken. De groep jongere respondenten hebben een ander maatschappijbeeld, 
hebben andere (werk)ervaringen. Ze hebben vaak een andere opvoeding en hebben 
ook andere ambities dan de oudere vrouwen. Ze zijn assertiever, vaak hoger opgeleid, 
doelgericht en geïnformeerd bezig. De leeftijdsgrens ligt tussen 25 en 55 jaar. 
Verondersteld werd dat een gekwalifi ceerde respondente op z’n vroegst klaar is met haar 
tertiaire opleiding als ze begin twintig is. De selectiecriterium van 2 jaren werkervaring op 
Curaçao maakt dat 25 jaar als de minimumleeftijdsgrens wordt gehanteerd. 55 jaar is de 
maximumleeftijd van enkele respondenten. Gekozen is om deze leeftijd als grens te nemen, 
omdat binnen deze leeftijdscategorie de meeste ‘oudere’ vrouwen te vinden zijn die zeker 
een tertiaire opleiding hebben kunnen volgen. 

4.4.3.Vrouwen met verschillende burgerlijke status 
Er zijn vrouwen met een verschillende burgerlijke staat geïnterviewd, omdat een zo’n 
groot mogelijke diversiteit belangrijk is om een grondig en gevarieerd beeld te krijgen 
van de carrière-ervaringen van alle vrouwen op de Curaçaose reguliere arbeidsmarkt. De 
verscheidenheid uit zich in de interviews die afgenomen werden bij vrouwen die gehuwd, 
ongehuwd (alleenstaand/ single), gescheiden of weduwe waren, vrouwen met kinderen en 
partner, met kinderen en echtgenoot, zonder kinderen en partner of weduwe met of zonder 
kinderen. 
Veel alleenstaande vrouwen woonden vaak dicht bij hun ouders of andere familieleden. 
Enkele vrouwen uit deze categorie hadden een partner die een eigen huishouden erop na 
hield. Er waren enkele vrouwen die samenwoonden, die dus een partner hadden. In enkele 
gevallen hadden ze ook kinderen. Sommige van de alleenstaande vrouwen hadden bewust 
gekozen om alleenstaand door het leven te gaan, anderen ervoeren hun single leven als een 
fase waar ze doorheen moesten. Weer anderen was het overkomen. De meeste vrouwen 
hadden echter een partner of een echtgenoot. Dit gold voor de mbo, hbo en universitair 
opgeleide respondenten.

4.4.4. Vrouwen van verschillende kleur en etnische afkomst
Omdat de selectie en het profi el van de respondenten veelzijdig en divers is, betekent dit 
automatisch dat verschillende aspecten van invloed zijn op de onderlinge verscheidenheid. 
De selectie werd mede bepaald door de opleiding, het functieniveau, de leeftijd en het 
aantal jaren dat men op de Curaçaose arbeidsmarkt werkzaam was. Met betrekking tot 
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de etniciteit en kleur kan gesteld worden, dat er tijdens het veldwerk gelet is op hoe 
de respondenten zichzelf zien, en/of zichzelf groeperen qua kleur en etnische en/of 
raciale achtergrond en hoe deze specifi eke etnische dimensie zich verhoudt met hun 
carrièremogelijkheden. De meeste vrouwen vonden dat zij of Curaçaos waren of Antilliaans 
of Arubaans, ook werd er verwezen naar hun gemengde achtergrond. Sommige vrouwen 
verwezen naar hun Nederlandse of Latijns-Amerikaanse/ Venezolaanse, Colombiaanse of 
hun Dominicaanse of Portoricaanse culturele achtergrond. 
Een deel van de vrouwen traceerde hun wortels tot hun groot- en voorouders. De 
identiteit van de voorouders bepaalde tot op zekere hoogte nog hun huidige etnische 
identiteit. Opvallend was dat de groep mbo opgeleide respondenten in tegenstelling tot 
de groep hbo’ers en wo’ers etnisch homogener was. Meer dan 90% van deze vrouwen 
was afkomstig van Curaçao. Qua etnische afkomst of identiteit viel op dat alle vrouwen 
zichzelf allereerst als Curaçaose of yu di Kòrsou zien. De respondenten hadden een sterke 
binding met hun Curaçaose identiteit en identifi ceerden zich in sterke mate met de Antillen 
en in het bijzonder met Curaçao. Kleur zegt niet veel over de etnische identifi catie. Ook 
werd duidelijk, dat een deel van de vrouwen wel Antilliaans was, maar zich liever niet 
identifi ceerde met de Curaçaose identiteit (wat betekende dat ze meestal of ouders of een 
ouder van de Bovenwindse Eilanden hadden of zelf daar waren opgegroeid). Etniciteit 
is belangrijk en hoewel niet iedere respondent deze mening was toegedaan, bleek bij 
doorvragen dat wel degelijk hun percepties (over de invloed van kleur op de carrière), het 
carrièreverloop op Curaçao beïnvloedt. 

4.5. Profi elschets van de respondenten
De mbo, hbo en universitair opgeleide respondenten zijn via de sneeuwbalmethode 
benaderd136. Ongeacht of het nu ging om respondenten werkzaam in de private sector 
(het lokale en buitenlandse bedrijfsleven) of de (semi-) overheidssector. De onderstaande 
diagrammen geven de profi elschets weer van de respondenten.

Diagram 4.1. Land van opleiding (hbo/wo/mbo)

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

De meeste respondenten, 69%, hebben hun opleiding gevolgd in Nederland. 12% van de 
respondenten hebben hun opleiding op Curaçao gevolgd en 18% in de Verenigde Staten. De 
meeste mbo respondenten (68%) hebben hun opleiding op Curaçao gevolgd. 28% heeft in 
Nederland gestudeerd en 4% op Bonaire.
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Het veldwerk werd in twee fasen uitgevoerd. Tijdens het eerste deel (1996/1997) zijn er 88 
vrouwen geïnterviewd met minimaal een hbo of hoger opleidingsniveau. 50 vrouwen waren 
werkzaam in de private sector en 38 uit deze groep waren werkzaam in de overheidssector. 
Op twee uitzonderingen na zijn alle gesprekken op de band opgenomen en getranscribeerd. 

Diagram 4.2. Opleidingsniveau (mbo/hbo/wo’ers)

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

64% van de hbo/wo respondentenpopulatie heeft een universitaire graad. 34% heeft een 
hbo- opleiding en 2% heeft een andere opleiding. Deze groep vrouwen, werkzaam in de 
private sector, oefent de verschillende beroepen uit (Appendix 4). Van 45 die werkzaam 
zijn in de private sector zijn 25 zwart/Afro- Antilliaans of Surinaams, 15 zijn wit; van 
Nederlands- Europese of Antilliaanse origine en 5 zijn van gemengde etnische komaf. Van 
de vrouwen uit deze categorie waren 22 gehuwd, 14 ongehuwd, 4 samenwonend, 2 waren 
single en 2 gescheiden. 21 respondenten werkzaam in het bedrijfsleven hadden kinderen. 
24 van de respondenten hadden geen kinderen. De jongste respondente was 26 jaar en de 
oudste was 54 jaar. De gemiddelde leeftijd van deze groep respondenten was 30 +. 

Diagram 4.3. Leeftijd(mbo/hbo/wo)

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

De meeste respondenten 44% bevinden zich in de leeftijdscategorie van 35- 45 jaar. 40% 
van de overige respondenten is 25-35 jaar en 16% is tussen de 45-55 jaar. De meeste mbo 
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respondenten (76%) zijn tussen 25 en 35 jaar. 20% van de respondenten is tussen 45-55 jaar 
en slechts 4% is tussen de 35 en 45 jaar.

Diagram 4.4. Sector(mbo/hbo/wo)

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

54% van deze groep respondenten is werkzaam in de private sector.43% werkt bij de 
overheid en slechts 1% van de respondenten heeft een eigen bedrijf. 56% van de mbo 
opgeleiden werkt bij de overheid en 44% in de private sector.

De geïnterviewde hbo/universitair opgeleide vrouwen die werkzaam zijn bij de Curaçaose 
overheid, oefenen verschillende beroepen uit (appendix 4). Er zijn van deze groep vrouwen 
21 vrouwen met kinderen en 19 vrouwen zonder kinderen geïnterviewd. 17 vrouwen 
waren gehuwd, 15 waren ongehuwd, 5 woonden samen, 2 waren alleenstaand en drie van 
hen waren gescheiden. De gemiddelde leeftijd van deze categorie vrouwen was veertig 
plus. De jongste was 28 jaar en de oudste respondente was 54 jaar. Van de bij de overheid 
werkzame respondenten waren 16 zwart/Afro-Antilliaans of Surinaams. 11 waren wit en 2 
van gemengde etnische achtergrond137. Van alle hbo en universitair opgeleide respondenten 
waren 41 vrouwen zwart/Afro-Antilliaans/Surinaams, 26 wit (Europese of Nederlandse 
origine) en 7 vrouwen van gemengde etnische achtergrond. In totaal waren er 39 gehuwd, 
29 waren ongehuwd, 9 samenwonend, 4 alleenstaand en 5 gescheiden.

Diagram 4.5. Etnische achtergrond(mbo/hbo/wo).

Bron: Kibbelaar (1997-2000).
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40% van de hbo/wo respondenten is van Curaçaose origine. 33% heeft een Antilliaanse 
achtergrond. 13% is Nederlands. 8% valt onder de categorie overig en 1% heeft een 
gemengde etnische achtergrond. Bij de mbo opgeleide vrouwen is 40% yu di kòrsou. 32% 
gemengd en 10% is Antilliaans.

In een tweede ronde (1998/1999) zijn er interviews afgenomen met 25 mbo opgeleide138 
vrouwen. Het blijkt inderdaad nuttig om er a-priori niet vanuit te gaan dat (alleen) een 
tertiaire opleiding toegang geeft tot een leidinggevende positie139. Er waren vrouwen die 
weliswaar geen afgeronde tertiaire opleiding hadden, maar wel functioneerden in een 
leidinggevende baan, juist vanwege hun netwerk, hun kennis en/of hun werkervaring. 
Er waren vrouwen met een hoge afgeronde opleiding die geen leidinggevende positie 
bekleedden. Het is een goede keuze geweest om van hoogopgeleide vrouwen, opgeleide 
vrouwen te maken, om zodoende de onderzoekspopulatie gedifferentieerder te maken. 
Niet alleen omdat werkende opgeleide vrouwen divers en veelzijdig zijn als categorie 
op de Curaçaose arbeidsmarkt, maar ook omdat weer eens temeer duidelijk werd, dat 
verschillende variabelen van belang zijn in de levens van vrouwen. Een combinatie van 
aspecten is dus van invloed op het functioneren in en het ambiëren van een leidinggevende 
baan. Een opleiding alleen als voorwaarde voor een carrière is een te selecte criterium. 
Kwalifi catie’s zoals werkervaring, capaciteiten en netwerk zijn even doorslaggevend 
voor het kunnen functioneren in een leidinggevende functie. Van de 25 mbo opgeleide 
respondenten waren 11 in dienst bij de overheid en 14 werkzaam in het bedrijfsleven, 
waarvan 2 in (semi-)overheidsdiensten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten die 
werkzaam zijn bij de overheid was 36 jaar, 8 hadden kinderen, 6 hadden geen kinderen, 
3 waren ongehuwd, 4 gehuwd, 2 waren single, 3 woonden samen, 1 was gescheiden en 1 
was weduwe, 13 waren van Curaçaose origine en 1 was afkomstig van een ander Caribisch 
eiland.
De gemiddelde leeftijd van de vrouwen uit de private sector was ruim 28 jaar. 7 vrouwen 
hadden geen kinderen, terwijl 3 wel kinderen hadden. 2 waren ongehuwd, 4 woonden 
samen, 3 waren single en 2 waren gehuwd en 11 waren van Curaçaose/Antilliaanse origine. 
De gemiddelde leeftijd van de gehele groep vrouwen lag tussen de 30 en 40 jaar. De jongste 
was gedurende het onderzoek 24 jaar en de oudste vrouw was 51 jaar. Het merendeel van 
de respondenten was relatief jong. De gemiddelde leeftijd lag rond eind 20 en midden 
30. 14 van de vrouwen hadden geen kinderen. De overige 11 hadden één of meerdere 
kinderen. De etnische achtergrond van de vrouwen was betrekkelijk homogeen. 21 van de 
geïnterviewde vrouwen omschreven zichzelf als Antilliaanse, Curaçaose of yu di Kòrsou.140 
Er was één Dominicaanse bij. De overige 3 waren van gemengde afkomst. Een vrouw had 
Nederlandse/Antilliaanse ouders, een vrouw was van gemengde Antilliaanse origine en een 
vrouw van Curaçaose, Nederlandse en Spaanse afkomst. 

Voor wat de burgerlijke staat van de geïnterviewde vrouwen betreft, die geïnterviewd zijn, 
waren er 6 gehuwd, 2 gescheiden, 17 ongehuwd; waarvan 6 samenwonend, 7 single met 
partner en 1 weduwe.
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Diagram 4.6. Burgelijke Staat (wo/hbo/mbo)

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

46% van de hbo/wo opgeleiden was gehuwd. 43% was ongehuwd en 11% was samenwonend. 
Onder de mbo opgeleide respondenten was 52% ongehuwd. 24% was gehuwd en 24% is 
samenwonend.

Diagram 4.7. Kinderen (wo/hbo/mbo).

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

53% van de hbo/wo opgeleiden had kinderen. 47% had geen kinderen. 56% van de mbo 
opgeleide vrouwen had kinderen. 44% had geen kinderen.

4.6. Interview technieken
Er zijn in totaal 112 face-to-face semi-gestructureerde diepte-interviews afgenomen met 
mbo, hbo en universitair opgeleide vrouwen. Lofl and & Lofl and (1995) noemen dit soort 
interviewen, intensief interviewen. Het intensief interviewen is erop gericht om van de 
respondent of informant zo’n rijk en gedetailleerd mogelijk datamateriaal te verkrijgen 
als basis voor een kwalitatieve analyse (Lofl and & Lofl and, 1995:18). De ontdekking 
en de beschrijving van de ervaringen van de respondenten staan hier centraal. Doch met 
als mogelijk gevolg dat dit type onderzoek een aantal jaren herhaaldelijke contacten 
en ontmoetingen tussen de onderzoeker en de participanten kan inhouden (Lofl and & 
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Lofl and, 1995:19). Voor dit type interview is gekozen, omdat het zich goed leent voor een 
combinatie van participerende observatie en andere manieren van dataverzameling. Lofl and 
& Lofl and benadrukken de gemeenschappelijke overeenkomsten van de beide technieken 
en zien zowel participerende observatie als intensief interviewen als onlosmakelijke 
onderdelen van naturalistisch onderzoek (Lofl and & Lofl and, 1995:19). Tijdens het 
interviewen zijn er regelmatig en bewust fi eldnotes en observaties gemaakt van het 
verloop van het gesprek en de reacties van de respondenten op de interviewvragen141. Deze 
observaties zijn relevant geweest voor de kennis en interpretaties over hoe de respondenten 
dachten over bepaalde issues. Met andere woorden er is niet op gestructureerde wijze van 
observaties gebruik gemaakt, maar incidenteel wel. Deze gegevens hebben de visie over en 
de interpretatie omtrent het onderwerp beïnvloed en vormgegeven. Er is bewust gekozen 
voor semi-gestructureerde interviews, omdat naast de informatie over de ervaringen, 
herinneringen ook het persoonlijk contact belangrijk gevonden wordt. Tijdens de 
ontmoeting en het gesprek zijn er observerende noties gemaakt142. 
Lofl and & Lofl and (1999) hebben enkele essentiële punten uiteengezet met betrekking tot 
kwalitatief veldwerkonderzoek. Naast betrokkenheid en oprechte interesse is positionering 
cruciaal. Deze positionering wordt ook wel aangeduid als ”starting where you are”(Lofl and 
& Lofl and, 1999). Dit principe is ook van invloed op dit onderzoek geweest. Het onderzoek 
werd uitgevoerd op Curaçao. Het was belangrijk om een onderzoeksonderwerp te kiezen 
dat als nuttig en maatschappelijk relevant werd beschouwd door de geïnterviewde vrouwen 
en de donateurs. Daarnaast was het eveneens uitdagend om sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek te doen in een setting waar dit soort onderzoek te weinig wordt uitgevoerd. 
Bovendien konden door bekendheid met het “veld”, tal van bekende en minder bekende 
personen worden geïnterviewd met betrekking tot hun visies en ervaringen met betrekking 
tot het werken op de Curaçaose arbeidsmarkt. Gedurende het (explorerende) onderzoek 
(alleen hbo en universitair opgeleiden) werden er niet al te directe vragen gesteld. De 
gesprekken verliepen soepel, wanneer er een leuke uitwisseling van informatie was. Als 
bleek dat de respondente de vragen interessant vond, zich enigszins had voorbereid, dan 
verstrekte zij adviezen en suggesties omtrent het onderzoek en dan wilde zij ook graag nog 
geïnformeerd blijven over het verloop van het onderzoek en de onderzoeksresultaten. De 
expertise van de vrouwen was overigens wel van invloed op hun informatieverstrekking. 
Een deel van de vrouwen was werkzaam in de private sector en was gewend en to the point 
te reageren en/of informatie door te geven. Een dergelijke interviewhouding was uitermate 
bepalend voor de duur van een gesprek. Veel kwesties zijn nu door dit onderzoek ontdekt, 
bevestigd en/of als door een vergrootglas vergroot en gelokaliseerd. 

4.6.1.Interviewtechnieken, diepte- en focusgroepsinterviews
Er is gekozen voor een combinatie van semi-gestructureerde diepte-interviews, duo- en 
trio interviews en focusgroupsessies143. Bij kwalitatief onderzoek staan de meningen 
en ervaringen van de respondenten centraal. Bij de diepte- interviews is er gekozen om 
individuele respondenten aan het woord te laten. Bij de focusgroupsessies werd aan met 
name de issues rondom het onderzoeksonderwerp prioriteit gegeven. Daar waren de 
uitwisseling van visies, ervaringen en opinies tussen de vrouwen onderling van belang. Het 
persoonlijke aspect is binnen deze manier van dataverzameling essentieel. Dit past weer 
binnen het concept van betrokken onderzoek doen. De eigen positionering is dan belangrijk. 
Uitgangspunt hierbij is dat sociaal wetenschappelijk onderzoek doen een persoonlijke 
onderneming is (Du Bois, 1983; Duelli Klein, 1983). Gepassioneerde wetenschap 
verrichten lost één van de belangrijkste kerndilemma’s van de wetenschap op, namelijk 
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het confl ict tussen emotionele distantie en betrokkenheid. Aangezien dit onderzoeksproject 
deels geïnspireerd is door feministische onderzoeksbeginselen en doelstellingen, is het idee 
wat Du Bois uiteenzet relevant voor deze studie. Du Bois (1983) meent dat het doel van elk 
feministische intellectuele onderneming de empowerment voor vrouwen is. Feministische 
geïnspireerde wetenschap is een alternatieve kennisleer, die de systematische beschrijving 
en analyse van de maatschappelijke en ideologische constructies betreffende vrouwen 
omvat (Du Bois, 1983). 
Puttend uit de verworvenheden van feministische onderzoeksmethoden vanwege de 
inmiddels rijke traditie en inzichten in het operationaliseren en bespreekbaar maken 
van ervaringen, kan dit onderzoeksproject methodologisch en epistemologisch zijn 
geïnspireerd door genderspecifi eke onderzoeksbenaderingen of wat bewuste subjectiviteit 
wordt genoemd (Mies, 1983). De subjectieve ervaring van de geïnterviewde vrouwen 
wordt hierbinnen erkend en bevestigd. Weskott (1983) defi nieert dit type dialectische 
relatie tussen de respondent en de onderzoeker als intersubjectief. Dit type van betrokken 
wetenschap betekent, binnen een feministisch normen- en waardenstelstel, verantwoording 
afl eggen. Hierbinnen passen semi-gestructureerde diepte-interviews, de groepsinterviews, 
interviewgesprekken en andere kwalitatieve onderzoeksmethoden en ook de kwantitatieve 
data. Theorievorming ontstaat mede door de wisselwerking tussen theorie en empirie en de 
gehanteerde methodieken gaan hier vanuit. Binnen een ontwikkelingsperspectief, waar het 
vraagstuk over de “Noord-Zuid” machtsverhoudingen centraal staat als een (management) 
genderanalyse, is de feministische wetenschapsleer en methodiek bij uitstek geschikt voor 
deze studie.
Bij de keuze van de diepte-interviews zijn de ervaringen, de herinneringen aan incidenten 
en voorvallen van de respondenten belangrijk. Aan de hand van semi-gestructureerde 
vragen onderverdeeld naar de mogelijkheden, de barrières en de strategieën, kunnen 
de reacties van de vrouwen teruggekoppeld worden naar de subonderdelen. De 
focusgroupmethodiek is als een aanvullende kwalitatieve methodiek gehanteerd, in 
combinatie met de kwantitatieve gegevens. 
Er zijn in totaal vier focusgroupsessies georganiseerd. Het doel was om met voormalige 
hbo, wo en de mbo opgeleide vrouwen in gelijksoortige groepen verscheidene 
onderzoeksonderwerpen te bediscussiëren (appendix, 1). Daarnaast zijn er 2 duo- 
interviews en 1 trio-interview afgenomen. Dit laatste omdat er niet voldoende tijd was voor 
een vijfde focusgroupsessie. 
De informatie verkregen uit deze uitwisseling van ervaringen, ideeën en meningen werd 
beschouwd als een feedback methode of strategie van eerder verkregen data uit de face- to- 
face interviews, een manier voor de betrokken respondenten om nog in groepsverband met 
het thema bezig te zijn en als een nieuwe manier om andere data te verzamelen. Bovendien 
bleek er de behoefte te bestaan onder een deel van de vrouwen om in groepsverband over 
een aantal van de thema’s te discussiëren. Hieruit voortvloeiend is er zowel voor het duo- 
als voor het trio-interview gekozen.

4.6.2. Het vervolginterview, de duo- en de trio-interviews
Bij de follow-up’ers was het doel in eerste instantie na te gaan wat de ontwikkelingen 
waren geweest na de eerste interviews in 1996/1997 voor wat betreft hun carrière op 
Curaçao. Enkelen uit deze groep vrouwen participeerden eveneens weer in de eerste 
focusgroupsessie. De relevantie van het vervolg was dat er nu veel meer kennis en 
informatie verzameld was over het onderzoeksonderwerp. Bovendien was een deel van 
de vrouwen (voormalige respondenten medewerkers, instanties/organisaties en de UNA 
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medewerkers) nu goed geïnformeerd over het onderzoeksproject. Tijdens deze fase waren 
de vragen gerichter en directer. 
Doordat de eerste ronde in 1996/1997 explorerend van aard was, was het effectiever om de 
vragen voor deze groep respondenten preciezer af te stemmen en bepaalde onderwerpen 
die nauwelijks eerder aangestipt hadden kunnen worden in de eerste ronde, nu wel te 
behandelen. Zoals bijvoorbeeld het taalvraagstuk en de invloed van de kleinschaligheid van 
de Curaçaose samenleving op hun sociale mobiliteit. 
Er werden twee duo-interviews afgenomen met vrouwen werkzaam in de private 
sector. Tenslotte was het trio-interview net als het duo-interview een alternatief op een 
groepsinterview. Omdat het collectief interviewen van vakbondsvrouwen een belangrijk 
doel was, werden er drie actieve vrouwelijke vakbondsleden (trio-interview) samen 
geïnterviewd over hun visies met betrekking tot hun kansen binnen de onderwijsvakbond. 
Centraal stond de positie in de vakbond, de hoeveelheid actieve vrouwen in de vakbond, 
de sekse-verhoudingen en het leiderschap van de bond. Het duo-interview werd afgenomen 
met twee collega-vriendinnen werkzaam in dezelfde branche, waardoor het gesprek soepel 
verliep. 

4.6.3. De focusgroupsinterviews
Oorspronkelijk was een groepsinterview, ofwel focusgroupsessie, geen verantwoord 
sociaal-wetenschappelijke methode om data te verzamelen. Met de methode wordt getracht 
om zo nauwkeurig mogelijk resultaten te vertalen en te interpreteren en deze om te zetten 
in een succesvolle marketingstrategie. De ontwikkeling van de focusgroup- methode 
kent twee stromingen; de meer praktische handleiding door Krueger (1998) en een meer 
theoretische (Chiu & Knight, 1999; Wilkinson, 1999). Langer (1998) stelt dat van alle 
kwalitatieve methodieken, de focusgroupmethodiek met name vrouwen aanspreekt144. De 
theorievorming omtrent kwalitatief onderzoek door middel van focusgroupmethodiek is een 
empirische en praktische bezigheid. De inzichten over deze methodiek zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van Krueger (1998). De methode is praktisch en resultaatgericht. Controle op het 
groepsproces en bewustzijn, de onderlinge samenwerking, relevante thematiek en snelle 
rapportage en analyse zijn cruciaal (Krueger, 1998). 
Michell (1999) waarschuwt echter voor het gebruik van de focusgroup alleen. Zij 
meent, dat kwalitatief onderzoek het beste een combinatie van methoden kan omvatten. 
De combinatie van focusgroupinterviews met diepte- interviews is mede hierdoor 
een verrijking van de kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse. Tijdens de diepte- 
interviews was er genoeg ruimte om naast de antwoorden op de vragen eigen meningen 
te verkondingen. Ook gebeurde het dat vrouwen, nadat ze geïnterviewd waren, juist 
belangstelling kregen voor het onderwerp en er verder over door wilden praten. Die 
mogelijkheid werd gecreëerd via de follow-up waar de focusgroupsessies een centrale rol in 
vervulden.
Voor de voorbereiding werd er een consultant benaderd voor coaching van deze sessies. 
Voordat de focusgroupsessie begon werden met de coach de belangrijkste punten voor de 
discussie besproken. Dit was de mindmapping fase (appendix, 5). Tijdens deze mindmapping 
werd het centrale thema keer op keer zorgvuldig bestudeerd. Omtrent carrière werden alle 
begrippen, reacties en aanverwante defi nities verbonden.
Een focusgroup bestond meestal uit 6 participanten plus nog de moderator, de coach en 
de notuliste, voornamelijk hbo/wo opgeleide vrouwen. Er werden 4 van deze sessies 
georganiseerd (appendix, 1). 
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4.6.4. Verloop en andere kenmerken van de focusgroupsessies
Het viel op dat de taalverschillen van invloed waren tijdens de sessies. Chiu & Knight 
(1999) menen dat linguïstische diversiteit en onderzoeksstrategieën onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Hun theorie is vanuit empirische bevindingen opgezet, maar 
illustreert de ethische en epistemologische problemen bij gebruik van het groepsinterview 
met marginale of niet gehoorde groeperingen. Dit taalaspect is cruciaal voor de 
dataverzameling en analyse. 
De voor- en nadelen van twee of meertalige participanten en onderzoekers hebben tevens 
te maken met de etnische achtergrond van zowel de gespreksleider als respondenten en 
de sociaal-politieke context ervan (postkoloniale samenlevingen). Hiervan uitgaande kan 
gesteld worden dat bij meertaligheid altijd een onvoldoende kennis van de gehanteerde 
taal bij of de onderzoeker en/of bij de participanten leeft, wat weer effect heeft op 
de participatie (Chiu & Knight, 1999:102-105). De tweetaligheid van het onderzoek 
beïnvloedde de communicatie met de vrouwen (onderling), vanwege het machtsaspect. Dit 
had weer invloed op het verloop van de sessie.
De vrouwen in de mbo opgeleide groep waren het Papiaments doorgaans goed machtig. 
Bij de hbo en universitair opgeleide vrouwen viel op dat in de meeste gevallen beter in 
het Nederlands dan in het Papiaments uitten. Alleen bij de (emotionele) discussies en 
meningsverschillen spraken ook Curaçaose hbo’ers en wo’ers liever Papiaments. Dat was 
makkelijker vanwege de soepelheid van informatieverstrekking met betrekking tot het 
thema145. Ook bleek de etnische achtergrond van de participanten van invloed te zijn op de 
beleving van kansen en obstakels. Ciu & Knight (1999) behandelen dit punt ook vanuit de 
focusgrouptheorie en beweren dat het insider- /outsiderdebat ook geldt voor kwalitatief 
onderzoek. De etnische achtergrond van de onderzoeker is wel degelijk van invloed op het 
gedrag van de participanten of geïnterviewden. Zwarte onderzoekers hebben via onderzoek 
aangetoond dat de etnische en culturele ‘match’ van onderzoeker en participant interessante 
interacties teweeg kan brengen (Chiu & Knight, 1999:107). Dus de etnische identiteit van 
de onderzoeker kan een substantiële invloed hebben op het resultaat, zeker wanneer het 
gaat om gevoelige zaken. De onderkenning van enkele (witte) participanten van het effect 
van de etnische achtergrond en kleur op promotiekansen en sociale mobiliteit veroorzaakte 
spanningen. Geconcludeerd kan worden dat raciale en etnische spanningen kunnen ontstaan 
binnen cross culturele groepssessies (Chiu & Knight, 1999:108).
Ook de onderlinge verschillen tussen vrouwen werkzaam in de private of overheidssector 
waren duidelijk merkbaar. Gezien dit aspect stelt Barbour (1999) terecht de vraag of 
de focusgroupmethodiek geschikt is om veranderingsprocessen binnen organisaties te 
realiseren. De grote verschillen in organisatieculturen die bestaan in het bedrijfsleven, 
lokale bedrijfsculturen versus internationale Noord-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse, 
Caribische en Europees Nederlandse culturen- en de overheidsdiensten zijn een bron van 
confl icten, spanningen maar ook van dynamiek. De verscheidenheid aan organisatieculturen 
kent echter voor- en nadelen. Focusgroupsessies kunnen relevante kennis en informatie 
aandragen over hoe deze verschillen eruitzien en hoe transformatieprocessen via deze 
methodiek kunnen worden geïnitieerd (Barbour, 1999). Deze grote verschillen in 
organisatieculturen bepalen op onevenredige grote wijze de perceptie van vrouwen omtrent 
hun loopbaanperspectieven. 
Na de sessies werd nog wat nagepraat en wat gegeten. En omdat de respondenten niet 
meer gedwongen waren om ervaringen te delen en te praten met soms onbekenden, werd 
er nog heel veel gezegd en medegedeeld. In dit licht is de visie van Wilkinson (1999) 
interessant, omdat zij de groepsinterviewmethode juist als een instrument ziet voor 
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feministisch onderzoek. Voordelen van deze methodiek voor feministisch onderzoek is dat 
het uitermate geschikt is voor marginale of niet-gehoorde groepen. Deze methode leent 
zich voor actie-onderzoek en bepaalt tenslotte de waarde die deze sessies hebben voor de 
bewustzijnswordingproces van de participanten (Chiu & Knight, 1999: 110). 

4.7. Beschouwingen
De keuze om een combinatie van methodieken te hanteren voor de analyse van de data is 
gedurende het onderzoeksproces gemaakt. Na de eerste veldwerkperiode werd besloten om 
naast face-to-face semi-gestructureerde diepte-interviews, ook groepsinterviews, duo- en 
trio- interviews af te nemen tijdens de follow-upfase. Dit, om zodoende meer informatie 
te krijgen over bepaalde topics en dieper in te gaan op specifi eke ervaringen van sommige 
respondenten. Later werd besloten om kwantitatieve gegevens te verzamelen. Allereerst 
vanwege de hoeveelheid interviews en om deze uitkomsten meer invulling te geven. Ook 
het gebruik van CBS- cijfermateriaal is ter illustratie opgenomen. Door middel van een 
computeranalyse zijn dwarsverbanden over de criteria gemeten en waarden en percentages 
berekend over de deelaspecten met betrekking tot de aspecten. Deze metingen, waarden 
en percentages geven een nauwkeuriger beeld van hoe de deelaspecten over de aspecten 
ingeschat, geïnterpreteerd en geanalyseerd moeten worden. Het gebruik van de combinatie 
van methodieken wordt vooral door Gilbert (1993) aanbevolen. Het conceptuele raamwerk 
voor bedrijfskundige methodologie of methodische bedrijfskunde wordt theoretisch door 
Janssen (1992) geconceptualiseerd en in praktisch opzicht door Leedy (1974) uiteengezet. 
Een tweede punt is dat kwalitatief antropologisch onderzoek tegenwoordig niet alleen 
een zaak van interviews afnemen en participerend onderzoek verrichten, maar het is 
vooral het je bewust zijn van het grote antropologisch dilemma; het kernprobleem van het 
hedendaags postkoloniaal antropologisch project, namelijk dat het een discipline is waar 
het kolonialisme en neo-kolonialisme als geen ander voor aangewend zijn (Nencel & Pels, 
1991). Deze historische last eist een herziening van de rol van onderzoeker, het waarom van 
het onderzoek, de gestelde vragen, wie de onderzoeker en het publiek is. Daarnaast vereist 
(gender)onderzoek vanuit een interdisciplinair ontwikkelingsperspectief een conceptueel 
houvast (Nencel & Pels, 1991). Dit conceptueel houvast voor veldwerk betekent in 
concreto dat de positionering van de onderzoeker cruciaal was; naar de respondenten toe, 
de wijze waarop de interviewvragen werden geformuleerd; in welke taal dit gebeurde en 
hoe je jezelf tijdens het onderzoekproces opstelde; hiërarchisch of dialectisch, transparant 
of gesloten, informeel of formeel, objectief of subjectief. Mary John (1989) schrijft dat 
deze positionering een soort reverse anthropology voor antropologisch onderzoek inhoudt. 
Ze bedoelt hiermee dat “de politiek van arriveren ingevuld wordt door het anticiperen op 
vertrek”. John citeert David Scott (1989) die zelfs meent dat ‘de antropoloog’ per defi nitie 
van huis moet vertrekken, opdat hij (sic!) er naar terug kan keren. Antropologie als 
instituut (Het Westen verlaat het thuisfront om ‘de Ander’ de wereld te leren kennen) en de 
machtsrelaties die hiermee te maken hebben, defi niëren deze reverse anthropology. Of zoals 
Haraway (1989) stelt:”[i]dentity, including self-identity does not produce science; critical 
positioning does... ” (John, 1989:63). Deze positionering kreeg met name gestalte tijdens 
het veldwerkonderzoek. Er zijn positieve en negatieve kanten aan de situatie van onderzoek 
onder ‘gelijken’ of in een ‘thuis’ context. De positieve kanten zijn dat men als native 
onderzoeker het veld vrij goed kent. De onderzoeker in kwestie bezit als ‘persoon’ een 
sociaal netwerk, kent de gebruiken en gewoontes en er is daardoor een geloofwaardigheid 
opgebouwd met betrekking tot de reputatie. Het betekent ook dat men kan controleren wat 
waar en wat mogelijk is (via het netwerk en andere informatiekanalen). Daarnaast ontstond 
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het besef dat het mogelijk was om als een relatieve jonge en onbekende onderzoeker 
op Curaçao met een onderzoek te beginnen; realiserende dat de (wetenschappelijke) 
infrastructuur beperkt is en de fi nanciële middelen gering. Juist door de bekendheid met de 
sociale setting is de dataverzameling gelukt146. 
Ten derde is de verwevenheid van etniciteit en gender één van de conceptuele 
uitgangspunten van het onderzoek. Deze interrelatie had ook impact op de dataverzameling 
–het veld- en dus de data-uitkomsten. Tegen dit licht schrijft Duster (2000):”...what it 
means to be conscious of ‘race’ when one is doing research. There are those who argue 
that just to acknowledge race is to perpetuate the biological myth of race...  Analytically, 
there are two quite distinct issues in the study of race. One is a methodological matter: 
who has access to what scene, and with what outcome? But in addition to the question 
of access, there is the less frequently examined question of the very building blocks of 
knowledge construction, namely, whose questions get raised for investigation? (Duster in 
Twine & Warren, 2000: xii). De rol als (zwarte) onderzoekster beïnvloedde tot op zekere 
hoogte de reacties van de respondenten op vragen die te maken hadden met sekse en 
etniciteitsuitsluiting in organisaties147. De respondenten vertelden over bepaalde ervaringen 
en incidenten, waren beschaamd of juist boos over specifi eke voorvallen die te maken 
hadden gehad met gender en/of etniciteit uitsluiting. Hierdoor is het van belang om 
methodologisch rekening te houden met de invloed van de etnische achtergrond van de 
onderzoeker met betrekking tot de data-uitkomsten en haar of zijn bestaande bewustzijn 
over de invloed hiervan op de resultaten (Twine & Warren, 2000:6-17, 26-27). 
In het verlengde hiervan ligt tot slot de factor taal of de politiek van het Papiaments. Deze 
factor is op Curaçao cruciaal als men veldwerkonderzoek verricht. In eerste instantie werd 
tijdens de interviews Nederlands gesproken. Als het interview echter beter ging in het 
Papiaments dan werd er Papiaments gesproken. Emoties kunnen het best vertaald worden in 
de moedertaal. De methodologische consequenties met betrekking tot de dataverzameling 
hierover was dat:

1) De meeste mbo opgeleide vrouwen, maar ook een deel van de hbo en universitair 
opgeleide vrouwen liever Papiaments tijdens het gesprek wilde spreken, omdat het 
te veel energie kostte om alles vanuit het Papiamento te vertalen of omdat sommige 
kwesties beter in het Papiaments geuit konden worden (vooral wanneer het om 
emotionele gebeurtenissen of incidenten ging). 

2) Het feit dat er in principe steeds in het Nederlands begonnen werd beïnvloedde 
soms zowel in positieve als in negatieve zin de perceptie van de vrouwen over de 
onderzoekster; de dataverzameling en het interviewproces. 

4.8. Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat er drie methodologische factoren zijn die van belang waren 
bij dit onderzoek. Ten eerste de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methodiek 
om de data een extra dimensie te geven. Het is een bewuste keuze geweest om zowel 
kwalitatief als kwantitatief data te verkrijgen en te analyseren. Centraal bij deze keuze 
staat de vraag wat kwalitatief en wat kwantitatief onderzoek is (Wester, 1987). Er is een 
triangulatie op de representatiegroep toegepast. De kwantitatieve analyse is gebaseerd op 
het onderscheid van respondenten die door het glazen plafond zijn gekomen en zij die niet 
door het glazen plafond zijn gestoten. De eerste groep respondenten worden toppers of gp+ 
genoemd en de tweede groep zijn niet-toppers en gp-. 
Daarnaast is de rol als native onderzoeker uitermate bepalend geweest voor de keuze van 
het onderzoeksonderwerp alswel tot de toegang tot de selectiegroep en opdrachtgevers. 
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Ten derde, de erkenning van de invloed van taal en etniciteit op de dataverzameling en het 
proces. Dit onderscheid vindt zijn grondslag in de drie belangrijkste criteria omtrent het 
glazen plafond. 
De drie selectiecriteria omtrent de toppers en niet-toppers zijn het opleidingsniveau, de 
inkomenshoogte en het functieniveau. 

Met betrekking tot het opleidingsniveau worden de volgende niveaus onderscheiden:
1. mbo;
2. hbo;
3. wo/universitair;
4. overige.

Het inkomen wordt onderverdeeld in:
a. < 2000
b. 2000<4000
c. 4000<6000
d. 6000>8000
e. 8000>

Het functieniveau is leidinggevend of niet-leidinggevend. Leidinggevende functies zijn 
directeur/manager/interimmanger/eigenaar/stafl id/niet van toepassing:

Leidinggevende functie niveaus zijn: 
1. topmanager/eigenaar/CEO/directeur/bestuurslid/partner/aandeelhouder;
2. manager/interimmanager/ hoofd/stafl id/medewerker;
3. hoofdsectie/afdelingassistenten/manager;
4. (assistent) medewerker/beleidsmedewerker;
5. anderen/politica;
6. niet van toepassing;
7. niet-leidinggevend

De reacties van de respondenten zijn via computeranalyse (SPPS) gekwantifi ceerd. 
Methodologische verantwoording vereist enkele kritische kanttekeningen bij de 
gekwantifi ceerde data. Omdat het om een (onderzoeks)groep en een groep gaat, zijn 
de grootte van beide groepen respondenten van belang. Omdat het aantal respondenten 
bij de twee groepen klein is (Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16). Door het lage aantal 
respondenten zijn de gemiddelden pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere 
verschillen. Pas als er een signifi cant verschil te zien is tussen de beide categorieën toppers 
en niet –toppers, kan men spreken van verschil tussen toppers en niet-toppers. Dat betekent 
echter wel dat bij de kruistabellen er kleine groepen zijn en daar is een groot procentueel 
verschil merkbaar. Er kunnen dus slechts voorzichtige conclusies worden getrokken. Aan 
de hand van alternatieven kan er eventueel een vervolgonderzoek worden uitgestippeld. 
Vanwege de kleine steekproef is het moeilijk om signifi cante verschillen te vinden (Baarda, 
De Goede en Van Dijkum, 2003; Wonnacot & Wonnacot, 1990).
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133 Sede is een afkorting van Sede Antia; de ngo, die de opdrachtgever van dit onderzoek is.
134 Letterlijke vertaling van SIFMA is Voorlichtingscentrum voor kinderen SIFMA is een overkoepelend 

orgaan dat het belang en het welzijn van het kind centraal stelt. Aan de hand van cursussen voor 
crècheleidsters, workshops, lezingen en radio- en tv- programma’s wordt er informatie verstrekt 
omtrent kinderopvang

135 Dit opvanginstituut is een jeugdinrichting (een gesloten en open gedeelte) waar jongeren door 
de justitie onder toezicht en begeleiding worden geplaatst (TBS). De keuze om het G.O.G op te 
zoeken had ook te maken met het feit dat de opvoeding van meisjes toekomstbepalend is, dit in 
het kader van het groeiend aantal tienermoeders op het eiland. De begeleiding en de opvoeding 
die jongeren thuis van hun ouders/opvoeders krijgen, is essentieel voor hun zelfbewustzijn, 
toekomstbeeld en verwachtingen.

136 De sneeuwbalmethode is een bekendstaand oorspronkelijk antropologische methode om de 
respondentenkeuze te legitimeren (Lofl and & Lofl and, 1995). Concreet betekende dit dat er in 
eerste instantie enthousiaste medewerkers voor het onderzoek werden gezocht via de ledenlijst 
van twee vrouwenorganisaties. Via hun collega’s, familieleden, kennissenkring en vriendinnen kreeg ik 
weer nieuwe namen. Het sneeuwbaleffect zit in het idee dat van het een het ander komt. Dat gold 
ook voor dit veldwerkonderzoek.

137 Met betrekking tot de defi nitie van de etnische achtergrond van de vrouwen kan worden gesteld 
dat het merendeel van de vrouwen voor zichzelf duidelijk hadden gesteld wat hun etnische 
achtergrond was. Dit aan de hand van mijn etnische categorisering die ik aan de respondenten 
voorlegde

138 De analyse behelst zowel de mbo als hbo/wo opgeleide respondenten. Het gaat niet om twee 
aparte groepen maar gezien de indeling van het onderzoek is dit onderscheid gehanteerd.

139 Een tertiaire opleiding is een afgeronde opleiding na de middelbare school. Een mbo opleiding 
behoort daartoe.

140 Yu di Kòrsou betekent letterlijk vertaald; kind van Curaçao.(Zie defi nitie in hoofdstuk 2)
141 Deze observaties werden tijdens de interviews genoteerd en hebben vooral ten aanzien van de 

kwalitatieve data-analyse effect. Resultaat is dat de onderzoeker terug kan vallen op aantekeningen 
die de analyses complementeren.

142 Deze wijze van observeren behoort niet tot participerende observatie, omdat deze wijze van 
analyse een systematische manier van observeren vereist. Wel zijn ik tijdens elk interview en elke 
ontmoeting bepaalde aantekeningen gemaakt die een toevoegde of relevante waarde hadden voor 
het onderzoeksonderwerp.

143 De keuze wie face- to- face, via duo of een trio-interview werd geïnterviewd, werd bepaald door 
verschillende aspecten. In principe werd iedereen voor een face – to – face interview (individueel) 
benaderd tijdens zowel de eerste veldwerkonderzoeksfase (1996/1997) als tijdens de follow-
up (1998/1999). Additioneel werd meestal vanwege de wens van de respondenten of vanwege 
omstandigheden besloten om een duo en/of trio-intervieuw te houden. De focusgroupsessies 
werden geïnitieerd door de respondenten zelf die bepaalde onderwerpen binnen een groep wilden 
bespreken.

144 In de zin, dat vrouwelijke respondenten een goede respons geven gedurende deze vorm van 
dataverzameling. Het was opvallend dat tijdens de focusgroupsessies, inderdaad de vrouwen zich op 
hun gemak voelden, wat gemakkelijker hun gevoelens uitten en elkaar steunden. Ook al is er geen 
vergelijkingsmateriaal op empirisch gebied (geen controle groep), was het resultaat navenant. Ook 
was het inderdaad zo, dat de vrouwen die tijdens de focusgroupsessies hun visies verkondigden, 
mondig waren. Het was daarom belangrijk om met de minder mondige vrouwen extra rekening te 
houden.
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145 Papiaments en het Nederlands zijn de meest gesproken talen op het eiland naast het Engels en het 
Spaans. Hoewel het Papiaments tegenwoordig ook in het publieke en het offi ciële leven (media en 
politiek) wordt gehanteerd is het Nederlands als voertaal nog aanwezig in het onderwijs, de media 
en in de Nederlandse –Antilliaanse gemeenschap. De politiek en het gebruik van het Papiaments als 
instructietaal hebben deels te maken met de postkoloniale geschiedenis. Doordat het Nederlands 
de offi ciële taal is, is de eigen taal dikwijls inferieur bevonden en onderdrukt. Dit is vooral voor 
het identiteitsbewustzijn van een gemeenschap en de erkenning van haar eigen culturele erfgoed 
van invloed geweest. Het Nederlands was volgens Bacilio(1986) het apparaat bij uitstek van 
cultuuroverdracht in het onderwijssysteem. De onderwijshervormingen over funderend onderwijs 
hebben hierin verandering gebracht. 

146 Wat pleit voor een onafhankelijkere positie van instituties en instanties die onderzoek via de UNA 
of andere onderwijsinstellingen zouden kunnen stimuleren en fi nancieren zonder besluitprocedures 
die nu gebruikelijk zijn. Meer promotieonderzoek (op onder andere sociaal-wetenschappelijk 
gebied) zou resulteren in betere samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, ngo’s, de 
(ei)landelijke overheid, het lokale en internationale bedrijfsleven en tussen de koninkrijksdelen 
waardoor het wetenschappelijk infrastructuur wordt verbeterd.

147 De vraag die Duster (2000) stelt is eveneens van toepassing op het onderzoek. Verondersteld 
wordt dat het feit dat ik als antropologe arbeidsvraagstukken vanuit een gender/etniciteit 
benadering onderzocht juist past in het kader van gekleurde sociaal wetenschappers die juist 
etniciteit issues willen onderzoeken. Kleur en etniciteit spelen een niet onbelangrijke rol tijdens 
onderzoek wanneer de onderzoeker deze kwesties bestudeert. Met andere woorden, etniciteit 
als concept wordt vaak gebagatelliseerd als een factor van invloed op de data-uitkomsten maar 
beïnvloedt wel degelijk de wijze van reageren van respondenten op vragen die hiermee te maken 
hebben (Twine & Warren, 2000:xiv).
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5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk staat ambitie met betrekking tot het glazen plafond centraal. In dit 
onderzoek is ambitie gemeten met behulp van 5 deelaspecten namelijk:

• invloed van de opvoeding;
• karaktereigenschappen;
• rol van ambitie;
• sociale achtergrond en opleidingsniveau;
• effect van opleidingsverschillen.

Voor ieder van bovengenoemde vijf deelaspecten zal in de volgende paragrafen worden 
nagegaan of er een verschil is tussen de groep van niet-toppers en toppers. Dit zal op 
de eerste plaats op een kwalitatieve wijze plaatsvinden. Hierbij zullen diepte-interviews 
worden gebruikt. De interviews zullen worden gebruikt om na te gaan of er wel 
verschillen te bespeuren zijn tussen toppers en niet-toppers. De interviews worden hierna 
gepresenteerd.
Het aantal respondenten is relatief klein om een gedegen en diepgaand statistisch 
onderzoek uit te voeren (n=16 voor toppers en n=95 voor niet- toppers). Voor ieder van 
de deelaspecten zal steeds het gemiddelde worden berekend. Deze waarde zal zowel 
voor de toppers als voor de niet-toppers worden berekend. Aan de hand hiervan zullen 
de gemiddelden nader worden bekeken op signifi cante verschillen. Aan het eind van het 
hoofdstuk zullen dan conclusies, gebaseerd op alle vijf deelaspecten, worden getrokken.

Het aspect ambitie wordt in het laboursupplymodel als eerste factor genoemd. Deze factor 
wordt geoperationaliseerd door middel van vijf deelaspecten. Deze vijf deelaspecten zijn: 
de invloed van opvoeding, karaktereigenschappen, de rol van ambitie, sociale achtergrond 
en opleidingsniveau en tot slot het effect van opleidingsverschillen. Bij de invloed van 
de opvoeding en dan met name de traditionele sekserol verwachtingen (opvoeding en 
rolpatroon bevestigende normen en waarden; denk aan genderconstructies over wat 
mannelijk en vrouwelijk is) komt de voorbeeldfunctie die vaders en moeders hebben op hun 
kinderen/dochters (Edmondson Bell, Nkomo, 2001).
Tot het tweede deelaspect worden karaktereigenschappen, mentale, psychologische, 
sociale en/of persoonlijke barrières gerekend. Dat zijn de moeilijkheden, de problemen 
en de twijfels die een vrouw zelf moet overwinnen om haar ambities te realiseren. 
Hiertoe behoren onder meer: doorzettingsvermogen, tegen kritiek kunnen, zelfvertrouwen 
uitstralen, ambities hebben, energiek en sociaal zijn. Deze eigenschappen zijn belangrijk 
om persoonlijke drempels te overwinnen. Ze spelen een rol met betrekking tot ambities, 
doorzettingsvermogen en geldingsdrang (Adler & Izraeli, 1994; Davidson, 1997; De Olde 
& Slinkman, 1999: ILO, 1997; Morrison, White & Velsor, 1992; Powell, 1999). 
Het derde deelaspect is de realisering van ambities. Het gekozen carrièrepad is van invloed 
op het bereiken van de maatschappelijke doelen en persoonlijke wensen. Incidenten en 
meningen van de vrouwen zullen ter illustratie dienen voor de ervaringen met betrekking 
tot de kansen. De onderlinge verschillen tussen de vrouwen met betrekking tot de diverse 
beroepensectoren (overheid/private sector), opleidingsverschillen (mbo, hbo en universitair 
opgeleid), land van opleiding, burgerlijke staat, leeftijd, etnische afkomst en kinderen zijn 
van invloed op deze mogelijkheden. De ervaringen van de vrouwen staan centraal. Denk 
hierbij aan de keuzes die gemaakt zijn ten behoeve van opleidingen en scholing, stages 
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en bedrijven en organisaties. Ook het privé leven (partner, kinderen, in het buitenland 
gestudeerd hebben/gewoond hebben, de middelbare school, de invloed van mentoren, 
vrienden en familieleden) zijn van belang. De ervaringen van de respondenten geven 
inzicht in het carrièreverloop en de realisering van hun ambities.
Het vierde deelaspect is de sociale achtergrond en het opleidingsniveau. Binnen dit kader 
spelen deze twee kenmerken een grote rol. Met de sociaal-economische achtergrond wordt 
het sociaal- en familienetwerk gerekend. Het milieu kan van invloed zijn op het feit hoe 
belangrijk men een opleiding vindt. Maar ook de fi nanciële middelen om een opleiding te 
volgen behoren tot dit deelaspect. Tot de minimale voorwaarden voor een carrière op de 
Curaçaose arbeidsmarkt behoren onder meer: een mbo of hbo- opleiding, karakter of perso
onlijkheidseigenschappen en sociale achtergrond (Davidson, 1997; Duebilling & Alvesson, 
1997; ILO, 1997; Lin Lean Lim, 1997). 
Tot slot omvat het vijfde deelaspect het effect van opleidingsverschillen. Zonder een 
minimale afgeronde tertiaire opleiding op mbo-niveeau,(maar toch het liefst op hbo- 
niveau) is het niet makkelijk om in aanmerking te komen voor een middenkader en/of 
leidinggevende functie. Daarnaast zijn sociale vaardigheden essentieel. Vaardigheden als: 
geduld, vriendelijkheid, met verschillende typen mensen kunnen omgaan, geïnformeerd 
zijn over de samenleving, een sociaal netwerk hebben en kritiek kunnen incasseren. Ze 
zijn de minimale criteria voor een loopbaan op de Curaçaose arbeidsmarkt (Kibbelaar-
Buma, 2003).Via kwantitatieve gegevens kan worden geanalyseerd hoe deze deelaspecten 
correleren met het aspect ambitie.

5.2. Invloed van opvoeding

5.2.1. Kwantitatieve analyse van de data
Bij dit deelaspect valt op dat het percentage niet-toppers, dat een grote rol toeschrijft aan 
de opvoeding (30%), lager is dan het percentage toppers (38%) dat hier zo over denkt. 
Relatief zijn er meer toppers dan niet-toppers die de rol van opvoeding als zeer belangrijk 
inschatten. Een iets kleiner verschil (44% en 42%) is te zien bij de categorie ‘groot’. Het 
gemiddelde bij de groep toppers is ook groter dan bij de groep niet- toppers namelijk 4.13 
en 3.95. Uit deze cijfers blijkt dat de toppers het deelaspect opvoeding belangrijker vinden 
dan niet-toppers.

Tabel 5.2. Inlvoed van opvoeding
Invloed van opvoeding Niet-toppers Toppers

Heel groot (5) 30% 38%

Groot (4) 42% 44%

Matig (3) 24% 13%

Gering (2) 2% 6%

Heel gering (1) 2% 0%

Gemiddelde 3.95 4.13

Reeds eerder is gemeld dat het aantal respondenten bij de twee groepen klein is (Nniet-
toppers= 95 en Ntoppers=16). Door het lage aantal respondenten zijn de gemiddelde pas 
signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij deze 
deelaspect is 0.467.
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5.2.2. Kwalitatieve analyse van de data
De opvoeding die vrouwen hebben gekregen blijkt doorslaggevend te zijn voor hun 
zelfperceptie. Ook de gereedschapapen die zij van huis meekrijgen zijn erg belangrijk. De 
rolpatroon bevestigende opvoedingsstrategieën en traditionele sekserol- verwachtingen 
zijn niet te onderschatten kenmerken die van invloed zijn in relatie tot het zelfbeeld, 
het opleidingsniveau, de ambities en maatschappelijke mobiliteit van vrouwen (Cuales, 
1998; Massiah, 1986: Wirth, 2001). Lef hebben, sociaal zijn en/of een harde werker 
zijn, maar ook je beperkingen kennen en zeker zijn van jezelf, laten zijn van invloed. 
Overtuigingskracht, organisatietalent, positionering, assertiviteit en visie zijn deels de 
gevolgen van het milieu, de opvoeding, de sociale achtergrond, maar ook van bepaalde 
karaktereigenschappen die deels gecreëerd door begeleiding, training en opleiding. Ouders 
zijn de eerste rolmodellen, waar kinderen zich aan spiegelen, vandaar dat zij de eerste 
coaches zijn (Bell & Nkomo, 2001). Het is daarom van belang hoe de respondenten uit dit 
onderzoek hun eigen opvoeding hebben ervaren en interpreteerden.
Edmondons Bell & komo (2001) gaan in hun analyse in op de invloed van ouders. De 
geïnterviewde vrouwen in deze studie blijken zich of te willen spiegelen aan hun vader 
(vanwege zijn publieke en maatschappelijke zichtbaarheid) of zich juist te verzetten tegen 
zijn dominantie in het gezin en/of de machteloosheid van hun moeder. Hoe dan ook de 
invloed van de ouders is zeer belangrijk. Het blijkt dat of de moeder (door haar opvoeding, 
haar eventuele werkzaamheden of carrière haar kinderen al vroeg instrueert voor de 
toekomstige loopbaan). De onderzoekers Edmondson Bell & Nkomo onderscheiden twee 
types dochters die ambitieus zijn en later topfuncties bekleden. Dat zijn de typische daddy’s 
girls en de domineered daughters (Edmondson Bell & Nkomo, 2001:51). Deze vrouwen 
zijn hoe dan ook beïnvloed door hun vader. Daddys girls hebben een sterke liefdevolle band 
met hun vader, gekenmerkt door wederzijds respect en bewondering, zij willen hun vader 
nadoen. Daarentegen groeien domineered daughters op bij autoritaire en controlerende 
vaders, waar zij vaak nauwelijks een emotionele band mee hebben. Deze dochters 
rebelleren later juist tegen zijn gezag of moeten een lange weg afl eggen om hun eigen 
identiteit te vinden. Deze vader- dochter-relaties zijn later van invloed op de verhoudingen 
van deze vrouwen met mannen, zowel in hun persoonlijk als in hun professionele leven. 
De relatie met de vader is zo belangrijk, omdat hij de eerste coache en het eerste rolmodel 
is(vaders die dochters mentoren, meenemen naar vergaderingen en bijeenkomsten en hun 
ervaringen met haar delen) en dikwijls maatschappelijk actiever zijn. Maar ook moeders 
zijn van invloed. Het blijkt dat als meisjes hun moeder zien werken ze invloedrijke 
voorbeelden hebben. In relatie tot traditionele sekserol- verwachtingen is het van belang 
te beseffen dat dit van grote invloed is op de carrièremogelijkheden. Gevolg hiervan is dat 
vrouwen langer doorstuderen, wat wederom zijn weerslag op de maatschappij heeft (Wirth, 
2001; ILO, 1997).
Vrijwel alle respondenten uit dit onderzoek vertelden dat beide ouders hen gestimuleerd 
hadden om economisch zelfstandig te zijn of fi nancieel onafhankelijk (van een man) te zijn. 
Veel vrouwen hadden of een werkende moeder waar zij zich aan konden spiegelen. Andere 
vrouwen wilden juist bewust niet zoals hun moeder eindigen (Edmondson Bell& Nkomo, 
2001). 
Moeders zijn ook verantwoordelijk voor de wijze, waarop zij onderscheid maken in 
de opvoeding tussen jongens en meisjes. Een deel van de respondenten meent echter 
dat veel moeders op Curaçao nog steeds de fout maken hun zonen vrijer op te voeden 
dan hun dochters. Een aantal vrouwen vond dat de rol van de moeder in de opvoeding 
cruciaal is voor de ontplooiing van vrouwen op Curaçao. Dit geldt met name voor 
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vrouwen afkomstig uit de middenklasse die een baan nodig hebben voor hun economische 
onafhankelijkheid. Vrouwen uit de lagere sociale strata kunnen vaak vanwege hun sociaal-
fi nanciële problematiek, waarin ze soms verkeren niet continu met dit vraagstuk bezig te 
zijn. Vrouwen uit de hogere sociale klasse zijn het meest gebaat bij een verbetering van 
kinderopvangfaciliteiten en de invoering van fl exibele werkarrangementen. Vrouwen uit de 
lagere economische klasse zijn blijkbaar beste gebaat bij met een mentaliteitsverandering 
en bewustwordingsproces volgens respondenten.
Volgens een aantal respondenten kan dit laatste worden gestimuleerd door onder meer extra 
voorlichting en informatie in het onderwijs en de media. Extra aandacht moet er gegeven 
worden aan vrouwen die boven de veertig zijn en kinderen hebben. Zij ervaren dikwijls 
een dubbele werkbelasting. Er blijken weinig vrouwen te zijn die bewust kiezen voor een 
carrière zonder kinderen, maar voor het functioneren in een topfunctie is deze overweging 
relevant. Vooral vrouwelijke managers met kinderen hebben het niet makkelijk. Dit heeft 
deels te maken met de opvoeding die veel vrouwen hebben gehad en het vele werk dat 
zij moeten verzetten. Hierdoor zijn er meer facilitaire voorzieningen noodzakelijk, zodat 
meer huishoudelijke taken uitbesteed kunnen worden en er meer tijd over blijft voor de 
carrièreopbouw, aldus respondenten. 
Vrouwen zouden elkaar meer moeten ondersteunen en via organisaties zoals het netwerk 
(SVC) ideeën moeten uitwisselen over wat de mogelijkheden zijn en waar men terecht 
kan. Vrouwenorganisaties houden zich echter nog te weinig bezig met de basis van de 
samenleving, vonden een aantal respondenten. Verder zou er meer aandacht besteed moeten 
worden aan jongens en meisjes in het onderwijs. Hierin ligt een taak voor de overheid 
en de semi-overheidsinstanties die hierover gaan. Zij moeten een raamwerk creëren 
waarbinnen instellingen (bijv. kinderopvangfaciliteiten en bijscholing) worden geregeld. 
Dit zijn overheidstaken in samenwerking met ngo’s. Iedereen die het goed heeft moet hulp 
bieden aan hen die het nodig hebben. Oude maatschappelijke waarden en normen zijn in de 
Curaçaose samenleving weggevallen en daar is niets voor in de plaats gekomen. Hierdoor 
is er geen moreel houvast meer. Is er geen communicatie en weet men niet hoe men met 
confl icten om moet gaan. Door de geïnterviewden werd verondersteld dat er procentueel 
op Curaçao meer vrouwen werkzaam zijn in hogere functies -met name in de zakelijke en 
fi nanciële dienstverlening- dan in Europa.
De wijze van opvoeding is essentieel met betrekking tot de kansen die vrouwen voor 
zichzelf inschatten, en de kansen die ze ook kunnen krijgen in de samenleving omtrent 
opleidingsmogelijkheden en sociale mobiliteit. Met betrekking tot deze kwestie waren 
volgens de geïnterviewde vrouwen een aantal punten van belang. Veel respondenten 
vonden dat er nog te veel tienermoeders en alleenstaande moeders zijn. Hoewel zij best 
kunnen studeren als zij eenmaal de barrières overwonnen hebben. Het belang van een 
voltooide opleiding en goede seksuele voorlichting, moet er volgens een groot deel van 
de respondenten, vooral bij veel meisjes moeten worden gegeven. Tijdens de opvoeding 
thuis en in het middelbaar onderwijs moet er voorlichting worden gegeven. Ook 
radioprogramma’s en t.v moeten hier aandacht aan besteden, zodat dit een onderdeel van 
de algemene kennis en opvoeding wordt. Cultuur speelt voor het bewustwordingsproces 
van kinderen met betrekking tot hun toekomst een essentiële rol. De respondenten vonden 
het uitermate belangrijk dat vrouwen hun opleiding niet meer verwaarloosden, omdat 
vrouwen over het algemeen meer scholing nodig hebben voor hun sociale mobiliteit. 
Vandaar dat opleidings en- cursusmogelijkheden en de subsidiëring hiervan zich meer op 
vrouwen moeten concentreren. Het is noodzakelijk dat vrouwen en meisjes door blijven 
leren, niet te vroeg zwanger worden en beseffen dat ze recht hebben op maatschappelijke 
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kansen. Een goed functionerend beurzensysteem is bovendien noodzakelijk, zodat meisjes 
en jonge vrouwen hun opleiding in het buitenland kunnen afmaken. Door middel van 
sociale wetgeving en door betere begeleiding en meer opleidingskansen kan een ander 
sociaal gedrag worden bevorderd. Daarnaast zijn assertiviteitstrainingen voor vrouwen 
belangrijk. Verder zijn eveneens sociale connecties van strategisch belang. Ook moeten 
de kinderopvang en deeltijdmogelijkheden wettelijk worden gereguleerd. Tenslotte is het 
eveneens belangrijk dat zwangerschapverlof tot minimaal 16 weken wordt verlengd.

5.2.3. Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat voor het doorbreken van het glazen plafond een aantal 
deelaspecten belangrijk zijn, namelijk: een groeiend zelfvertrouwen van en onder vrouwen 
(Cuales, 1998; Kibbelaar-Buma, 2003; Morrison, White e.a, 1992; Massiah, 1986; Powell, 
1999). Ook is correct sociaal gedrag belangrijk, meer informatieverstrekking, heldere 
en gedetailleerde communicatie tijdens de opvoeding en meer aandacht voor vrouwen 
om zodoende te vermijden dat ze problemen krijgen en in de armoede verzeild raken. 
Niet alleen de opleiding is belangrijk, maar ook de stabiele en stimulerende thuissituatie. 
De waardering voor de jeugd en voor het land tellen. De opvang van kinderen is 
belangrijk, hoewel de overheid vanwege de geringe fi nanciële middelen daar niet volledig 
aansprakelijk voor gesteld kan worden, aldus enige respondenten (Kibbelaar-Buma, 
2003). De vrouwen die nog niet of nooit over deze vraag hadden nagedacht, motiveerden 
hun standpunt door te zeggen dat ze zelf geen discriminatie hadden meegemaakt, wat 
wellicht hun visie had beïnvloed over dit onderwerp. Als ze andere ervaringen hadden 
gehad, hadden ze wellicht anders op de vraag gereageerd. Sterk in de schoenen staan 
en ferm achter genomen besluiten staan is essentieel. Daarnaast is het belangrijk om 
verantwoordelijkheden op je te nemen en de capaciteiten te tonen. Ook moet je moeite 
willen doen en indruk willen maken op mensen, volgens een aantal respondenten. De 
communicatie tussen moeder en kind is onderdeel van de opvoeding. Deze levert een 
wezenlijke bijdrage aan de ontplooiing van het kind.
De oorzaken van het glazen plafond zijn niet alleen maatschappelijk, maar ook persoonlijk. 
Dus niet alleen organisatorisch, maar ook psychologische factoren zijn van invloed (Fischer 
e.a, 2000). Een respondente reageerde als volgt:

 “...de opvoeding blijft het grootste glazen plafond dat je kan krijgen. Dat is het grootste 
psychologische struikelblok voor de vrouwen in het algemeen, zonder dat ze het weten. 
Doordat ik mezelf iets aanpraat van ik kan niet verder, omdat ik een vrouw ben. Maar ik 
vertaalde het niet zo, ik dacht van ik kan niet verder. Het is een kwestie van ontwikkeling. 
Volgens mij bestaat er een glazen plafond voor iedereen. Het is niet iets vrouwelijks. Het heeft 
te maken met je opvoeding. De vaders en moeders doen hun best, maar die komen ook in de 
wereld met beperkingen en dat stralen ze uit. Als je uiteindelijk bij die vraag komt wie ben ik, 
dan ben je er. Want dan begin je aan jezelf te werken ..., ik ben nu happy dat ik de barrière 
heb doorbroken. Maar je moet er attent bij blijven, want de oude patronen zijn ontzettend 
hard te doorbreken. Vooral als ik moe ben, merk ik dat ik in mijn oude patronen terugval. Ik 
zou die glass ceiling willen vertalen in patronen, habits die je van huisuit hebt meegenomen en 
als je op jezelf gaat leven jezelf ook kweekt en die je op een gegeven moment in de weg gaan 
staan” (respondente 76).

Het merendeel van niet-toppers vond dat er absoluut sprake was van een glazen plafond op 
Curaçao. Deze groep vrouwen had ongeveer dezelfde opinie over het glazen plafond als de 



144

Barsten in het glazen plafond

groep toppers. De obstakels die vrouwen moeten overwinnen zitten vaak tussen de oren, 
volgens een aantal geïnterviewde vrouwen. Vrouwen denken bij voorbaat dat zij minder 
kansen maken en dat de weg naar de top onbegaanbaar is. Hindernissen zijn onderdeel 
van de loopbaan en tegenslagen horen er bij. Wanneer het doel behaald was, werd weleens 
gezegd dat het glazen plafond een idee-fi x is. Maar er is inderdaad minimaal een hogere 
beroepsopleiding nodig om te bewijzen, dat men in principe de capaciteiten heeft om door 
te stromen. Een eigen bedrijf hebben betekent andersoortige barrières. 
Een respondente was niet geconfronteerd met het glazen plafond, omdat er volgens 
haar juist ontzettend veel vrouwen in goede en leidinggevende banen op Curaçao 
functioneerden. Toch hebben veel van deze vrouwen over het algemeen wel de zorg voor 
kinderen in het gezin en/of hebben ze andere zorgverantwoordelijkheden (Adler & Izreali, 
1994; Kibbelaar-Buma, 2003).

Grafi ek 5.2. Ambitie (rol van opvoeding) * glazenplafond

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Met betrekking tot het deelaspect invloed van de opvoeding blijken meer toppers (72%) 
dan niet- toppers (82%) dit deelaspect van grote en heel grote (heel veel en veel) invloed 
te vinden voor het doorbreken van het glazen plafond. Wat meer niet-toppers dan toppers 
vond de rol van opvoeding matig. Meer toppers(6%) dan niet-toppers (2%) vond deze rol 
weinig zeggen en 2% van de niet-toppers vond opvoeding nauwelijks van belang. Het 
gemiddelde bij de toppers ligt ook hoger. Geconcludeerd kan worden dat de toppers de 
rol van opvoeding belangrijker vinden met betrekking tot het doorbreken van het glazen 
plafond dan de niet-toppers. Statistisch is het verschil niet signifi cant.

5.3. Karaktereigenschappen

5.3.1. Kwantitatieve analyse van de data
Bij het deelaspect karaktereigenschappen ligt het percentage niet- toppers, dat dit deelaspect 
van hele grote invloed is op het glazen plafond, lager dan bij de toppers. 35% van de niet-
toppers vindt het deelaspect heel grote invloed, terwijl 44% van de toppers deze mening 
is toegedaan. Meer niet- toppers echter (61%) dan toppers (50%) vinden dat dit deelaspect 
van grote invloed is op het glazen plafond. Bij de niet-toppers is slechts 4% van mening 
dat karakter matig van invloed is. Een iets groter percentage van de toppers (6%) meent dat 
karakter enigszins(matig) van invloed is op de doorstroomkansen. Het gemiddelde bij de 
groep niet-toppers (4.30) ligt ook lager dan bij de toppers (4.37). Uit deze cijfers blijkt dat 
toppers het deelaspect karaktereigenschappen belangrijker vinden dan de niet-toppers.
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Tabel 5.3. Karaktereigenschappen
Karaktereigenschappen Niet-toppers Toppers

Heel groot (5) 35% 44%

Groot (4) 61% 50%

Matig (3) 4% 6%

Gering (2) 0% 0%

Heel gering (1) 0% 0%

Gemiddelde 4.30 4.37

Nniet-toppers=95 en Ntoppers = 16. Door het lage aantal respondenten zijn de gemiddelden 
pas signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.644

5.3.2. Kwalitatieve analyse van de data
Dit deelaspect over de invloed en het belang van de persoonlijkheid of karakter- 
eigenschappen behelst adviezen en suggesties ten aanzien van de mentale, de sociale en 
/of persoonlijke barrières in verband met de loopbaanontwikkeling van de vrouwen. Er zal 
worden bekeken of deze tips de gereedschappen zijn voor een succesvolle carrièreverloop. 
Deze gereedschappen worden in dit onderdeel uiteengezet aan de hand van de reacties. 
Onderzocht werd waar men rekening mee te houden had en wat vooral niet te doen om 
een carrière op te bouwen op Curaçao. Morrison, White, Van Velsor (1992) gaan hier 
op in. Ook Adler & Izreali (1994) onderzoeken het belang en effect van vaardigheden, 
workshops, opleidingssessies en cursussen.Vastgesteld werd dat niet alleen diploma’s of 
getalenteerdheid en hard werken tellen, maar nog veel meer sociale vaardigheden, kennis 
van de spelregels van binnen de organisatie, zelfvertrouwen en weten wat men wilt.
Een deel van de vrouwen vond echter dat mentale en persoonlijke kwesties met elkaar 
verweven waren. De suggesties die door vrijwel elke geïnterviewde vrouw opgenoemd 
werden, kan samenvattend als volgt worden opgesomd: sterk in de schoenen staan, zichzelf 
blijven, kritiek kunnen incasseren en tegenslagen als levenslessen opvatten. Geloof en 
spirituele kracht werd als een belangrijk component gezien. Verlegenheid, kleinzieligheid, 
verkrampt handelen en doen, maar ook denken dat men het niet haalt, zijn persoonlijke 
obstakels die overwonnen moeten worden. Zichzelf profi leren, in het openbaar goed 
overkomen en kunnen communiceren en zichzelf eigenlijk goed kunnen presenteren 
en verkopen zijn volgens een aantal respondenten essentiële middelen. Een afgeronde 
opleiding werd zowel door toppers als niet-toppers als heel belangrijk gezien, omdat 
men anderen dan serieus neemt, met name als men een baan ambieert of krediet bij een 
fi nanciële instelling nodig heeft. Omgaan met het spanningsveld tussen een carrière en 
een gezin en partner is een kunst. Vooral vrouwen die hiermee te maken hebben of hebben 
gehad vonden dit een cruciaal punt.
Daarnaast vonden vrouwen dat er geen verschil gemaakt moet worden tussen man en 
vrouw. Men moest niet te veel benadrukken dat men een vrouw is en niet te veel naar 
de verschillen kijken, maar juist de overeenkomsten zien. En vooral zichzelf niet gauw 
gediscrimineerd voelen. Omdat vrouwen zich vaker moeten bewijzen, moeten ze ervan 
uitgaan dat zij toch harder moeten werken. Ze moeten autoriteit uitstralen als vrouw, zodat 
mensen naar haar luisteren en met haar willen werken. Door driekwart van de respondenten 
werd “uitstraling” heel belangrijk gevonden. Een positieve instelling en een vriendelijke 
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uitstraling zijn bovendien effectiever. Niet meegaan met de massa, omdat iedereen dat doet, 
maar geloven in jezelf en in de doelen en er hard voor werken. Hieraan kan gekoppeld 
worden dat men een bepaalde mentale en persoonlijke instelling moet hebben om met 
mensen om te gaan. Vriendelijkheid, respectvol behandelen van andere mensen, andere 
mensen open tegemoet treden, niet bang zijn om fouten te maken, op tijd rust nemen, niet 
verlegen zijn en initiatief tonen, behoren hiertoe. 
Op sociaal vlak is het belangrijk, dat men zich in alle situaties sociaal opstelt en 
sociale activiteiten ontplooit. Contacten hebben met mensen uit allerlei verschillende 
maatschappelijke lagen is erg belangrijk. Een uitgebreide kennissen- en vriendenkring 
hebben en blijven houden speelt een doorslaggevende rol. Het zijn sociale connecties. 
Mensen kennen telt mee. Een fl exibele instelling, niet te moeilijk zijn in de sociale omgang, 
assertief zijn, mensenkennis en inzicht hebben. 
Ook het geïnformeerd zijn, op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen is een pre. 
Daarnaast moet men om weten te gaan met de boys club; men moet kunnen omgaan met 
mannen en mannenwerelden. 
Een ander essentieel sociaal aspect is kunnen communiceren; duidelijk maken wat men 
wil. Naar buiten toetreden, contacten onderhouden en een goede reputatie opbouwen zijn 
ook invloedrijke sociale aspecten. Een vrouw vond met name levens- en werkervaring 
doorslaggevend. Van fouten leert men. Daarna kan men anderen weer coachen. Dat 
houdt ook in dat men zich niet moet laten afschrikken door omstandigheden, maar moet 
vechten voor de rechten, weten hoe problemen op te lossen en hiervoor oplossingen 
vinden. Zelfstandig handelen zodat men ziet dat men sterk en onafhankelijk is. Niet 
klakkeloos alles van anderen overnemen, een bepaalde mate van zakelijkheid uitstralen, 
inzet hebben en vragen durven stellen. Toch moet men tegelijkertijd ook de beperkingen 
kennen. Stressbestendigheid en zich dienstbaar opstellen zijn van belang, maar ook 
vooruitstrevendheid, kundigheid uitstralen Do your job as good as possible. Een 
respondente zei dat:

“Je moet eigenlijk, boven de kritiek kunnen staan, want als je gaat reageren op kritiek, dan 
functioneer je niet, dan laat je je door een ander leiden. En je moet gewoon weten hoe je je 
werk doet. Dat is natuurlijk ook zo bij mannen, maar bij vrouwen is het zo dat ze denken; die 
vrouw kan ik makkelijker ompraten. Dus gaan ze bepalen hoe je je werk moet doen. Ik heb 
zo nu en dan de indruk dat ze makkelijker kritiek op een vrouw hebben. Je moet je van kritiek 
absoluut niets van aantrekken. Je moet je ambities hebben en gemotiveerd zijn en in de gaten 
houden dat je dus gewoon voor jezelf moet opkomen. Je moet geen minderwaardigheidscompl
ex hebben. Ik denk in het kader hiervan steeds dat vrouwen meer zijn dan mannen.(En) als je 
vooruit wilt komen, denk ik dat je sociaal bewogen moet zijn ... Dat verhoogt je kansen wel en 
ook je aanzien”, aldus respondente (63).

De specifi eke verschillen tussen de toppers en de niet-toppers voor wat betreft deze punten 
waren onder meer dat onder de niet-toppers meer vrouwen de religieuze of spirituele 
deelaspecten benadrukten. Het werd duidelijk dat spiritualiteit onder deze groep vrouwen 
meer waarde had en zelfs als doorslaggevend werd beschouwd voor het succesvol bereiken 
van de gestelde carrièredoelen. Illustratief is het volgende fragment uit een interview met 
een mbo opgeleide respondente. Ze zei:

“... ik geloof heel erg in God. Ik ga bijna elke zondag naar de kerk. En ik ben iemand die heel 
erg veel bidt. Voor mij is God nummer 1 en dan komt de rest ... Wat ook heel belangrijk is, is 
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... positief denken, zodat je alles kan bereiken. Probeer ook met positieve mensen om te gaan, 
dat is belangrijk om positieve vrienden en vriendinnen te hebben. Mensen die je naar beneden 
willen trekken laat ik los...” (mbo respondente 16). 

Deze categorie respondenten benadrukten de eigenschappen geduld hebben met zichzelf en 
met anderen, omdat iedereen fouten maakt. Een werkkring waar men anderen stimuleert, 
waardoor men niet gefrustreerd raakt is essentieel. Ook werd het belangrijk gevonden 
dat men geen manipulatie tolereert en toestaat. Niet te driftig of te ondoordacht handelen. 
Rustig zijn en niet roddelen of praten over andere mensen, die er niet bij zijn. 
Verder respectvol met mededogen, attentie en begrip met collega’s en cliënten omgaan, 
maar tegelijkertijd ook mondig zijn en een open en vriendelijke uitstraling hebben. Een 
respondente zei dat vrouwen niet te afstandelijk moesten zijn. Niet te uitgesproken, een 
bepaalde mate van neutraliteit uitstralen. Een open stabiele aura bewerkstelligt, volgens 
het merendeel van geïnterviewde vrouwen, toegankelijkheid en een betere onderlinge 
communicatie. Een dynamische, ondernemende mentaliteit is een voorwaarde om 
persoonlijke en sociale obstakels te confronteren. 
Een paar respondenten vonden dat met name vrouwen een goed fi nancieel inzicht moesten 
ontwikkelen. Vrouwen moeten niet bang zijn om met geld om te gaan. Verder telt dat men 
betrouwbaar, geloofwaardig, oprecht en eerlijk is. Men moet zich niet laten intimideren en 
beheerst en gedisciplineerd proberen over te komen. Ook moet men kunnen luisteren naar 
mensen. 
Het functioneren in hoge leidinggevende functies vereist een grote hoeveelheid 
capaciteiten; met name managementcapaciteiten, leidinggevende capaciteiten, 
mensenkennis (om kunnen gaan met allerlei mensen), stressbestendigheid, doortastendheid 
en prestatievermogen. Ook richting geven, sturen en besluitvaardigheid, daadkracht en 
betrokkenheid zijn van invloed. Persoonlijke uitstraling, presentatie, volwassenheid, geen 
vrees hebben, assertiviteit, hard werken, humor hebben, relativeringsvermogen, discipline, 
organisatorisch talent, weten te delegeren, (zelf)kritiek kunnen incasseren, allianties aan 
kunnen gaan en loyaliteit zijn belangrijk. Een bepaalde arbeidsethos, fi nanciële zuinigheid, 
om weten te gaan met de Curaçaose mentaliteit, de bereidwilligheid om extra uren te 
draaien en een effi ciënte zakelijkheid hebben, werden eveneens aangestipt. Opvallend is 
dat het overgrote merendeel van de vrouwen vond dat met name de sociale vaardigheden 
essentieel waren. Verschillende malen werd het om kunnen gaan met allerlei mensen 
opgenoemd. Men vond dat de drive, motivatie, sociaal niet te opdringerig zijn, van 
invloed is. Eigen initiatief tonen, ondernemingsgeest, objectiviteit en de onafhankelijkheid 
van geest werden ook beschouwd als essentiële persoonlijkheidkenmerken voor een 
succesvolle carrière. De drang te willen excelleren, de persoonlijke opstelling, dynamisch 
zijn, sociale intelligentie, creativiteit en oplossingen voor problemen vinden en sterk 
rechtvaardigheidsgevoel werd tevens door een aantal vrouwen als onmisbare individuele 
eigenschappen genoemd. Een respondente reageerde als volgt:

“... opleiding, je ervaring en dan denk ik aan vaardigheden, communicatieve vaardigheden, 
leidinggevende vaardigheden, persoonskenmerken, doorzettingsvermogen ... Sociale klasse? 
Ja, maar die is overal, vind ik wel. Ja, als je in een bepaalde klasse zit, ken je ook bepaalde 
mensen die je sneller kunnen helpen. Dat is het voordeel om in een bepaalde laag te zitten, 
als ik het zo mag zeggen. Misschien heeft het ook zijn nadelen, men verwacht namelijk meer 
van je...”  (respondente 88).
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5.3.3.Conclusie
Tact, geduld, contactuele eigenschappen en om kunnen gaan met diverse typen mensen 
werden door vrijwel alle respondenten gezien als voorwaarde voor een succesvol 
carrièreverloop. Ook zelfvertrouwen, durf, constructieve kritiek uiten, wilskracht, kunnen 
luisteren naar mensen, vriendelijkheid en hulpvaardigheid zijn ontegenzeggelijk van 
invloed. (Zelf)discipline, creativiteit, een rustige en stabiele thuissituatie werden ook 
genoemd door een aantal vrouwen. Eén vrouw vond het in haar functie met name van 
belang om representatief en uiterlijk verzorgd over te komen. Al deze voorwaarden moesten 
volgens een deel van de vrouwen gecombineerd worden met een gedegen opleiding en 
een drang om door te leren, cursussen te volgen en op de hoogte te blijven van computer 
en andere technologische ontwikkelingen. Vooruitstrevendheid, een eigen mening hebben, 
eerlijk zijn tegenover zichzelf, uithoudingsvermogen hebben, opvoeding van stimulerende 
ouders, strategisch zijn, geen vervelende persoonlijkheid hebben en niet onsportief zijn, 
zijn andere niet onbelangrijke deelaspecten (Kibbelaar-Buma, 2003; OiB, 3/01; Powell, 
1999;Wirth, 2001;). 

Grafi ek 5.3. Ambitie (karakter) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1977-2000).

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat procentueel meer niet-toppers dan toppers de rol van 
persoonlijke eigenschappen van grote invloed vinden. Het percentage toppers (44%) die het 
karakter en de sociale vaardigheden van groot belang achten voor het doorbreken van het 
glazen plafond ligt hoger dan bij de niet-toppers (35%). Dat blijkt ook uit het gemiddelde 
omdat het gemiddelde bij de toppers (4.37) hoger ligt dan bij de niet-toppers (4.30). Gezien 
deze waarden kan geconcludeerd worden dat de karaktereigenschappen van groot belang 
geacht (signifi cant) worden met betrekking tot het aspect ambitie.

5.4. De rol van ambitie

5.4.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect ambitie wordt door zowel niet-toppers als toppers cruciaal gevonden voor 
het doorbreken van het glazen plafond. Uit het percentage blijkt dat 43% van de niet-
toppers van mening is dat de rol van ambitie heel erg belangrijk is. 54% van de niet-toppers 
vindt ambitie van grote invloed. 97% van de niet toppers vindt het dus essentieel(heel veel 
en veel). Slechts 3% van de niet-toppers vind ambitie enigszins van invloed. 56% van 
de toppers meent dat ambitie van heel grote invloed is op het doorbreken van het glazen 
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plafond, terwijl 44% van de toppers dit deelaspect veel invloed toekent. In totaal vinden 
alle toppers (100%) de rol van ambitie doorslaggevend. Het gemiddelde bij de categorie 
toppers is 4.56. Bij de niet-toppers ligt het gemiddelde lager, namelijk 4.4. Hieruit blijkt dat 
de toppers het deelaspect ambitie doorslaggevender vinden dan de niet-toppers.

Tabel 5.4. Rol van ambitie
Rol van ambitie Niet-toppers Toppers

Heel groot (5) 43% 56%

Groot (4) 54% 44%

Matig (3) 3% 0%

Klein (2) 0% 0%

Heel Klein (1) 0% 0%

Gemiddelde 4.4 4.56

Nniet-toppers= 95 en Ntoppers =16. Bij enigszins grotere verschillen zijn de gemiddeldes 
signifi cant verschillend. Het signifi cantieniveau is bij dit deelaspect is 0.275.

5.4.2. Kwalitatieve analyse van de data
Binnen deze context zijn de inzichten van Edmondson Bell& Nkomo (2001), Marshall 
(1995) en Morisson, White & van Velsor (1982) relevant omdat de onderzoekers ingaan op 
de ambities die centraal staan voor een carrièreopbouw . De defi niëring van ambities door 
de respondenten is belangrijk. De doelen van de vrouwen of dat nu gaat om een opleiding, 
een gezin of de combinatie ervan betreffen deelaspecten van ambities. Centraal bij ambities 
zijn ook de identiteit in relatie tot de specifi eke gemeenschap en haar talenten oftewel haar 
werk (Edmondson Bell & Nkomo, 2001). 
Onder de toppers waren er veel respondenten die graag goed in hun werk wilden zijn, een 
hogere functie ambieerden, een hoger salaris nastreefden, verder wilden studeren en meer 
werkervaring wilden opdoen, kortom, vooruit wilden komen in de Curaçaose maatschappij. 
Een hogere functie betekende concreet voor deze groep vrouwen een managementfunctie, 
hoofd van een afdeling worden, doorgroeien en waardering krijgen voor de deskundigheid 
of vennoot of partner worden van het bedrijf. Door één respondente werd een andere 
uitdaging zoeken, jezelf blijven ontwikkelen genoemd. Maar ook een andere studie of 
opleiding op Curaçao of elders – de wetenschappelijke richting opgaan-, of meer doen voor 
de minder draagkrachtige in de samenleving werd als een na te streven doel gezien. Een 
respondente reageerde als volgt: 

“Ik wil zo goed mogelijk worden in mijn werk. Ik werk als beleidsmedewerker ..... ik wil gewoon 
naar de top gaan. Het is zo, dat men mij dan respecteert op mijn kunnen en niet omdat ik 
een of andere positie heb, dát vind ik belangrijk. Ik wil mijn werk met plezier blijven doen en 
als beleidsmedewerker de top bereiken...” (respondente 56).

Een project of een onderzoek of een taak een succesvol afronden werd ook genoemd in 
combinatie met het al tevreden zijn in de huidige functie. Andere levenszaken werden 
door een deel van de vrouwen ook belangrijk bevonden, zoals iets totaals nieuws willen, 
een andere baan zoeken, meer tijd overhouden voor de eventuele aanwezige kinderen, 
het combineren van de huidige (management) functie met compleet andere taken, goede 
werkresultaten afl everen, de politiek in, cursussen volgen voor de toekomst, de status quo 
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van de zaak handhaven en/of voor een goede opvolging van haar functietaak zorgen. 
Opvallend veel vrouwen uit deze categorie waren tevreden met waar ze zich in hun carrière 
bevonden en ambieerden verder geen specifi eke functies. Deze tevredenheid werd mede 
veroorzaakt, doordat een deel van de vrouwen ook een gezin naast hun carrière had en zij 
bewust niet meer verantwoordelijkheden wilden dragen. De (fi nanciële) onafhankelijkheid 
van de partner werd als één van de belangrijkste redenen gezien om de huidige functie 
te handhaven. Door een aantal vrouwen werd fulltime werken boven parttime werken 
geprefereerd.
Voor wat de ambities betreft kan vastgesteld worden dat het merendeel van niet-toppers 
zowel een opleiding, een bepaald salaris of ander (dikwijls hoger) functieniveau 
ambieerden. Het viel op dat een groot deel van deze groep vrouwen plannen maakten om 
een eigen bedrijf of organisatie op te zetten in de toekomst. Een belangrijk doel was het 
streven om zo ver mogelijk te komen in het leven, door middel van (computer)cursussen 
en/of opleidingen. Ook het niet willen werken voor een baas kwam onder deze categorie 
professionals vaak voor. (Financiële) zelfstandigheid om zodoende in staat te kunnen zijn 
om een eigen huis, een eigen bedrijf en/of een eigen auto te bezitten, waren de ambities 
voor een aantal van de vrouwen. Ook meer mensen leren kennen en een groter sociaal 
netwerk opbouwen op Curaçao werd herhaaldelijk als een ambitie opgenoemd. Eveneens 
zich goed voelen in de dagelijkse werkzaamheden was een belangrijke ambitie, een studie 
afronden, van niemand fi nancieel afhankelijk zijn (vooral niet van een man), een hogere 
functie ambiëren zoals manager, omdat men dan meer mensen leert kennen en tot slot, 
zodanig functioneren dat de zorgcombinatie van een gezin met opgroeiende kinderen 
niet stroef verloopt. Goede werkomstandigheden, intellectuele ontplooiing, een bekende 
en geziene vrouw binnen de Curaçaose samenleving worden, meer voor de Curaçaose 
gemeenschap op sociaal vlak willen doen, deskundigheid vergroten en een diploma of 
meer diploma’s behalen, maakten deel uit van de geuite ambities. Het viel op dat deze 
groep vrouwen, dat zij werkelijk vloeiend Papiaments sprak en een bijna patriottische trots 
had voor het (ei)land. Bij velen bestond er geen twijfel over het willen werken voor en op 
Curaçao; die keuze was in de meeste gevallen niet eens een issue. Zij kenden, in ieder geval 
niet, de emotionele dilemma’s waar een deel van veel van de toppers (met uitzondering van 
een deel van de vrouwen die aan de UNA hadden gestudeerd, of een stage of onderzoek 
bewust op Curaçao of de Antillen hadden gedaan of via een andere weg (werkervaring en 
interne cursussen) mee kampten. Veel niet-toppers werkten hard, functioneerden veelal in 
middenkaderfuncties zowel in de private als in de overheidssector, zagen er representatief 
uit, waren veelal jong en actief en waren over het algemeen op de Curaçaose maatschappij 
georiënteerd.

Illustratief is de volgende reactie van een respondente:

“... Ik wil tenminste wil ik eerst mijn nieuwe studie afmaken, de HEAO en ook pedagogiek, wil 
zeker afmaken... Waarom? ... .Ondanks dat ik van mijn werk in dit bedrijf hou, wil ik misschien 
als ik straks kinderen krijg een eigen huis bouwen en mijn kinderen met hun huiswerk kunnen 
begeleiden...En ik wil directeur worden, een eigen praktijk beginnen of een afdelingshoofd van 
dit bedrijf worden” ( mbo respondente 16).

Een groot deel van de toppers benadrukken het belang van planning, doelen stellen en een 
goede organisatie om zo de balans tussen werk en privé-leven te realiseren. Doelbewust 
leven vanaf de middelbare school werd als een individueel strategisch punt beschouwd 
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voor je persoonlijke en voor het professionele leven. De verhalen van de vrouwen over hun 
loopbaanverloop begonnen allemaal vanaf hun middelbare school. Nadat zij deze hadden 
afgerond waren de meeste naar het buitenland vertrokken om daar een hbo of universitaire 
opleiding te volgen. Het verloop van hun studie, de studentenactiviteiten, een partner en/of 
het krijgen van kinderen bepaalden de duur van een studie. 
Een deel van de vrouwen vertelde dat de keuze om terug te keren naar het eiland zeer 
beslissend voor hun carrièreverloop was geweest. Na een meestal stroeve start bij de 
terugkeer uit het buitenland volgt de naamsbekendheid. Dit wordt door een aantal 
respondenten erg belangrijk gevonden. En deze houdt in dat men de gemeenschap eerst 
goed leert kennen en daar eventueel ook eerst voor werkt om dan eventueel later een 
eigen praktijk te beginnen of voor het bedrijfsleven te werken. Gezien de reacties van 
de vrouwen kan gesteld worden dat een goede studie gericht op het latere functioneren 
een niet onbelangrijke factor is. De meeste vrouwen vonden dat de stages, conferenties 
bijwonen, specialisaties, mentoren hebben, cursussen (blijven) volgen, ambities (doelen) 
realiseren, planning en weten welke doelen te willen bereiken, doorzettingsvermogen, 
de doorslaggevende gereedschappen zijn voor succesvolle prestaties. Het bleek 
bijvoorbeeld dat onder veel niet-toppers, na de lagere school, meestal voor mavo als 
middelbare schooltype was gekozen. Daarna werd er voor een mbo-opleiding gekozen, 
denk bijvoorbeeld aan een mts of een mao of een meao opleiding of anders. Een mbo 
respondente besprak in detailles het verloop van de schoolopleiding. In haar verhaal 
kwam duidelijk naar voren hoe haar schoolverloop bepaald was door mentoren, leraren, 
keuzevakken en richtingen, maar ook werkervaringen en stages. Opvallend was de 
toekenning van de grote rol van sociale connecties met betrekking tot het vinden van een 
baan na de opleiding. Via, via werd vernomen over vacatures en werd er soms informeel 
gereageerd op een sollicitatie, waaruit dan vaak een baan rolde. Een respondente vertelde 
hoe belangrijk de rol van de kennissen van haar vader was geweest voor het bemachtigen 
van een passende baan. In combinatie met de diploma’s en papieren was er sneller positief 
gereageerd op de kandidate. Het sociaal netwerk was doorslaggevend geweest. De vrouw 
in kwestie was erg enthousiast over haar huidige baan en vertelde ook hoe zij weer iemand 
anders (mede studente) had gemotiveerd om bij hetzelfde bedrijf te komen werken. 
Naast het plannen na de middelbare school werden er ook enkele typische functiedoelen 
geformuleerd als individueel strategisch. De doelen varieerden van studeren of terug naar 
school gaan tot politiek actief worden, een andere baas om voor te werken, meer salaris, een 
eigen bedrijf opzetten, actiever in de vakbond of een andere organisatie profi leren, binnen 
een ander vakgebied functioneren of doorstromen naar een andere afdeling binnen dezelfde 
organisatie. Meer informatie voor vrouwen en betere en meer kinderopvangfaciliteiten 
werden erg belangrijk gevonden. 
Veel hangt van de vrouw in kwestie zelf af. Een respondente vond planning goed, maar men 
weet toch nooit wat de toekomst brengt. Vrouwen hebben echter een grote angst om te falen 
en daarom zijn concrete plannen goed, omdat men stap voor stap ambities realiseert. Verder 
ambieerde het merendeel vrouwen een eigen huis, een eigen auto en een goede toekomst 
voor de eventuele kinderen via een hogere (leidinggevende) functie en een hoger inkomen. 
Ook meenden vrouwen dat er meer activiteiten voor de jeugd georganiseerd zouden moeten 
worden. Jonge meisjes moeten leren dat ze met meer respect met zichzelf moeten omgaan 
en hard moeten werken om iets te bereiken. Verder was een vrouw van mening dat de 
realisering van de maatschappelijke strategieën te maken had met een mentale houding. De 
houding van vrouwen moet veranderen: meer zelf doen, niet gauw opgeven, capaciteiten 
demonstreren en veel geduld hebben (Ellis, 1986). 
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5.4.3. Conclusie
Het merendeel van de vrouwen vond dat de overheid meer moest doen om mensen te 
helpen hun carrière op te bouwen. Ook onder toppers werd benadrukt dat programma’s 
voor bijvoorbeeld alleenstaande moeders, drop-outs van de middelbare school belangrijk 
zijn. Niet-toppers menen dat een start vervolgopleidingen een middel zijn om vrouwen 
in het maatschappelijk deel te laten nemen. Vanuit de overheid moet het belang van een 
goede opvoeding en de rol en de verantwoordelijkheid van de vader en moeder worden 
benadrukt148. Het willen werken en een bijdrage leveren aan de opbouw van de Curaçaose 
gemeenschap ligt ten grondslag aan de ambities en visies van een aantal vrouwen ten 
aanzien van hun realisering van de concrete mogelijkheden op het eiland (Kibbelaar-Buma, 
2003; ILO, 1997; Sen, 2000).

Grafi ek 5.4. Ambitie (behalen doelen) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit fi guur 5.4 blijkt dat toppers (100%) en niet-toppers (97%) de rol van ambities met 
betrekking tot het glazen plafond bijzonder belangrijk vinden.
De gemiddelde waarde van de toppers (4.56) ligt hoger dan bij de niet-toppers (4.4). Uit 
deze waarde kan worden geconcludeerd dat het deelaspect ‘rol van ambitie’met betrekking 
tot het aspect ‘ambitie’ voor de doorstroomkansen naar leidinggevende functies voor 
vrouwen als doorslaggevend wordt beschouwd. Dit deelaspect is niet signifi cant ten aanzien 
van het aspect.

5.5. Sociale achtergrond en opleidingsniveau

5.5.1. Kwantitatieve analyse van de data
13% van de niet-toppers vindt dat het deelaspect sociaal-economische achtergrond van 
bijzonder grote invloed is op het doorbreken van het glazen plafond. Het percentage niet-
toppers dat dit aspect belangrijk acht is echter beduidend groter( 43%). Een wat kleiner 
percentage onder de niet-toppers, namelijk 30% vindt dat deze achtergrond een enigszins 
(matig) een rol van betekenis heeft. 13% meent dat de sociale achtergronden 2% van de 
niet-toppers heel weinig van invloed is. Bij de toppers liggen de percentages anders. 50% 
van de toppers meent dat de sociaal-economische achtergrond veel invloed heeft. 25% 
meent dat deze matig is en eveneens 25% van de toppers denkt dat het allemaal weinig 
uitmaakt. Wat opvalt is dat bij de toppers niemand dit deelaspect heel erg belangrijk vindt. 
13% van de niet-toppers vind het aspect namelijk erg belangrijk. Het gemiddelde onder de 
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niet-toppers 3.51 ligt hoger dan bij de toppers 3.25. Niet-toppers vinden dit deelaspect met 
betrekking tot het glazen plafond dus belangrijker dan de toppers.

Tabel 5.5. Sociaal-economische achtergrond
Sociaal-economische achtergrond Niet-toppers Toppers

Heel groot (5) 13% 0%

Groot (4) 43% 50%

Matig (3) 30% 25%

Gering (2) 13% 25%

Heel gering (1) 2% 0%

Gemiddelde 3.51 3.25

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. De gemiddeldes zijn pas signifi cant verschillend bij 
enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit deelaspect is 0.294.

5.5.2. Kwalitatieve analyse van de data
Verondersteld werd dat voor een leidinggevende functie bij de overheid en de private sector 
minimaal toch een afgeronde tertiaire opleiding nodig was en dat sociale achtergrond en 
karaktereigenschappen deelaspecten zijn die uiterst bepalend zijn voor een succesvolle 
loopbaanontwikkeling. Adler & Izraeli (1994), Edmondson Bell & Nkomo (2001), Massiah 
(1986), McKenzie (1986), Morrison, White e.a. (1987) en ook Tang Nain (1991) analyseren 
het effect en het carrièreverloop van vrouwen in de Caribische regio. Ellis (1986) legt het 
verband tussen opleidingsniveau, sociale mobiliteit en status. Duidelijk is de reactie van een 
respondente:

“Ik denk dat je dat op twee manieren kunt bekijken. Ik denk dat je hier op Curaçao aan 
de ene kant, met een goede opleiding een goede baan kunt krijgen ... maar ik denk ook 
dat je daarnaast soms ook alleen de goede connecties moet hebben. Een goede opleiding 
moet afgestemd zijn op de behoefte ... Ik denk dat door de kleinschaligheid hier je je moet 
oriënteren op de kansen op deze arbeidsmarkt. Dat je je opleiding daarop afstemt. Dat zal je 
kansen vergroten om aan een hoge functie te komen....Ik denk verder dat sociale klasse heel 
belangrijk is ..... dat je als je dan connecties hebt dan een goede baan kunt krijgen... Afhankelijk 
van je sociale klasse is hoe je je verder gaat scholen .... ik denk daarom ook, dat de kansen er 
niet echt zijn voor de allerlaagste sociale klassen, daarboven is het ongeveer gelijk ..... en om te 
komen tot redelijke betere kansen is doorzettingsvermogen het allerbelangrijkste .... een sterk 
karakter, niet laten ompraten door een ander, weten wat je wilt en ten koste van alles je doel 
proberen te bereiken ...” (respondente 36). 

Een andere vrouw reageerde als volgt:

“Minimale voorwaarden qua opleiding, dan denk ik toch in de richting van een hbo of 
academische opleiding. Want je hebt als vrouw toch de backing nodig van die opleiding .... 
Er zijn in het bedrijfsleven op Curaçao een paar selfmade women die heel weinig opleiding 
hebben en die het toch heel ver geschopt hebben. Ik denk dat je vanwege de achterstand op 
de man dat je dan toch die backing van die opleiding nodig hebt. Het is een soort creditcard in 
de samenleving. Je doet er credit mee. Een hbo- opleiding of zo geeft je meer zelfvertrouwen, 
het verbreedt je horizon, het geeft je meer bagage...”, aldus respondent (19).
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Wat opvalt is dat de toppers het hbo-opleidingsniveau als een basisvoorwaarde beschouwen 
voor een carrièreopbouw op Curaçao. Dit in tegenstelling tot het merendeel van niet-
toppers, die juist mbo als een basisvoorwaarde zagen voor een carrière. De meeste vrouwen 
vonden echter, dat toch wel minimaal een hbo- opleiding nodig is voor een carrière op 
Curaçao c.q de wereld, omdat hbo niveau een bepaalde mate van zelfvertrouwen, kennis, 
technische vaardigheden, leervermogen, doorzettingsvermogen, uitvoerende talenten en 
abstractie vermogen vereist. Eén vrouw merkte op dat de eerste generatie Antillianen zich 
door studie van een lagere sociaal-economische achtergrond naar middenklasse positie 
wisten op te werken. Verder merkte ze op dat vrouwen afkomstig uit de middenklasse veelal 
in hogere leidinggevende banen functioneren en de vrouwen uit de hogere middenklasse en 
elite dikwijls niet hoeven te werken. 
De sociaal-economische achtergrond bepaalt volgens een respondent, de fi nanciële 
ruimte. Het kunnen uitgeven van bepaalde bedragen; investeren in zichzelf, contributie 
betalen voor clubs en verenigingen voor vrouwen telt met name het uiterlijk, kleding en 
woonlocatie- en behoort de begeleiding die de ouders of andere familieleden uitvoeren, op 
goede scholen gezeten hebben, eveneens hiertoe (enkele decennia geleden behoorde het 
beurzenstelsel daar ook toe). Andere individuele strategieën waren volgens de respondenten 
meer mogelijkheden om avondcursussen (bijscholing) te volgen en een bijdrage willen 
leveren aan de opbouw van de Curaçaose gemeenschap. Een vrouw had alles voor haar 
toekomst al gepland betreffende haar mavo en bijscholing plannen. Een andere reactie van 
een respondente was dat zij al haar freelance activiteiten had gepland, zodat haar inkomen 
op een redelijk niveau was en meer thuiswerk kon uitvoeren. 
Het merendeel van deze groep vrouwen werd gemotiveerd door het gezinsleven. Bij een 
deel van oudere vrouwen werd de opvoeding als één van de belangrijkste oorzaken gezien 
voor de geldingsdrang. De groei van het bewustzijn door opleidingen en cursussen was 
kenmerk van zelfmotivatie om vooruit te willen komen. Dat wil zeggen, de vergroting 
van kennis om specifi eke doelen te realiseren voor een promotie ofwel een hogere 
functie (meer invloed, een groter sociaal netwerk en een hoger maandsalaris). Het werd 
door verschillende vrouwen benadrukt hoe zinvol het was om leuk en bevredigend werk 
te hebben. Een respondente vreesde echter wel de concurrentie van jongere collega’s. 
Vrouwen die tevreden waren of zich goed voelden in hun functie ambieerden niet 
veel meer, dan een verdieping van hun taken of een verbetering van de werksfeer. Het 
coördineren van veranderingsprocessen binnen de organisatie was dan een mogelijk ander 
alternatief. 

5.5.3. Conclusie
We kunnen constateren dat veel vrouwen menen dat een ‘goede opvoeding’ en motiverende 
ouders; –opleiding, goede manieren en fi nanciële middelen- eveneens een voorwaarde voor 
een carrièreopbouw op Curaçao zijn. 
Uit onderzoek blijkt dat ook in de publicaties van OiB en DSO deze kwalitatieve conclusies 
getrokken worden (Bell& Nkomo, 2001; Kibbelaar-Buma, 2003; OIB, 2002). 
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Grafi ek 5. 5. Ambitie (sociaal-economische achtergrond) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de percentages blijkt dat meer niet-toppers (13%) dan toppers (0%) het deelaspect ‘ 
invloed van sociale achtergrond en opleidingsniveau’ erg belangrijk achten in relatie tot 
het glazen plafond. Meer toppers (50%) dan niet-toppers (43%) vinden dit deelaspect van 
invloed op de doorstroomkansen. Iets meer niet-toppers (30%) dan toppers (25%) vindt 
dit deelaspect van enige invloed. 13% van de niet-toppers vindt dat het deelaspect ‘ milieu 
en opleidingsniveau’ weinig uitmaakt. 25% van de toppers is de zelfde mening toegedaan. 
2% van de niet-toppers meent dat dit deelaspect nauwelijks wat uitmaakt voor het glazen 
plafond. Wat opvalt is dat het gemiddelde van de toppers (3.25) voor dit deelaspect lager 
ligt dan bij de niet-toppers (3.51). Aan de hand van dit waardeverschil kan de conclusie 
worden getrokken dat niet-toppers het belang van de sociaal-economische achtergrond 
belangrijk vinden dan de toppers (niet signifi cant).

5.6. Effect van opleidingsverschillen

5.6.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect opleidingsniveau wordt door de helft van de niet-toppers (50%) van groot 
belang geacht. 94% meent dat het opleidingsniveau essentieel is voor het doorbreken 
van het glazen plafond. Opvallend is echter dat het percentage toppers, dat opleiding erg 
belangrijk vindt, lager ligt dan bij de niet-toppers, namelijk 31%. Het percentage niet-
toppers en toppers, die dit deelaspect belangrijk vindt, ligt even hoog, namenlijk 44%. 6% 
van de niet-toppers meent dat het opleidingsniveau enigszins van belang is terwijl 25% van 
de toppers denkt dat opleidingsniveau van matige invloed is. Het gemiddelde 4. 14, ligt bij 
de niet-toppers hoger dan bij de toppers 4.06. Hieruit blijkt dat niet-toppers het deelaspect 
opleidingsniveau belangrijker vinden.

Tabel 5.6. Rol van opleidingsniveau
Rol van opleidingsniveau Niet-Toppers Toppers

Heel veel (5) 50% 31%

Veel (4) 44% 44%

Matig (3) 6% 25%

Weinig (2) 0% 0%

Heel weinig (1) 0% 0%

Gemiddelde 4.14 4.06
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Nniet-toppers=95 Ntoppers=16. Door het lage aantal respondenten bij de twee groepen zijn 
de gemiddelden signifi cant verschillend bij wat grotere verschillen. Het signifi cantieniveau 
bij dit deelaspect is 0.034. Vanwege dit groter verschil is het van belang om dit verschil 
kwalitatief ook te zien.

5.6.2.Kwalitatieve analyse van de data
De mbo/hbo/wo respondenten gaven aan dat er een opmerkelijk verschil is tussen het hbo 
en universitaire opleidingsniveau. Een deel van deze groep vrouwen vond dat universitair 
opgeleide vrouwen theoretischer en beleidsmatiger werkten. Dit in tegenstelling tot de hbo 
opgeleide vrouwen die praktisch goed getraind zijn, maar de theoretische bagage missen 
van een hoger academisch gevormde. Ook vonden de respondenten dat hbo opgeleide 
vrouwen praktischer en sneller waren. De universitair opgeleiden dachten echter abstracter. 
Beide categorieën waren echter in staat om opdrachten zelfstandig uit te voeren, bezaten 
leidinggevende capaciteiten, werkten hard en waren dikwijls goed geïnformeerd omtrent 
internationale processen. Hbo en universitair opgeleide vrouwen waren meestal in hogere 
kader functies werkzaam of in leidinggevende functies, terwijl mbo opgeleide vrouwen 
voornamelijk middenkader functies of hoger kader functies functioneerden. Door 
cursussen, netwerk werkervaring en/of een eigen bedrijf waren er enkele mbo opgeleide 
vrouwen die in leidinggevende functies (subtop) werkten maar dat waren over het algemeen 
uitzonderingen. Ook onder hbo en universitair opgeleide vrouwen, waren er respondenten 
die om verschillende redenen in middenkader of hoger kader functies functioneerden, maar 
de vrouwen in leidinggevende functies hadden over het algemeen allemaal een afgeronde 
hbo of universitaire opleiding. Voor deze groep vrouwen was ook werkervaring, het op de 
hoogte blijven van technologische veranderingen of het volgen van interne cursussen of 
promotiemogelijkheden essentieel. Een hbo en universitair opleidingsniveau blijkt de beste 
garantie te zijn voor een carrière en het functioneren in een leidinggevende functie in zowel 
de private als de overheidssector. Sommige vrouwen meenden dat zowel werkervaring 
als opleiding doorslaggevend waren. Dit laatste in combinatie met het bijblijven van de 
laatste technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het werken voor de overheid 
heeft als voordeel dat inzicht verworven wordt in de sociaal-economische processen van 
de samenleving. De meeste vrouwen vonden ook dat met name de Nederlands- Europese 
opleiding binnen de Curaçaose overheid gewaardeerd werd. 

Het signifi cantieniveau is 0.034. Toppers en niet-toppers blijken voor wat het deelaspect 
‘opleidingsniveau’ betreft overeenkomstige ervaringen te hebben.Vrijwel alle toppers 
meenden dat een opleiding een van de belangrijkste criteria is voor het doorbreken van het 
glazen plafond of een carrière op de Curaçaose arbeidsmarkt.

Respondent 2 zei:

“... ten eerste is de opleiding van belang of die past bij de positie waar je zit. Minimaal voor 
hoogopgeleide vrouwen of voor topfuncties een hbo of universitaire opleiding. Ik vind dat men 
dan op een ander niveau, hoog niveau bezig is met denken, analyseren en dergelijke. Dat geeft 
een hogere opleiding mee als men dat op de juiste wijze toepast”.
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Een andere topper antwoordde:

“Ik denk in ieder geval een goede en adequate opleiding. Het kan wel zo zijn dat mensen 
uit ervaring een hele hoop leren, maar ik denk dat die tijd zo’n beetje voorbij is dat je het 
daarmee niet alleen kunt doen. Het is allemaal ingewikkeld. Een goede opleiding die ook 
gericht is op wat je gaat doen en of in ieder geval waarmee je vooruit kan” (respondent 12).

Een enkele topper is echter van mening dat de wil en/of het doorzettingsvermogen 
doorslaggevend is. Ze reageerde zo:

“...  opleiding is ergens noodzakelijk dat je een klein beetje weet hoe het in mekaar zit, dat je 
kunt tellen,... je moet geen analfabeet zijn want dan kom je nergens, maar ik geloof dat je met 
een dosis gezond verstand heel ver kunt komen... Ik ken een heleboel afgestudeerden en een 
reeks aan titels en ik corrigeer hun fouten... ”, aldus respondent 40.

Opleiding veronderstelt kennis, mee kunnen praten, abstraheren, inkomen en compenseert 
sociale achtergrond en persoonlijke eigenschappen. Vrijwel alle toppers meenden dat er 
minimaal een hbo-opleiding nodig is voor leidinggevende functies of belangrijke banen. 

Een respondente zei dat:

“Bij minimale voorwaarden qua opleiding denk ik toch wel in de richting van een hbo, of een 
academische opleiding. Je hebt als vrouw heb je een zekere backing nodig van je opleiding. 
Een man die kan zich ontwikkelen. Ik denk dat het bij een vrouw moeilijker gaat. Er zijn in het 
bedrijfsleven op Curaçao een paar self-made women. Ik denk dat je vanwege je achterstand 
op de man, dat je dan toch die backing van die opleiding nodig hebt. Het is een soort credit 
card in de samenleving. Een hbo opleiding of zo geeft je meer zelfvertrouwen. Het geeft je 
meer bagage” (respondente 19).

Opleiding wordt door de toppers als heel belangrijk ervaren, zonder opleiding wordt men 
volgens toppers niet meteen serieus genomen. Hoe hoger de functie hoe hogere opleiding er 
wordt vereist. 

“Als ik hier was gekomen zonder academische opleiding zonder ervaring, zonder de specifi eke 
ervaring die ik op dat moment had was ... dat het vrij onmogelijk was geweest... ze moeten je 
graag willen anders nemen ze daar de moeite niet voor... Ik denk dat het zeker onontbeerlijk 
is voor vrouwen. Omdat ze dan bepaalde kwalifi caties heeft, een meerwaarde waardoor ze 
zich kan onderscheiden ten opzichte van andere vrouwen... Maar ze moeten hun opleiding 
gecombineerd hebben met wat ervaring, alleen academische opleiding helpt hier niet zoveel... 
..” (respondente 26).

Ook de mbo opgeleide toppers vinden dat opleiding kennis veronderstelt, een hoger 
inkomen, dat men in staat is makkelijker te communiceren. Deze groep toppers meent 
echter wel dat voor een leidinggevende functie of voor het doorbreken van het glazen 
plafond minimaal een mbo of havo schooldiploma nodig is.
Wat opvalt is dat de toppers het hbo opleidingsniveau als een basisvoorwaarde beschouwen 
voor een carrièreopbouw op Curaçao. Dit in tegenstelling tot de meningen van het 
merendeel van niet-toppers, die juist mbo als een basisvoorwaarde zagen voor een carrière. 
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Naast een opleiding zijn levenservaring en andere activiteiten van belang voor het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden. Deze sociale vaardigheden bestaan onder meer 
uit, met verschillende (veeleisende) mensen kunnen omgaan, probleemoplossend kunnen 
denken en werken. Hoe hoger de functie hoe moeilijker het werk, omdat deze topbanen 
heel wat capaciteiten vereisen zoals: technische vaardigheden, managementcapaciteiten, 
mensenkennis, doortastendheid, fl exibiliteit en prestatievermogen. Essentieel zijn: richting 
kunnen geven aan een bedrijf of aan organisatieprocessen, sturen, beslissen, mogelijkheden 
scheppen, betrokkenheid laten ervaren en laten voelen en een bijdrage willen leveren. De 
opleiding is het visitekaartje; daar komt men mee binnen, daarna zijn het de vaardigheden 
en de capaciteiten die bepalen hoe men zich handhaaft en/of doorgroeit. Zeker voor 
vrouwen is een opleiding belangrijk, omdat zij zich toch nog in een mannenmaatschappij, 
waar de machomentaliteit overheerst, extra –en continu- moeten bewijzen. 
Volgens respondenten verstrekt opleiding kennis van zaken en vergroot het het 
abstractievermogen, stelt mensen in staat om snel informatie op te zoeken en nieuwe 
ontwikkelingen te volgen. Opleiding is een opstapje en gecombineerd met werkervaring 
verstrekt het het kader voor de persoonlijke ontwikkeling, volgens respondenten. 
Eén respondente vond dat een afgeronde wetenschappelijke studie vooral voor hoge 
overheidsbanen een voorwaarde is. Voor bepaalde functies zijn specifi eke studie en kennis 
absoluut een basisvoorwaarde. Een opleiding garandeert verder dat men in staat is om 
verbanden te zien, enigszins zelfstandig te opereren en oplossingsgericht te denken. 
Een paar vrouwen vonden wel, dat het verschil tussen hbo en universitair opgeleide 
personen opvallend was. Hbo opgeleide vrouwen lopen, volgens deze groep vrouwen, het 
gevaar zichzelf te overschatten in tegenstelling tot de academisch gevormde vrouwen, die 
deze hoge verwachtingen, volgens hen, minder schijnen te hebben. Via de opleiding heeft 
er al een voorselectie plaatsgevonden, kent men de normen van de heersende klasse en is 
men in staat gebleken zich te kunnen conformeren naar de heersende normen en waarden. 
Het overgrote deel van de vrouwen was van mening dat een hbo en/of universitair niveau 
minimaal nodig was voor een bepaalde manier van denken en onafhankelijkheid van geest. 
Ook komt men in een hogere schaal binnen wat meer salaris opbrengt en meer fi nanciële 
stabiliteit biedt. 
Een hbo-opleiding daarentegen verstrekt wat meer gereedschappen dan een mbo. De 
mbo’er is vaker administratief ondersteunend bezig; de hbo’er is uitvoerend bezig en 
de academicus wordt als theoretischer ervaren. In het bedrijfsleven wordt prestatie 
belangrijker bevonden, terwijl bij de overheid men minimaal op doctoraal niveau in een 
leidinggevende functie moet functioneren, omdat daar eerder het plafond bereikt is en dit de 
selectieprocedure voor diensten is om kwaliteit binnen te halen. Opleiding betekent imago, 
zelfverzekerdheid, motivatie, hard werken en intelligentie. Opleiding betekent eveneens 
leiderschapcapaciteiten, in staat zijn om in het openbaar te kunnen praten, verscheidene 
talen vloeiend beheersen en goed kunnen schrijven. 
Een enkele respondente vond dat opleiding helemaal niets zegt en dat dat absoluut geen 
garantie is voor maatschappelijk succes. Andere respondenten vond dat opleiding wel 
degelijk “houding” veronderstelt, verantwoordelijkheidsgevoel, rechtvaardigheids- gevoel 
en dat met name voor vrouwen het toch erg belangrijk is om te hebben om zodoende sociaal 
mobiel te zijn. Concreet betekent dit, volgens een respondente, dat met een hbo-opleiding 
men in de overheid op schaal zeven binnenkomt, met een mbo-opleiding in schaal zes start 
en met een academische opleiding vaker hoger ingeschaald wordt. En zonder opleiding kan 
men in de loopbaanontwikkeling terugvallen of stagneren. 
Op Curaçao geldt ook de patronagepolitiek, waardoor het sociaal netwerk uitermate 
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bepalend kan zijn voor de carrière. De vraag en de behoefte uit de maatschappij 
beïnvloeden uiteraard ook de vraag naar specifi ek opgeleiden. Op Curaçao zijn dat nu 
vooral de fi nanciële sector, de economische en technische beroepen. De mentale bagage 
die opgedaan wordt door op een hoger niveau te functioneren, te discussiëren, visionair te 
zijn, te analyseren, te abstraheren en verbanden te leggen is voor de meeste vrouwen de 
belangrijkste reden om een afgeronde opleiding te hebben. Naast opleidingsniveau bepalen 
individuele eigenschappen of karaktereigenschappen en het sociaal netwerk ook het 
carrièreverloop. 
Onder de mbo opgeleide vrouwen valt op dat zij vaak vinden dat mbo de minimale 
opleidingsvoorwaarde is voor een carrière op Curaçao. Het minimale opleidingsniveau 
was of mavo/havo voortgezet onderwijs, afgemaakt met een middelbaar beroepsonderwijs/
middelbaar administratief opleidingsdiploma. Veel vrouwen uit deze groep zijn van mening 
dat alleen een mavodiploma niet voldoende is. Met een mavo-opleiding kon men weliswaar 
in de supermarkt als cassière terecht of in de winkel als winkelmeisje. Hierdoor is de 
loopbaan beperkt. Een enkele respondente vond een havo en hbo/universiteit- diploma een 
minimale voorwaarde, omdat men dan hoger in de organisatie of bedrijf instroomde en een 
hoger salaris ontvangt. Eén geïnterviewde vrouw vond echter dat beroepsonderwijs (bvo) al 
voldoende was. 

5.6.3. Conclusie
Een opleiding opent deuren, maar altijd wel in combinatie met een paar specifi eke persoon
lijkheidseigenschappen zoals doorzettingsvermogen, inzet en vriendelijke communicatieve 
vaardigheden. Enkele respondenten vonden bij dit deelaspect dat er een verschil bestaat 
tussen opgeleide mbo’ers uit Nederland en uit Curaçao. Mbo opgeleide vrouwen uit 
Nederland worden beter betaald. Een aantal vrouwen hoopt via cursussen de technologische 
ontwikkelingen beter te kunnen volgen. Theoretisch wordt dit aandachtspunt door zowel de 
ILO als door verschillende andere publicaties benadrukt (Kibbelaar & Buma, 2003; ILO, 
1997; ILO, 2000; Oib, 2/01;OIB, 1998; OiB, 1/2000; OiB, 2002;OIB; OIB, 1999; Wirth, 
2001).

Grafi ek 5.6. Ambitie (opleidingsniveau) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de percentages kan worden afgeleid dat veel niet-toppers (50%) de rol van het 
opleidingsniveau heel erg belangrijk vinden voor hun mogelijkheden. 31% van de toppers 
vindt hetzelfde. Een gelijk percentage niet-toppers en toppers is van mening dat de 
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opleiding belangrijk is. Beduidend meer toppers (25%) dan niet-toppers (6%) denkt dat 
opleiding van enige invloed is. Zowel toppers als niet-toppers vinden het deelaspect ‘effect 
van opleidingsverschillen’ enigszins belangrijk tot erg belangrijk voor het glazen plafond. 
De gemiddelde waarden liggen hoger bij de niet-toppers (4.14) dan bij de toppers( 4.06). 
De niet- toppers vinden het effect van de onderlinge opleidingsverschillen signifi cant 
belangrijker voor het doorbreken van het glazen plafond dan de toppers.

5.7. Conclusies ten aanzien van het aspect ambitie
Als we de kwalitatieve analyse bekijken kunnen we concluderen dat wat het eerste 
deelaspect ‘rol van opvoeding’ betreft onderzoekers zoals Baritteau (1998), Bell& 
Nkomo (2001), Cuales (1998), Davidson (1997), ILO (1997), Massiah (1986), McKenzie 
(1986) en Powell (1999) de inzichten verstrekken omtent Caribische sekserolpatronen, 
opvoedingsstrategieën en de invloed van ouders op de vorming en ontplooiing van 
een kind. Uit de interviews blijkt ook hoe groot de invloed van ouders als coaches en 
rolmodellen voor met name dochters kan zijn. Maar tegelijkertijd ook hoe een traditionele 
opvoeding, zowel voor vrouwen als mannen, zowel belemmerend als verrijkend zijn. 
Bij het tweede deelaspect ‘invloed van karaktereigenschappen omtrent het aspect ‘ambitie’ 
blijkt hoe auteurs als Fischer e.a (2000), Morrison e.a (1987), Powell (1999) persoonlijke 
vaardigheden als kritische succesfactor voor vrouwen een belangrijke rol toekennen voor 
een succesvolle carrière. Sociale vaardigheden, een prettige uitstraling, een representatief 
voorkomen, een sociaal en familienetwerk hebben, geduldig zijn, zelfstandig zijn en zich 
dienstbaar op willen stellen, zijn enkele van de kenmerken die een vrouwelijke talent moet 
bezitten. Uit de reacties van de respondenten, met name de niet-toppers, blijkt ook hoe 
groot de rol van religie omtrent dit deelaspect is. Flexibiliteit, dynamisch zijn, vriendelijk, 
daadkrachtig, niet bang, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen hebben, werden ook 
genoemd door de respondenten.
Het derde deelaspect ‘rol van ambitie’ wordt cruciaal bevonden door zowel toppers als niet-
toppers. Veel onderzoekers noemen dit deelaspect als onmisbaar voor het verwezenlijken 
van doelen. Edmondson Bell & Nkomo (2001), Morrison e.a (1987), Ellis (1986) 
onderzoeken dit deelaspect grondig. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt, dat 
een leidinggevende functie een jarenlange vaak doordacht traject van scholen, studies, 
cursussen of stages betekent. Een afgeronde tertiaire opleiding, of in het buitenland of op 
het eiland zelf zijn een voorwaarde voor het doorbreken van het glazen plafond. Belangrijk 
is de planning opdat doelstellingen kunnen worden bereikt.
Het deelaspect ‘sociale achtergrond en opleidingsniveau’ wordt door ondermeer Bell & 
Nkomo (2001), Massiah (1986), McKenzie (1986), Tang Nain (1991) en Wirth (2001), 
bestudeerd. De toppers en de niet- toppers denken dat het sociaal-economische milieu van 
invloed is op de opleidingkeuze en motivatie van (jonge)vrouwen om door te studeren. De 
sociale achtergrond staat in zekere zin eveneens garant voor fi nanciële middelen en een 
sociaal netwerk voor informatieverstrekking.
Het effect van opleidingsverschillen ligt in het verlengde van het derde deelaspect. Bij 
het aspect ‘effect van opleidingsverschillen’ moeten we denken aan het verschil tussen 
mbo en hbo/universitair opgeleiden. Zowel ILO (1997), Kibbelaar-Buma (2003), Massiah 
(1986), Mckenzie(1986), als OiB (2000), OIB (1998) en Wirth (2001), benadrukken 
het effect van opleidingsverschillen met betrekking tot functieaanstellingen, werving en 
selectie en doorstroommogelijkheden binnen arbeidsorganisaties. De niet-toppers geven 
in de interviews aan dat er wel degelijk een verschil bestaat in beloning, solicitatie en 
vacaturemogelijkheden en beloning (CBS, 2001). Ook noemen enkele respondenten het 
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verschil in houding tussen de hogergeschoolden (hbo/wo). Het verschil tussen hbo en 
universitair opgeleid zijn, komt volgens enkele repondenten (zowel toppers als niet-toppers) 
tot uiting in verwachtingspatroon van eigen capacititeiten, de wijze van uitvoering en het 
theoretisch en abstractieniveau. Daarnaast hebben veel mbo’ers hun opleiding op Curaçao 
kunnen volgen, terwijl dat voor het merendeel van de hbo/wo opgeleiden niet mogelijk 
bleek. Wel is er een verschil van beloning te zien, volgens een aantal respondenten (niet-
toppers) voor mbo’ers werkzaam en opgeleid in Nederland of op Curaçao.
Als we per deelaspect de waarden van de gemiddelden bekijken, kan worden geconcludeerd 
dat met betrekking tot het aspect ambitie de respondenten uit beide groepen (niet-toppers en 
toppers) menen dat met name het behalen van doelen cruciaal is voor de aspect ‘ambitie’. 
Het gemiddelde van de toppers (100%) scoort bij dit deelaspect het hoogst, namelijk 
(4.56). 97% van de niet-toppers vindt dit deelaspect slechts van enige invloed. Hoewel er 
verschillen zijn te constateren bij de verschillende criteria kan worden geconcludeerd, dat 
de toppers met betrekking tot het aspect ambitie, gemiddeld genomen, menen dat ná het 
deelaspect ‘rol van ambitie’, het deelaspect ‘karaktereigenschappen’ een grote rol speelt tot 
het aspect ‘ambitie’. Ten derde is het deelaspect ‘invloed van opvoeding’ belangrijk voor 
ambitie. Vervolgens denken de toppers dat het deelaspect ‘het behalen van doelen’(4,56), 
het deelaspect ‘karaktereigenschappen’ (4.37), het deelaspect ‘de rol van opvoeding’ 
(4.13), ‘het effect van opleidingsverschillen’(4.06) en het deelaspect ‘sociaal-economische 
achtergrond’ (3.35) van invloed zijn in relatie tot factor ‘ambitie’. 
De niet-toppers vinden dat het deelaspect ‘ambitie’ heel erg belangrijk is voor dit aspect. 
Daarna volgen het deelaspect ‘karaktereigenschappen’(4.30) en het deelaspect ‘effect van 
opleidingsverschillen’ opleidingsniveau (4.14). Vervolgens denken niet-toppers dat het 
deelaspect ‘de rol van opvoeding’ van betekenis is (3.95). Tenslotte vinden niet-toppers dat 
het deelaspect de ’sociaal-economische achtergrond’ van belang is (3.51). Opvallend is dat 
onder toppers het gemiddelde rondom het deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’ het 
laagst is (3.25) en dat eveneens zij het hoogst scoren, namelijk bij het deelaspect ‘rol van 
ambitie’. De niet-toppers scoren ook het hoogst bij het deelaspect ‘rol van ambitie’ en het 
laagst bij het deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’. Maar niet-toppers scoren weer 
hoger dan toppers op het deelaspect ‘effect van opleidingsverschillen’. Hier zien we dat 
niet-toppers dit deelaspect belangrijker vinden dan toppers. Meer niet-toppers dan toppers 
vinden dat het deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’ een rol speelt rondom het 
aspect ‘ ambitie’. 
Uit deze waarden en percentages en de kwalitatieve analyse blijkt dat zowel toppers als 
niet-toppers vinden dat voor ambitie het ‘behalen van doelen’ erg belangrijk is. 
Verder zijn het karakter en de sociale vaardigheden van een persoon, voor beide groepen, 
zeer invloedrijk op ambitie en uiteindelijk de doorstroomkansen naar leidinggevende 
functies. Voor de toppers blijkt dat daarna opvoeding belangrijk is. De niet-toppers 
plaatsen het deelaspect ‘effect van opleidingsverschillen’ of het opleidingsniveau als 
derde deelaspect op de ranglijst. De toppers menen dat op de vierde plaats het deelaspect 
‘opleidingsniveau’ geplaatst moet worden, terwijl de niet-toppers op een vierde plek 
geven aan het deelaspect ‘ rol van opvoeding’. Zowel niet-toppers als toppers blijken het 
deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’ als minst belangrijk te beschouwen in relatie 
tot het aspect ‘ambitie’.

NOOT HOOFDSTUK 5

148 Zie beleidsplan DWGHZ (1999).
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6. FAMILIE- EN/OF GEZINSVERANTWOORDELIJKHEDEN 

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk staat familiesteun met betrekking tot het glazen plafond centraal. In dit 
onderzoek wordt familiesteun gedeconstrueerd met behulp van 4 deelaspecten namelijk:

• Steun van partner
• Steun van familie
• Combinatie arbeid en zorg
• Het hebben van kinderen

Voor ieder van bovengenoemde deelaspecten zal in de volgende onderdelen worden 
onderzocht of er een verschil tussen de groep van niet-toppers en toppers bestaat. Dit zal 
in eerste instantie op een kwalitatieve wijze gebeuren. Hierbij zullen de diepte-interviews 
worden gebruikt met de 111 respondenten. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om 
na te gaan of er wel verschillen te vinden zijn tussen de toppers en de niet-toppers. Citaten 
uit de interviews zullen dan worden gepresenteerd ter illustratie. Het respondentenaantal 
is relatief klein om een gedegen en grondig statistisch onderzoek uit te voeren (n=16 
voor toppers en n=95).Voor ieder van de deelaspecten zal wederom het gemiddelde 
worden berekend. Deze waarde zal zowel voor de toppers als voor de niet-toppers worden 
berekend. Aan de hand hiervan zullen de gemiddeldes nader worden bestudeerd naar 
signifi cante verschillen. Tot slot worden er conclusies getrokken op basis van de vier 
deelaspecten.

De kernvraag van dit hoofdstuk is hoe vrouwen in leidinggevende functies hun familie- en 
gezinsverantwoordelijkheden, zoals het verzorgen van de kinderen en andere familieleden 
en huishoudelijke taken, organiseren. De vraag is hierbij ook hoeveel steun ze ondervinden 
van hun partner, familie en/of buren. Greenhaus en Parasuraman (1994) stellen vast 
dat zonder de steun van familie en/of partner het voor vrouwen problematisch is om 
goed te functioneren op de arbeidsmarkt, en helemaal op leidinggevend of topniveau. 
(Sociale) steun is met andere woorden een voorwaarde om verscheidene barrières, die 
het glazen plafond defi niëren, te doorbreken (Greenhaus en Parasuraman, 1994). Ook 
volgens Morrison, White (1992) behoort de organisatie van het privé-leven tot een van 
de vier belangrijkste factoren die het glazen plafond in stand houden (Morrison, White 
e.a, 1992:19-20):”Women are still expected to take major responsibility for maintaining a 
household, raising children, even nurturing an intimate relationship. The time demands are 
ominous.”(Morrison, White e.a, 1992: 19-20). Deze zorgverantwoordelijkheid voor gezin 
en andere familieleden kan voor de carrièremogelijkheden voor werkende vrouwen een 
obstakel149 /uitdaging zijn, maar ook een ondersteuning. 
Verder kan het hebben van kinderen als een obstakel/uitdaging beschouwd worden voor 
een carrière, zeker in combinatie met een managementbaan. Het blijkt dat de opvang 
van kinderen stroef verloopt als er geen familie of ondersteunende partner in de buurt 
is of op het eiland woont. Als deze opvang niet bestaat of niet functioneert, dan is het 
hebben van kinderen, volgens het merendeel van de respondenten, een groot probleem. 
Goede kinderopvangfaciliteiten blijken van essentieel belang, omdat er volgens veel 
respondenten nu niet voldoende adequate opvangfaciliteiten zijn voor kinderen. Binnen dit 
kader zijn de volgende punten van belang, namelijk: hoe staat het met de opleiding van de 
leidsters van de opvangcentra? Bestaat er voldoende aandacht voor de kinderen? Zijn de 
opvangfaciliteiten hygiënisch, toegankelijk en niet te duur? Relevant hierbij is de druk die 
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de combinatie arbeid en zorgtaken oplevert voor deze vrouwen. De effi ciëntie rondom de 
organisatie is een indicatie hoe deze taken geen barrière hoeven te zijn voor de carrière. De 
steun van de partner en het support van de familie/buren zijn noodzakelijk voor het goed 
kunnen organiseren van het huishouden (denk hier aan huishoudelijke en zorgtaken en 
de hulp in de huishouding). Deze steun is zeer cruciaal en onmisbaar voor de opbouw en 
instandhouding van een loopbaan (Greenhaus en Parasuraman, 1994). 
De organisatie van het huishouden, betekent concreet: “Wie doet de boodschappen en op 
welke dag en hoe laat; wie wast af en wie brengt de kinderen naar school en wie neemt de 
andere zorgafspraken op zich”. Als er sprake is van een huishoudster of wel een live- in dan 
is het belangrijk om af te spreken wie haar instrueert en de afspraken met haar maakt en het 
contact met haar onderhoudt. Kortom, alles wat te maken heeft met de zorgtaken beïnvloedt 
het werken buitenshuis en dus ook uiteindelijk de carrièremogelijkheden van werkende 
moeders en alleenstaande vrouwen op het eiland. Uit diverse onderzoeken150 blijkt dat 
de dagindeling wereldwijd van cruciaal belang is voor de carrièreopbouw van vrouwen 
(Lobel, 1999: 453-468). Boelens en van Iren (OiB) menen ook dat de toekomstige nieuwe 
werkgever en organisatie rekening moeten houden met de persoonlijke omstandigheden van 
de werknemer. Ze schrijven dat:

 “Medewerkers die in staat worden gesteld om het werk te plooien naar hun persoonlijke 
omstandigheden dragen vaak inventieve oplossingen aan die laten zien dat het werk op een 
andere, maar vaak niet mindere wijze, kan worden uitgevoerd.” 

Zo ontstaat ook een grotere betrokkenheid van werknemers bij het bedrijf (Boelens en 
van Iren, OIB). Een van de elementen voor gelijke mogelijkheden voor vrouwen op de 
arbeidsmarkt is het wettelijk vastleggen van kinderopvangfacilititeiten bij bedrijven en 
overheden (Plantenga en Hansen in Fetherolf Loutfi , 2001).
Om na te gaan hoe de verschillende kwesties van invloed zijn op het carrièreverloop van de 
respondenten zijn de data geanalyseerd aan de hand van de volgende vier deelaspecten: 

• In hoeverre hebben de vrouwen de steun van de partner ondervonden (steun van de 
partner)?

• Hoeveel steun krijgen de vrouwen van hun familie? (familiesteun)
• Hoe zwaar weegt de combinatie arbeid en zorgtaken op de carrière? (Combinatie arbeid 

en zorgtaken) 
• In hoeverre is het hebben van kinderen oftewel een gezin een obstakel/uitdaging151 voor 

de carrière? (het hebben van kinderen)

Steun betekent in principe de intergratie van een sociaal netwerk van relaties als wel de 
mogelijkheden voor het in stand houden van deze relaties (Greenhaus & Parasuraman, 
1994). Een analyse hierover behelst zowel sociologische als psychologische dimensies. 
Greenhaus en Parasuram (1994) defi niëren sociale steun als volgt: “een uitwisseling van 
bronnen tussen tenminste twee personen, die door de verstrekker of de ontvanger ervaren 
wordt om het welzijn van de ontvanger te vergroten”(Greenhaus & Parasuraman, 1994). 
Voor de analyse van dit onderzoek is deze defi nitie van toepassing. Sociale steun is echter 
een veelzijdig en complex sociaal en maatschappelijk verschijnsel. 
En er bestaan verschillende dimensies van sociale steun zoals de bron, de inhoud, de vorm, 
het doel en de aard van sociale steun. Vaak lopen deze dimensies echter door elkaar als 
het gaat om bijvoorbeeld sociale kameraadschap, instrumentele, materiele, geestelijke 
en informatieve steun. Ook emotionele, sociale en bemoedigende steun behoren hiertoe 
(Greenhaus & Parasuraman, 1994). 
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De volgende twee vormen van steun zijn relevant voor dit onderzoek namelijk: materiële 
en emotionele steun. Materiële of tastbare steun omvat informatie, adviezen, suggesties, 
tijd, geld en andere instrumentele of natuurlijke vormen van steun. Emotionele steun is 
genegenheid, zelfvertrouwen stimuleren, vertrouwen, feedback, bemoediging en waardering 
(Greenhaus & Parasuraman, 1994). Greenhaus en Parasuraman (1994) onderscheiden 
voor hun onderzoek twee typen steun; a) de professionele- (verplegers, hulpverleners en 
advocaten); b) de familiesteun. Deze laatste vorm van steun onderscheidt zich in 1) steun 
van collega’s; supervisor en de organisatie; 2) persoonlijke steun van partner/echtgenoot, 
kinderen, andere familieleden, vrienden en /of buren. 
De balans tussen privé- en carrièreverantwoordelijkheden is compleet als er sprake is van 
een soepele communicatie, met een goede onderhandelingspositie en goede afspraken. 
Is dat niet het geval dan is het volgens deze groep respondenten niet mogelijk goed 
te functioneren in de baan. Men vindt dat dit bovendien ook geldt voor alleenstaande 
vrouwen. Steun is een voorwaarde voor het goed functioneren voor de carrière. Of dat nu 
van een partner en/of familie afkomstig is, is in feite niet relevant. De steun is in de meeste 
gevallen praktisch of tastbaar van aard. Deze steun bestaat uit het herkennen wanneer te 
motiveren, zelf te koken, huishoudelijke klussen uit te voeren en het stimuleren van het 
volgen van cursussen en/of opleidingen. 
Partners moeten meehelpen en ondersteunend zijn voor de carrière, anders lukt het niet. 
Twee uitgangspunten zijn hierbij relevant, namelijk de carrière en de familie georiënteerde 
werknemer. Greenhaus en Parasuraman (1994) menen dat confl icten vermeden kunnen 
worden als men weet om te gaan met deze spanningen. Zij onderscheiden twee dominante 
vormen van werk en familieconfl icten (WFC): 1) tijd- gebaseerde en 2) spanningen 
gebaseerde confl icten. Hulp in de huishoudorganisatie in de vorm van een live-in of een 
huishoudster is een voorwaarde voor een soepel verloop van de carrière. Als dit niet het 
geval is, dan kan dit een belangrijk obstakel zijn voor de carrière (moeders). 
In dit onderdeel is de focus met name op de persoonsgebonden steun in relatie tot de 
carrière van de respondenten. Hunsaker (1985) stelt namelijk vast dat werk en familieleven 
in balans moeten zijn. Deze balans heeft te maken met de tijdsdruk. De werkverplichtingen 
hebben grote gevolgen voor het familieleven. Het sijpelt door de familietijd heen en 
beïnvloedt de kwaliteit van het gezinsleven. Veel gezinstijd wordt besteed aan het uitrusten 
van de vele werkzaamheden op kantoor. Ze meent verder dat het allerbelangrijkste punt 
met betrekking tot de combinatie arbeid en zorg voor vrouwen, de kwestie tijd is en de 
hoeveelheid energie die een persoon kan opbrengen op een werkdag (Hunsaker in Stead, 
1985)152. Hierbinnen is met name de steun van partner, echtgenoot of ouders/familienetwerk 
onmisbaar. 
De geselecteerde onderzoekspopulatie is divers met betrekking tot het type werkende/
carrière vrouw. Er bestaan verscheidene vormen van combinatiescenario’s van werkende- 
en carrièrevrouwen. Er zijn alleenstaande en alleenwonende vrouwen met ouders, met een 
partner, er zijn verder vrouwen met partner en kinderen en vrouwen zonder partner met 
kinderen die de balans creëren tussen de verantwoordelijkheden op het thuisfront en de 
verplichtingen op het kantoor153. 
Vrijwel alle respondenten zijn van mening dat een ondersteunende partner cruciaal is 
voor de opbouw van een carrière op Curaçao. Sommige vrouwen bespreken alles met 
hun partner, delen de zorg van de kinderen en organiseren al hun sociale activiteiten in 
de vrije tijd van het gezin. De tijd voor het gezin samen met de kinderen bestaat in het 
weekend uit activiteiten met de kinderen, ‘s avonds en door de week wordt alles met de 
partner besproken. De steun van beide partners naar elkaar toe en naar het gezin toe is 
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heel erg belangrijk. Met name de instelling van de man – geen bezwaar hebben tegen 
over- of doorwerken, promoties en reizen, tegenwerking of moeilijk gedrag vertonen-, is 
doorslaggevend. Daarnaast is opvang mede door de medewerking van moeder, zussen of 
andere familieleden onontbeerlijk. De analyse is geschied aan de hand van het onderscheid 
(heel veel) veel steun, (veel) redelijk wat steun, (matig) weinig steun, geen steun en (niet 
relevant) geen partner.
(Heel veel) Veel steun betekent dat deze groep vrouwen tevreden is over de mate waarin 
zij door hun partner of echtgenoot wordt ondersteund bij het dubbele takenpakket dat 
uitgevoerd moet worden. Eigenlijk zijn de vrouwen zeer tevreden of zelfs verrast over de 
wijze waarop zij de medewerking van hun partner krijgen. (Heel veel)Veel steun betekent 
meer dan 50 % inzet van de partners. (Heel veel)Veel steun houdt bijvoorbeeld ook in dat de 
mannen hun partners nadrukkelijk stimuleren om cursussen te volgen. Met veel steun wordt 
eveneens verwezen naar de toon, het enthousiasme en de beoordeling van de vrouwen zelf 
over de mate van support die zij ontvangen. Het blijkt dan duidelijk dat er sprake is van 
een partnership, een teamverband met betrekking tot de huishoudelijke en zorgtaken. Er is 
geen sprake van irritatie, oververmoeidheid en er bestaat een balans tussen werk en privé. 
Met (veel) redelijk wat steun bedoelen de vrouwen dat de partner wel eens wat doet in het 
huishouden en/of zich bekommert over de opvang van de kinderen, zorg draagt over ouders 
of andere familieleden en adviezen geeft in verband met haar carrière. Tot (veel) redelijk 
wat steun behoort de medewerking die de partner verstrekt in verband met de kinderen. 
Concreet houdt dat in dat hij vaak of de kinderen wakker maakt, aankleedt, het ontbijt 
klaarmaakt, of de kinderen naar school brengt en/of ophaalt en/of naar de grootouders 
brengt. Ook bijspringen met het koken, boodschappen doen, schoonmaken, afwassen, 
opruimen en de was doen behoren hiertoe.
Met (matig) weinig steun wordt het gebrek aan medewerking bedoeld die deze groep 
vrouwen ervaart met betrekking tot het uitvoeren van de huishoudelijke taken, zoals 
bijvoorbeeld de zorgtaken. Ook de emotionele en geestelijke steun die partners moeten 
geven in verband met issues uit het werk behoren hiertoe. Vrouwen die zelf bijna alle 
huishoudelijke taken uitvoeren hebben (matig) weinig steun van hun partner. Weliswaar 
is er steun van moeder, een grootmoeder of dienstmeisje en komt de partner wel 
enkele huishoudelijke afspraken na, maar uit de reactie blijkt dan wel dat de vrouw 
verantwoordelijk is voor de kinderen, het runnen van het huishouden en de taakindeling. 
Concreet betekent dit dat de vrouwen hoofdverantwoordelijk zijn voor de organisatie 
van het huishouden en de zorgafspraken met betrekking tot de kinderen. Zo moeten ze de 
kinderen aankleden, naar school brengen, van school halen. Ze begeleiden de kinderen met 
het maken/leren van het huiswerk. Ze assisteren bij buitenschoolse activiteiten.
Vrouwen willen ook hun carrière-ervaringen bespreken en zich voorbereiden op andere 
zaken. Veel vrouwen zijn ontevreden en kritisch over de gang van zaken. Ze zijn 
geïrriteerd over de wijze waarop zij werk en privé moeten combineren. Ook het gebrek aan 
voorzieningen en de wijze waarop de partner zich gedraagt wekken vaak irritaties.

6. 2. De steun van de partner

6.2.1 Kwantitatieve analyse van de data
Uit tabel 6.2 valt af te leiden dat een hoog percentage (44%) toppers de steun van de partner 
erg belangrijk vinden voor het doorbreken van het glazen plafond. Het merendeel van de 
toppers meent dat de steun van de partner heel veel (44%) tot matig (19%) van belang is. 
Relatief minder niet-toppers (25%) vinden de steun van de partner erg belangrijk. Relatief 
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meer niet-toppers vinden deze steun belangrijk (24%). Dat is meer dan de toppers waarvan 
19% deze steun belangrijk acht. Het gemiddelde bij de niet-toppers is kleiner (2.66) dan bij 
de toppers (3.5). Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat de toppers de steun van de partner 
belangrijker vinden dan de niet-toppers.

Tabel 6.2. Steun van partner
Steun van partner Niet-Toppers Toppers

Heel veel (5) 25% 44%

Veel (4) 24% 19%

Matig (3) 12% 19%

Weinig (2) 9% 0%

Heel weinig (1) 1% 0%

Gemiddelde 2.66 3.5

Nniet-toppers = 95 en Ntoppers=16. Door het lage aantal respondenten zijn de gemiddelden 
signifi cant bij enigszins grotere verschillen. Het signifi catieniveau bij dit deelaspect is 
0.151.

6.2.2. Kwalitatieve analyse van de data
“ Mijn partner stimuleert me ook om naar cursus te gaan, want ik wou niet verder gaan met 

het management. Je denkt dat omdat je er s’avonds niet bent, misschien vinden ze dat niet 
leuk, maar hij gaat ook mee naar cursus” (R2).

“ Hij zegt bijvoorbeeld als je wilt studeren, waarom niet. Als ik hulp nodig heb, dan doet hij dat 
graag. Hij helpt mij altijd. Bijvoorbeeld toen ik op de MTS zat, steunde hij mij echt. Want ik 
moest elke maand een scriptie maken, en ik maakte alles in het klad en hij typte het helemaal 
uit voor mij. Ook mijn vader zegt altijd;” Als je wilt studeren, doe maar mijn kind, doe maar. 
Dus ik heb een goede ondersteuning van mijn familie en van hem” (R16).

Voor het merendeel van de vrouwen is het zeer belangrijk dat hun partner hun 
onvoorwaardelijk en 100% steunt. 

“ Ik krijg veel steun van mijn vriend hij begrijpt dat. Hij weet dat ik het leuk vind. Soms heb ik 
vaak een beetje schuldgevoelens, omdat ik eigenlijk heel weinig thuis ben. Dus dan ben ik niet 
thuis om te koken, haha, maar dat vindt hij niet erg. Dus als ik thuis ben, probeer ik ook van 
alles te doen, dus ik ga dan geen t.v kijken, dat doe ik dan niet. Dat zou niet eerlijk zijn. Maar 
hij begrijpt het.” (R10).

19% van de toppers ervaart (veel) redelijk wat steun van haar partner of echtgenoot. Van de 
niet-toppers ervaart 12% daarentegen (veel) redelijk wat steun.

“...  Ik heb hulp in de huishouding. Daarnaast zeg ik voor mijn eigen gevoel:’ In de vergaderweek 
ben ik geen partner voor mijn man. Want om negen uur begin ik en het kan soms uitlopen tot 
12 s’nachts. Mijn man doet heel makkelijk inkopen voor mij als ik het niet kan ... ” (R60).

De wijze waarop partners samen bepaalde zaken van het werk kunnen bespreken valt onder 
(veel) redelijk wat steun. Concreet betekent dit dat niet alles wordt besproken of alle taken 
evenredig verdeeld zijn. De indruk ontstaat dat onder deze groep vrouwen de partners 
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meehelpen, maar dat de vrouwen hoofdverantwoordelijk blijven voor in ieder geval de 
organisatie omtrent de verdeling en uitvoeren van de taken. Met (veel)redelijk wordt ook 
bedoeld – en dit geldt met name voor de niet-toppers- dat de partner geen grote problemen 
heeft met haar carrière. Dat betekent concreet dat hij niet tegenwerkt, maar dit betekent ook 
dat hij haar niet voor honderd procent steunt. In ieder geval boycot hij haar carrière niet en 
leeft hij in de meeste gevallen met haar mee. Er zijn blijkbaar niet veel mannen die rekening 
willen houden met een baan en de vrouw zelf. Ook is het belangrijk dat problemen die op 
het werk worden ervaren met de partner kunnen worden besproken. Zijn advies is van grote 
waarde. Deze adviezen variëren van “ Waarom doe je dit zo tot waarom pak je het niet zo 
aan?”. Het geven van kritiek kan constructief zijn en dat betekent het geven van (veel)redelijk 
wat steun, (opbouwende) kritiek of commentaar op: de tijdsindeling, de wijze van nakomen 
van werkafspraken, te lang doorwerken (overwerk) en het hebben van hobby’s en het nemen 
van ontspanning. Deze steun wordt heel belangrijk gevonden voor de feedback. 
Veel van de jongere niet-toppers hebben nog geen vaste relatie. Als ze wel een partner 
hebben, wonen ze er niet mee samen. 

Van de toppers ervaart 19% (matige) weinig steun van haar partner of echtgenoot en 12% 
van de niet-toppers ervaart (matige) weinig steun.

“Ik ben kostwinnaar, ik werk elke dag van half acht tot ongeveer vijf uur. Een uurtje pauze. 
Normaal blijf ik gewoon aan het werk, maar nu ik zwanger ben heb ik behoefte om te eten, 
ga ik met mijn schoonmoeder lunchen. Na vijven haal ik meestal mijn zoon op. In de ochtend 
wisselen we dat af. Soms breng ik hem naar school, soms mijn man. Ik heb liever dat hij het 
doet, want dan hebben ze iets meer tijd. Want als ik het moet doen dan moeten we heel vroeg 
op... Mijn partner werkt meer in de middag, sommige dagen tot negen uur half tien. We zien 
elkaar weinig nu. Zodra we wel bij elkaar zijn dan is hij een en al vader... ” (R59).

 “Mijn partner vindt het natuurlijk vervelend als ik lang moet werken, soms zeg ik: Ik ben bekaf,’ 
...soms krijgen wij ruzie daarover en ja, soms ben ik me er wel van bewust dat ik , eh, mijn 
werk anders moet indelen. Soms heb ik een al te groot plichtsbesef. Maar ik besef dat ik alles 
anders moet indelen. Dat zijn de opofferingen. We gaan naar feestjes, iets dergelijks, al heb ik 
geen zin, ik ga toch... Het is belangrijk dat mijn partner mij ondersteunt, zodat je je beter kan 
ontplooien” (R9).

Van de niet-toppers ervaart niemand (niet relevante) geen steun van hun partners/
echtgenoten. 2% niet-toppers vindt dat zij geen steun van de partner ontvangt. Dit verschil 
is betrekkelijk klein, statistisch niet signifi cant, maar wel noemenswaardig. Concreet 
houdt dat in dat de vrouwen voor alle zorg en huishoudelijke taken moeten opdraaien. In 
de praktijk betekent dit dat zij zowel het huishouden regelen als de zorgtaken. Dit is met 
name een dubbele belasting als zij kinderen hebben. Vooral de emotionele en mentale 
steun is essentieel en als die ontbreekt is de combinatie zorg en arbeid moeilijk. Het blijkt 
overigens ook wel dat meer vrouwen het toch als vanzelfsprekend beschouwen dat zij 
verantwoordelijk zijn voor deze taken. Ter illustratie is hier de dagindeling van een vrouw 
die geen kinderen heeft, maar wel een partner en die met de organisatie van het huishouden 
geen problemen ervaart. Ze staat om rond 6.30-7.00 uur s’ochtends op, heeft hulp voor de 
ochtenden, doet boodschappen na het werk en heeft daarna tijd voor haar hobby’s. Haar 
man doet bijna niets, want zij organiseert alles. Ze is van mening dat met geld bijna alles op 
te lossen is want dan is het huishouden slechts een kwestie van goed organiseren. 
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Het (niet relevant)geen steun krijgen van partner of echtgenoot blijkt door een tweetal 
factoren te worden veroorzaakt. Ten eerste, de laksheid en/of drukte van de partner of 
echtgenoot om mee te werken en ten tweede de bereidwilligheid van de vrouw om zijn 
weigering tot medewerking te accepteren. Maar ook afgunst van de partner of echtgenoot 
over de succesvolle carrière van de vrouw kan een oorzaak zijn om steun te staken of 
te weigeren. Enkele vrouwen hebben partners, die niets hoeven te doen, omdat veel uit 
handen wordt genomen. Dit is met name het geval wanneer er sprake is van een live-in of 
huishoudster en/of er sprake is van de steun van het familienetwerk.
Een aantal toppers heeft geen partner of echtgenoot. Geen partner of echtgenoot hebben, 
houdt concreet in dat alleenstaande toppers deze specifi eke hulp niet krijgen. Het niet 
hebben van een partner betekent overigens voor deze categorie vrouwen niet dat ze geen 
visie en/of opinie hebben over hoe deze steun eruit zou moeten zien. Bovendien is een deel 
van deze groep vrouwen of weduwe of gescheiden en hebben ze dan wel eerder ervaring 
gehad met de eventuele steun van een partner of echtgenoot. 
Een deel van hen heeft wel een partner of vriend, maar woont daar niet mee samen, 
waardoor de steun van de partner op een andere wijze wordt ingevuld. Dan is deze 
steun vaak emotioneel en/of praktisch van aard. Maar dat betekent niet dat zij geen 
supportnetwerk hebben. Familieleden, buren of vrienden zijn dan belangrijke personen die 
emotionele, geestelijke en praktische hulp kunnen bieden. 
Een groot aantal alleenstaande vrouwen wonen nog vaak of bij of in het ouderlijk huis, of 
dichtbij familieleden. Opvallend is dat dan de moeder of de hulp van het ouderlijk huis dan 
‘bijna’ alles op huishoudelijk gebied voor haar doet. Een respondente vertelt dat zij wel 
haar kleren zelf wast op zaterdagochtend en meehelpt in de keuken, bijvoorbeeld door mee 
te koken in het weekend. Door de week doet of de moeder of de hulp dat. ’s Avonds heeft 
zij vaak een vergadering van een stichting of vereniging. Sommige vrouwen hebben een 
partner, maar wonen niet samen. Dat betekent concreet dat de medewerking of support vaak 
minder dichtbij is. Afhankelijk van de vorm van de relatie, de mate waarin partners elkaar 
ontmoeten en de aard van de verhouding wordt de (emotionele) steun vormgegeven.

Vooral wanneer er sprake is van werken in dienstroosters (binnen de verpleging, horeca en 
douane gebruikelijk) wordt het belang van de steun van overige familieleden nadrukkelijk 
genoemd. Het werken van vrouwen in nachtdiensten wordt kritisch geanalyseerd omdat 
dit dikwijls negatieve gevolgen heeft voor het gezinsleven en dit de ontwrichting hiervan 
bevordert. 

6.2.3. Conclusie
Uit de kwalitatieve analyse kan worden afgeleid dat zonder (familie) steun het doorbreken 
van het glazen plafond niet mogelijk is. Onderzoekers zoals Greenhaus & Parasuraman 
(1994) bestuderen het effect, vormen en het belang van steun. Zowel onder toppers als 
onder de niet-toppers wordt de steun van de partner belangrijk gevonden (ILO, 1997; 
Kibbelaar-Buma, 2003; OIB 2001; Powell, 1999; Wirth, 2001). Uit onderzoek wordt 
duidelijk dat het ontbreken van deze steun een barrière is voor de carrière van de vrouwen, 
een barrière die overwonnen moet worden (Kibbelaar-Buma, 2003; Powell, 1999). 
Het hebben van kinderen is eerder een uitdaging dan een obstakel vanwege de keuze 
die gemaakt is voor het gezin. De combinatie van een gezin en een drukke veeleisende 
baan is niet makkelijk en kan een soepele doorstroming of promotie vertragen of 
belemmeren.Verondersteld kan worden dat deze groep vrouwen ook in staat zijn om hun 
ambities te verwezenlijken omdat de zorgtaken en hun carrièreverantwoordelijkheden 
redelijk tot goed in balans zijn.
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Uit de interviews blijkt dat de oorzaak van het gebrek aan steun van de partner gezocht 
moet worden bij zijn jaloezie, of omdat hij prioriteit geeft aan de eigen carrière, of afschuift 
de eigen verantwoordelijkheid voor de zorg en huishoudelijke taken op de vrouw/partner. 
Hier spelen de traditionele opvattingen omtrent de rol van de man en de vrouw een rol. 
Vooral niet -toppers blijken weinig steun te ervaren. Verhoudingsgewijs hebben iets meer 
toppers een partner of echtgenoot dan de niet-toppers. De meeste toppers ontvangen 
(veel) redelijk wat steun van hun partner. Overigens blijkt dat vrijwel alle vrouwen deze 
steun belangrijk vinden, maar niet onmisbaar. Enkele vrouwen weten niet beter dan dat 
ze hoofdverantwoordelijk zijn voor het huishouden en de zorg. Dat kan verklaard worden 
doordat veel vrouwen deze verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. Het wordt duidelijk 
dat, wanneer er sprake is van een partner, het opbouwen van een carrière op Curaçao zeer 
moeilijk is zonder zijn steun. 

Grafi ek 6.2. Familie (steun van partner) * glazenplafond

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve data kan worden afgeleid dat de ‘steun van de partner’ voor 44% van 
de toppers ontzettend belangrijk is. Een lager percentage niet-toppers (25%) is dezelfde 
mening toegedaan. Een hoger percentage niet-toppers (24%) meent dat de steun van de 
partner belangrijk is. Dit in tegenstelling tot 19% van de toppers. Hetzelfde percentage 
toppers (19%) vindt dat deze vorm van support van enige invloed is op het doorbreken 
van het glazen plafond. Een lager percentage niet-toppers (12%) vindt dat deze steun 
matig belangrijk is. 9% van de niet-toppers meent dat deze steun er weinig toedoet en 1% 
denkt dat de steun nauwelijks van invloed is. Het gemiddelde van de toppers (3.5) ligt 
beduidend hoger dan het gemiddelde van de niet-toppers (2.66). Hieruit blijkt dat toppers 
het deelaspect ‘steun van partner’ belangrijker vinden dan de niet-toppers met betrekking 
tot het aspect ‘familiesteun’ (niet signifi cant).

6. 3. De steun van de familie

6.3.1. Kwantitatieve analyse van de data
De familie is uitermate belangrijk voor de organisatie van het huishouden, zelfs belangrijker 
dan een live- in154. Vooral de moeders/ (vrouwelijke) familieleden van de respondenten doen 
heel veel. Zij zijn het die zorgen voor de kinderen; zij vangen ze op wanneer dat mogelijk 
is, koken, geven mentale, emotionele steun en adviezen. Ook is het familienetwerk 
belangrijk voor praktische steun. Vaders halen en brengen (klein)kinderen naar school, 
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helpen mee klussen. Zussen en broers helpen mee met boodschappen doen, geven 
adviezen en stimuleren. In de weekenden worden vaak familiebijeenkomsten en feesten 
gehouden. De steun en stimulans van de ouders moet honderd procent zijn om zodoende 
de werkfrustraties te ventileren. Goede familieverhoudingen worden door de meeste 
vrouwen als doorslaggevend ervaren voor de carrière. Zonder een hechte familieband is het 
problematischer om evenwichtig op de arbeidsmarkt te functioneren als werkende moeder 
of alleenstaande (jonge) vrouw. Ook hier is de analyse uitgevoerd aan de hand van (heel 
veel)veel steun van de familie, (veel)redelijk wat steun, (matige)weinig steun, (weinig) of 
geen steun, geen familie.
(Heel veel)Veel steun ontvangen vooral vrouwen bij wie uiteraard het contact met de ouders 
(ook nog) goed is. Er wordt dan meteen duidelijk dat er sprake is van (Heel veel) veel steun, 
wanneer de vrouwen uit zichzelf over of hun ouders(vader/moeder) of zussen of broers 
beginnen te praten. Ook bij de vragen met betrekking tot de kinderopvangfaciliteiten en 
de organisatie van het huishouden is het noemen van de medewerking van de familieleden 
een indicatie dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van (heel veel)veel steun. Ook veel 
steun krijgen de alleenstaanden en dan met name de jongere vrouwen die ‘net’ een carrière 
beginnen en/of nog thuis wonen. 
Met (veel) redelijk wat steun wordt bedoeld dat de respondenten bij sommige taken in het 
bijzonder of op sommige dagen/momenten deze steun ontvangen. Deze steun is aanvullend.
(Matige)Weinig steun ervaren vrouwen die wel eens incidenteel een helpende hand 
toegereikt krijgen van ouders, zussen, broers of andere familieleden. (Matige)Weinig steun 
is ook afhankelijk van het feit of er familie op het eiland woonachtig is. Vrouwen afkomstig 
uit andere Caribische samenlevingen of buurlanden of Nederlands- Europese vrouwen, 
hebben vaak geen familie op het eiland.

Bij het aspect familiesteun valt het hoge percentage op van niet-toppers die de steun van de 
familie belangrijk vinden (39%). Een even hoog percentage toppers (31%) vindt de steun 
van de familie met betrekking tot het doorbreken van het glazen plafond heel belangrijk tot 
belangrijk. Een iets groter percentage toppers (25%) dan niet-toppers (21%) vindt de steun 
van de familie enigszins van belang. Wat opvalt is dat in totaal meer niet-toppers (66%) de 
steun van de familie erg belangrijk vinden tegenover een iets lager percentage toppers(62%) 
die dit belangrijk vinden. Het gemiddelde van de toppers (3.81) ligt echter hoger dan bij de 
niet-toppers (3.69). Uit deze cijfers blijkt dat de toppers een groter belang hechten aan het 
aspect familiesteun dan de niet toppers.

Tabel. 6.3. Steun van de familie
Steun van familie Niet-Toppers Toppers

Heel veel (5) 27% 31%

Veel (4) 39% 31%

Matig (3) 21% 25%

Weinig (2) 9% 13%

Heel weinig (1) 2% 0%

Gemiddelde 3.69 3.81

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Het signifi cantieniveau bij dit deelaspect is 0.797.
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6.3.2. Kwalitatieve analyse van de data
“ Het moment dat ik een kind wilde, wist ik ook dat ik het kind niet alleen kon opvoeden. Ik 

wist dat ik gekozen had om alleenstaande moeder te zijn, maar ik wist ook dat ik het niet 
alleen zou kunnen doen. Dus ik heb hem groot gebracht in die zin dat ik heel veel steun 
had van mijn eigen moeder, steun van mijn zus en haar partner en zelfs van mijn zus in 
Nederland. Wij kunnen kinderen niet alleen opvoeden, we moeten een draagvlak hebben 
van families, vrienden, enz...” (R61).

Opvallend is dat respondenten die weer bij hun ouders zijn gaan wonen na hun studie 
of besloten hebben om hun ouders te vergezellen of te verzorgen weinig tot geen 
(huishoudelijke) zorgen hebben. Die wordt dikwijls uit handen genomen door de moeder 
en/of de live-in of huishoudster van het ouderlijk huis.
Een respondente zei dat ze zoveel mogelijk tijd probeert te maken voor haar broers en 
zussen, want vanuit haar familie is er heel veel begrip voor wat zij doet. Zij ontvangt 
met name van haar moeder veel steun. Zelf heeft ze het gevoel dat haar contacten met 
familieleden verwaarloosd zijn door haar werkzaamheden die altijd binnen een tijdslimiet 
afmoeten. 
Veel morele steun wordt door ouders, zussen en broers gegeven. Problemen die naar huis 
genomen worden hebben de feedback en steun van de partner/familieleden hard nodig(Heel 
veel). Veel steun betekent ook dat vrouwen veel leuke en ontspannende dingen met hun 
familie doen. 
Wanneer we de twee groepen respondenten vergelijken valt op dat 27% van de niet-toppers 
(heel veel) veel steun van de familie ontvangt. Procentueel gezien betekent dit dat meer 
toppers (31%) steun ontvangen. 66% van de niet toppers ontvangt heel veel tot veel steun. 
Deze steun ontvangen ze vooral als ze nog of weer thuis wonen of dichtbij het ouderlijk 
huis woonachtig zijn. Moeders koken, zorgen vaak voor de kinderen, vaders doen veel en er 
is veel en regelmatig contact. 

“.. Hier en daar even bij familie langsgaan, voordat ik weer naar huis ga. Dus tijd doorbrengen 
met mijn dochter en shoppen. Dat is voor mij ontspanning ..... Na het werk ga ik dan .... ook 
langs bij mijn moeder even groeten. De band die we hebben is zo hecht. Mijn zusters die 
wonen niet allemaal hier; ze wonen in het buitenland, dus ik ben de enige hier. Als ik eenmaal 
thuis ben, ga ik niet meer weg pas de volgende ochtend. Dan ben ik thuis en dan is er tijd voor 
mijn dochter, stoeien, praten of wat dan ook, dan geef ik haar zelf eten anders doet de hulp 
dat en dan breng ik mijn dochter naar bed ...” (R7).

De vrouwen die (heel veel)veel steun krijgen van de familie geven ook veel steun terug. Het 
is de wisselwerking die deze medewerking vormgeeft. Familie en ouders zijn rustpunten 
en het morele, spirituele en emotionele vangnet voor moeilijke, drukke en/ of stressvolle 
momenten. De steun wordt als heel belangrijk gezien want:

“... als je soms problemen hebt op het werk of je komt er niet uit met iets en zo, dan heb ik 
toch iemand. Het kan je partner of je familie zijn, waar je even kan uitblazen. Soms zie je de 
dingen emotioneel en door met iemand te praten die er niks mee te maken heeft en die het 
objectief ziet, die kan je helpen die dingen anders te bekijken. Dat is dus heel belangrijk... ” 
(R12). 
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Vanwege de huidige sociaal-economische situatie op het eiland wordt er gewezen op het 
belang van een goede baan. Als het soms wat tegenzit dan is een begrijpende en steunende 
moeder/vader cruciaal voor de stimulans en de motivatie. Om de carrièredoelen te bereiken 
is het fundamenteel om geloof in eigen kunnen te hebben. Zelfvertrouwen, gehoorzaamheid 
en het goed willen doen zijn ook belangrijk.
Opmerkelijk is dat oma’s vaak nog heel veel doen. Ze zijn zeer essentieel bij de verzorging 
en opvang van (kleine) kinderen. Ouders die zijn opgevoed door werkende ouders (moeders 
en vaders) zijn van huis uit gewend om zorg en arbeid te combineren.
 

“Ik woon nu nog thuis, met mijn moeder, want mijn vader is overleden. Ik heb nog een broer en 
een zus. Mijn broer woont op het eiland, mijn zus woont in het buitenland ... Dus nu woon ik 
met mijn moeder thuis. ... dus na het werk kom ik gewoon thuis eten en omdat mijn moeder 
thuis is, is het eten al klaar. Dus dat voordeel heb ik nog, omdat ik thuis woon. Veel dingen 
worden gedaan door mijn moeder en daarom probeer ik het weekeinde vrij te houden ... Ik 
hoef niet te koken, geen kleren te wassen, dus een heleboel dingen worden door mijn moeder 
gedaan en daarom wil ik het weekend vrij houden om een beetje aandacht aan haar te 
besteden ...” (R8).

Jonge, nog thuis wonende vrouwen helpen dan mee in het huishouden door te koken, 
strijken, boodschappen te doen en jongere zusjes en/of broertjes met hun huiswerk te 
begeleiden. 

31% van de toppers ervaart (veel)redelijk wat steun van de familie. 39% van de niet-
toppers krijgt (veel) redelijk wat steun. Deze groep vrouwen draagt zelf de grootste 
verantwoordelijkheid met betrekking tot hun huishouden en carrière. Toch krijgt deze groep 
vrouwen155 ook wel praktische en/of emotionele en geestelijke support van ouders, van 
zussen of broers bij het ophalen of brengen van kinderen naar scholen of andere activiteiten 
en/of met boodschappen of met betrekking tot hun studie en werkzaamheden. Deze steun 
kan gezien worden als aanvullende medewerking van een eventuele partner en/of live-in.
 

“Ik heb geen partner, ik woon alleen met mijn dochter. Ik heb een heel goed netwerk. Vanaf 
de geboorte van mijn dochter heb ik een heel netwerk opgezet van vrienden en kennissen 
en familie. Ik mag absoluut niet klagen. Ik word heel goed ondersteund. Ik kan mijn dochter 
altijd bij een zus of bij een vriendin laten. Haar hele week is in kaart gebracht, precies 
uitgestippeld...” (R57).

Dikwijls hebben deze vrouwen nog redelijk goed en regelmatig contact met hun familie 
en dan met name met de ouders. Ook de onderlinge familieband is betrekkelijk goed 
te noemen. Vaak langs gaan, begrafenissen afl open, dagelijks telefoneren en vaak gaan 
eten/lunchen bij de ouders draagt er toe bij dat vrouwen (veel)redelijk wat steun krijgen. 
(veel)Redelijk wat steun betekent binnen deze context, dat de steun misschien niet ideaal 
is, maar dat de morele en geestelijke steun onmisbaar wordt gevonden. Ook wordt er door 
familieleden op kinderen gepast of worden zij van school gehaald. 

“...als ik lang moet overwerken, moet ik een of andere opvang hebben. Mijn dochter gaat dan 
naar mijn moeder of zus, ja of mijn partner zorgt voor haar” (R9). 
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“... ’s Middags ga ik graag naar mijn ouders daar eet ik ook. ‘s Middags en dan maak ik daar 
gebruik van om met ze bij te praten. Soms ga ik naar mijn ouders maar soms probeer ik met 
mijn vriendinnen te gaan lunchen, want dan hoor ik van hun dus hoe ik ook tijd voor ze vrij 
kan maken..” (R10).

Familie die (veel)redelijk wat steun geeft, faciliteert. Anders gezegd, zij helpen een handje 
mee door op de kinderen te passen of ze naar huis te brengen.

25% van de toppers en 21% van de niet -toppers ervaart (matige)weinig steun.
 

“Ik heb een hulp in de huishouding, anders lukt het niet. Ze komt een keer in de week. Mijn 
partner en ik wonen alleen, dus geen kinderen ... Mijn moeder is eigenlijk ook heel belangrijk. 
Ik denk dat voor vrouwen die een huishouding hebben en die ook werken, de moeder en/of 
schoonmoeder een hele belangrijke rol spelen ... Tot voor kort deed mijn moeder de was voor 
mij omdat ik het zelf niet kon, soms kookt ze ook voor me. In het weekend op zaterdag doe ik 
boodschappen ...” (R66).

Weinig steun (matige) van familie ervaren kent verder nog een paar oorzaken. Het kan 
zo zijn dat ouders niet meer leven of niet meer woonachtig zijn op het eiland of dat de 
respondente zich in een totaal ander sociaal-economisch circuit bevindt. De druk van een 
zware baan zorgt er ook vaak voor dat vrouwen niet altijd in staat zijn om goede relaties 
te onderhouden met alle familieleden. Door de week betekent het dat vrouwen er niet 
toekomen om te bellen of ouders of andere gezinsleden te bezoeken. Met als gevolg dat 
deze contacten kunnen verwateren. 

“Familie, door de drukte van mijn werk besef ik dat ik daar te weinig tijd aan besteed. Mijn 
vader is de enige die op Curaçao woont en die zie ik bijna nooit. We hebben wel telefonisch 
veel contact. Ik vind dat ik hem te weinig opzoek, maar hij heeft zijn bezigheden” (R1).

Geen enkele topper en geen enkele niet-topper ervaarde geen steun van de familie.
Er zijn uiteraard ook respondenten die bewust de support van hun familie niet willen. 
Dit geldt vooral voor vrouwen met (kleine) kinderen die het of niet eens zijn met de 
opvoedingsdenkbeelden van hun ouders of van mening zijn dat zij hun ouders nu niet 
kunnen belasten met deze verantwoordelijkheden en/of verplichtingen. Uiteraard kunnen 
andere redenen ook een rol spelen. Deze redenen zijn echter noch uit de reacties noch uit de 
analyses duidelijk geworden. 

“Ik woon alleen op Curaçao. Ik heb eens in de week een hulp die mijn was doet en mijn huis 
schoonmaakt. Huishoudelijk ben ik niet zo goed, maar omdat ik alleen woon, kan ik eten 
wanneer ik zin heb om te eten. Ik kook bijna nooit en meestal ga ik ‘s middags uit lunchen en 
als het een zakenlunch is, dan eet ik ‘s avonds niet meer. Afhankelijk van wat ik te doen heb’ 
s avonds, werk ik gewoon door. Ik hou dus niet zozeer werktijden aan, wat ik te doen heb dat 
doe ik en dan ga ik weg of ik ga dan andere dingen doen ...” (R62/2).

Een aantal van de toppers heeft geen familie. Geen van de niet-toppers hebben geen familie 
op het eiland. Dit ligt enigszins voor de hand, omdat de niet-toppers veelal op Curaçao 
hun opleiding hebben gevolgd. Een betrekkelijk klein deel van met name de toppers heeft 
geen familie in de buurt met alle consequenties van dien. Geen familie hebben op het 
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eiland betekent voor deze groep vrouwen dat er dus geen directe steun van familieleden is. 
Emotionele en geestelijke steun kan echter ook via de telefoon, brieven of e-mails worden 
gegeven. De steun van de familie binnen dit kader is voor zover genoemd, met name 
praktisch (denk hier aan klussen), adviserend en emotioneel van aard.

6.3.3. Conclusie
Uit de kwalitatieve data kan worden afgeleid dat 31% van de toppers heel veel steun van 
de familie ervaart, terwijl 27% van de niet-toppers veel steun krijgt van de familie. Een 
klein deel van de niet-toppers heeft geen familie en dat geldt ook voor de respondenten die 
grotendeels of nog geen familie hebben of alleen woonachtig zijn of bij hun ouders. Deze 
verschillen illustreren dat de steun van de familie als belangrijk wordt gezien, maar ook dat 
er gradaties zijn hoe deze vrouwen deze steun ervaren en categoriseren en welke redenen 
daarvoor worden opgenoemd.
Niet-toppers ontvangen veel steun van directe familieleden. Het contact is dan goed en zeer 
regelmatig. Veel steun bestaat uit zowel praktische adviezen en medewerking als morele 
en spirituele feedback. Ook helpen ouders mee in het huishouden. Moeders koken, helpen 
schoonmaken en/of helpen de kinderen opvangen. Er wordt ook vaak tussen de middag 
thuis (ouderlijk huis) gegeten en/of boodschappen worden gehaald. Ook ontspannende 
hobby’s en activiteiten vinden dan samen met zussen, broers en ouders plaats. Vrouwen 
die redelijk wat steun ervaren zijn vaak druk, verkeren in andere sociaal-culturele settings 
of hebben deze specifi eke steun niet dagelijks nodig. Sommige vrouwen kunnen door hun 
werk heel druk zijn, waardoor zij er niet aan toekomen om familiebanden te onderhouden. 
Onder niet-toppers ervaart 2% totaal geen steun van de familie. De oorzaken hiervoor zijn 
dat er geen familie op het eiland is, of omdat deze steun niet nodig is of als vervelend wordt 
ervaren. Ook komt het voor dat vrouwen in een totaal ander sociaal-economisch circuit 
bewegen of het niet eens zijn met de denkbeelden van familieleden. Van de toppers krijgt 
13% weinig steun en 0% helemaal geen steun. 
De groep vrouwen die weinig steun ervaart kenmerkt zich door het feit dat de ouders niet 
meer leven of dat de familie betrekkelijk ver weg woont. Vaak zijn zij zelf ook uitlandig. 
Opvallend is dat er geen enkele niet-topper is die helemaal geen steun van de familie 
ervaart. Uit onderzoek blijkt dat de steun van de familie één van de kritische succesfactoren 
is voor een succesvolle carrière (ILO, 1997; Kibbelaar-Buma, 2003; Powell, 1999; OIB, 
2001). Een carrière opbouwen doet men niet alleen, vandaar dat het sociale netwerk, 
bestaande uit familieleden, vrienden en collega’s doorslaggevend is. Vastgesteld 
kan worden dat het hebben van kinderen, de steun van de partner en de steun van de 
familie uitermate belangrijke factoren zijn voor het in balans houden van carrière 
verantwoordelijkheden en de zorgtaken thuis (Kibbelaar-Buma, 2003; OIB, 2001;). 
De balans tussen werk en privé resulteert mede uit de steun van de partners/echtgenoten 
en directe familieleden. Deze balans kan worden gemeten aan de hand van de effi ciëntie 
omtrent de zorg en huishoudelijke taken (Powell, 1999). Relevant is dan ook de vraag hoe 
de effi ciëntie zich verhoudt tot de aanwezigheid van kinderen, de wijze van steun door de 
partner en familie gegeven.
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Grafi ek 6.3. Familie (steun van familie) * glazenplafond

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve data kan worden afgeleid dat de steun van de familie voor 31% van 
de toppers enorm belangrijk is. 27% van de niet-toppers denkt hier precies hetzelfde over. 
39% van de niet-toppers meent dat deze vorm van steun belangrijk is. Een lager percentage 
toppers deelt deze mening ook. 25% van de toppers denkt dat de steun van de familie van 
enige invloed is, terwijl een ietwat lager percentage niet-toppers hier hetzelfde over denkt. 
13% van de toppers vindt familiesteun weinig zeggen en 9 % van de niet-toppers deelt 
deze mening. 2% van de niet-toppers zegt dat deze wijze van support nauwelijks wat zegt 
met betrekking tot het glazen plafond. Het gemiddelde van de toppers (3.81) ligt hoger 
dan het gemiddelde van de niet-toppers (3.69). Uit dit verschil blijkt dat toppers voor het 
doorbreken van het glazen plafond de steun van de familie belangrijker vinden dan de niet-
toppers (niet signifi cant).

6. 4. De combinatie arbeid en zorgtaken
De hulp in de huishoudelijke organisatie en soortgelijke klussen moet goed worden 
gepland en georganiseerd. Dit praktische punt behoort tot één van de kritische 
succesfactoren van vrouwen om door te stromen binnen een organisatie en/of bedrijf. De 
hoofdverantwoordelijke voor het runnen van het huishouden blijft vaak de vrouw, maar als 
er binnen het gezin meer dan één betaalde baan en/of carrière op het spel staan (duo banen 
of een combinatiescenario) is de verdeling van huishoudelijke zorgtaken een must (Bock 
& van Doorne-Huiskes, 1995). Anders vormt dit voor de carrière een omvangrijk obstakel. 
De meeste organisatieculturen zijn niet gericht op de combinatie van werk en zorgtaken. 
Vergaderingen lopen uit, een happy hour na werktijd verandert in happy hours. Met name 
bij leidinggevende functies wordt verwacht dat men 24 uur inzetbaar of oproepbaar is. 
Deeltijdarbeid op Curaçao komt zo nu en dan voor, maar is nog niet geaccepteerd. De 
fl exibiliteit van de Curaçaose arbeidsmarkt stagneert hierdoor met alle gevolgen van dien. 
Flexibele arbeidstijden worden zowel bij de overheid als in de private sector gehanteerd. 
Het runnen van een gezin kost tijd. Effi ciënt omgaan met deze verplichtingen houdt in: 
strategisch met tijd en energie omgaan. Dit betekent dat er op macroniveau fl exibele 
werkarrangementen, kinderopvangfaciliteiten en andere werkbevorderende voorzieningen 
mogelijk moeten zijn (de fl exibilisering van de arbeidsmarkt). Op microniveau houdt dit 
ten eerste een ondersteunend familienetwerk in, een ondersteunende partner of echtgenoot 
en dikwijls een huishoudster of live-in. Kortom, een carrière hebben, vergt goede planning, 
het nakomen van een nauwkeurig tijdschema, hulp van omstanders en een waterdichte 
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organisatie, vooral als daarnaast ook een gezin moet worden onderhouden. 
Op macroniveau betekent dit dat van overheidswege het beleid met betrekking tot 
voorzieningen verbeterd kan worden. De mogelijkheid tot thuiswerken, deeltijdarbeid, 
fl exibele arbeidstijden en goede en niet te dure kinderopvangfaciliteiten en naschoolse 
opvang zijn onderdeel van een goed emancipatiebeleid.
Een gebruikelijke werkdag begint vroeg en eindigt laat. Verschillende dagschema’s en 
indelingen156(van de geïnterviewde vrouwen), zijn bestudeerd in de context van Powell 
(1999)157. Zonder een goede organisatie van de uren, dagen en weken is een goede balans 
tussen werk en privé niet makkelijk (Morrison, White e.a 1992). Veel respondenten 
vertellen gedetailleerd hoe vroeg ze opstaan, hoe zij zichzelf klaarmaken voor de dag, de 
kinderen aankleden, ontbijten met eventuele partner of echtgenoot of kinderen of andere 
familieleden, enige huishoudelijke taken verrichten, kinderen naar school/opvang/crèches 
brengen en dan naar hun werk/kantoor gaan. Vaak was men al anderhalf tot twee uur 
voor kantooraanvang wakker en actief. Tijdens de lunch die zich voor het merendeel van 
de respondenten ongeveer tussen 12.00 uur en 14.00 uur afspeelt, wordt er nog heel veel 
gedaan, zowel thuis als op het werk. Er wordt of doorgewerkt, gegeten, uitgerust, naar huis 
gegaan, waar eventueel nog gekookt moet worden. Kinderen moeten tussen deze uren van 
school of opvang worden opgehaald, en/of er worden werk- of lunchafspraken nagekomen. 
De lunch is een belangrijke onderbreking (vooral voor werkende moeders met schoolgaande 
kinderen of met kleine kinderen die op speelschooltjes of crèches worden opgevangen). 
De lunch of de pauze is het tijdstip om kinderen naar huis of familieleden te brengen. 
Ook wordt dan soms oppas opgehaald. Vooral voor vrouwen die veel buiten kantoor 
werken en verantwoordelijk zijn voor de acquisitie en het onderhouden van de contacten 
zijn de middaguren erg druk. Enkele vrouwen moeten ook na 17.00 uur doorwerken om 
hun opdrachten en/of taken af te kunnen maken. Sommige vrouwen werken soms laat 
door, andere nemen het werk mee naar huis en werken dan nog gemiddeld twee uur door. 
Vrouwen die na 17.00 uur naar huis gaan zijn vrouwen die vaak een gezin echtgenoot/
partner en kinderen hebben. Er wordt dan tussen 18.00-19.00 uur gegeten, het liefst als alle 
gezinsleden aanwezig zijn. Er is dan soms voor of na het eten tijd voor hobby’s, t.v, joggen, 
familie, tuinieren, de kinderen of overwerk. 
Door enkele vrouwen uit de onderzoeksgroep wordt vaak nog gekookt voor de volgende 
dag of de volgende dagen. De kleren voor worden alvast gestreken en klaargelegd voor de 
volgende dag. Een paar respondenten vindt het erg belangrijk om zowel voor het slapen 
gaan of voor het ontbijt te bidden en of te mediteren. Vrijdag na het werk rond 17.00 
uur is het voor een deel van de vrouwen tijd om te ontspannen. Ze doen dit door te gaan 
borrelen of naar een happy hour te gaan158. Zaterdags worden er door het merendeel van de 
respondenten de grote boodschappen gehaald. Vaak gebeurt dit met de medewerking van de 
partner of echtgenoot. Soms gaat men in Punda159 winkelen. Daarnaast worden ook andere 
huishoudelijke taken, zoals de was doen, schoonmaken, autowassen en koken, verricht. Ook 
dan sommige vrouwen dan nog door, vooral in de ochtenduren, omdat het dan rustig is op 
het kantoor en zodoende enkele opdrachten snel afgemaakt kunnen worden. Gedurende het 
weekend is er gelegenheid om te zwemmen, naar de baai te gaan, barbecues van vrienden 
of familie te bezoeken. Zondagen zijn hoofdzakelijk rustdagen. Er wordt uitgerust, aan een 
baai gelegen, uitgeslapen en/of “niets” gedaan. Op zondagochtend wordt door een groot 
deel van vrouwen de kerk bezocht of er wordt tijd vrij gemaakt voor het gezin of familie 
en vrienden. Op zondagavond begint voor een aantal vrouwen de werkweek al doordat zij 
zichzelf en het gezin alvast klaarmaken voor maandag. De huishoudelijke hulp of de live-
in komt dan ook terug van haar vrije dag en de organisatie van de werkweek begint weer. 
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Zowel door de hbo, de universitair als de mbo opgeleide vrouwen werd er uitgebreid op 
deze vraag gereageerd. Duidelijk is dat de organisatie van hun werkweek om de balans 
tussen privé en carrière te vinden, een belangrijk punt is. In detailles is er soms door een 
groep vrouwen ingegaan op het feit hoe zij hun uren, dagen hebben ingedeeld. Het lijkt 
erop dat zij door middel van deze vraag niet alleen refl ecteren op de indeling, maar ook op 
het waarom van de indeling. Onderhavige analyse is verricht aan de hand van de indelingen 
(veel) zeer effi cient, (matig) effi ciënt, (geen)neutraal/weet niet, ineffi ciënt, zeer ineffi ciënt en 
(niet relevant)geen planning. Het is wel zo dat weinig respondenten zichzelf zeer ineffi ciënt 
zullen vinden. Echter door nauwkeurig te lezen wat ze precies zeggen en hoe ze reageren 
kan beoordeeld worden hoe zij zelf hun planning en organisatie/dagindeling ervaren met 
betrekking tot doelmatigheid en effectiviteit in relatie tot hun productiviteit, de uitvoering 
van de zorgtaken en hun hobby’s en andere sociale activiteiten.
Zeer effi ciënt zijn vrouwen die gemiddeld 8 uur per dag werken. Op tijd naar huis gaan en 
geen werk naar huis mee (hoeven te) nemen kenmerkt de zeer effi ciënte (carrière)vrouw. 
(Veel)Zeer effi ciënte planners staan verder altijd op tijd op, zijn altijd op tijd op het werk, 
doen aan beweging en leven gezond. Het valt op dat (veel) zeer effi ciënte planners precies 
hun dag en weekindeling uit hun hoofd kennen. Ze gaan precies met de tijd om en zijn 
op tijd. Deze vrouwen kunnen bovendien delegeren; ze schakelen hun ouders in voor 
de opvang van kinderen en andere huishoudelijk of zorgverantwoordelijkheden. Ook de 
partners en echtgenoten zijn per defi nitie behulpzaam in het huishouden en helpen met 
de zorg van de kinderen. Vrouwen die nog of weer bij hun ouders inwonen, functioneren 
ook (veel) zeer effi ciënt. Moeders koken bijvoorbeeld voor de lunch, vaders helpen met 
boodschappen doen, klussen of brengen kinderen naar school of halen ze van school. 
Partners helpen in het huishouden mee en verstrekken emotionele en geestelijke steun. De 
tijdsplanning en de organisatie van de huishoudelijk taken met behulp van familieleden 
zorgt ervoor dat vrouwen (veel) zeer effi ciënt om kunnen gaan met hun professionele en 
zorgtaken. Het blijkt dat hierdoor zij nauwelijks zorgen hebben omtrent het huishouden(dat 
werd of door de moeder of door de live in verricht). Hierdoor heeft deze groep vrouwen 
veel meer tijd voor ontspanning en rust.
(Matig) Effi ciënt zijn betekent: vroeg of op tijd opstaan, de tijd hebben om zich klaar te 
maken voor de werkdag, tijd hebben om huishoudelijke taken uit te voeren en sociale 
activiteiten en verplichtingen gepland verrichten. Sociale contacten zijn belangrijk, maar 
met een druk werkschema zijn een paar hechte vrienden waarmee opgetrokken wordt in het 
weekend belangrijk. Ook de scheiding van werk en thuissituatie en andere persoonlijke en 
sociale activiteiten van het professionele leven versoepelt de organisatie. Het support van 
partner/echtgenoot en ouders zijn verder ook essentieel.
Een (geen) ineffi ciënte huishoudorganisatie komt vooral ook voor bij jonge, net startende 
carrièrevrouwen, jonge moeders en bij vrouwen die in dienstroosters werken. Ondanks 
hulp in de huishouding blijft de plannign een struikelblok. De boodschappen doen ze 
elke keer zelf tussen de middag, na het werk of in het weekend. Veel tijd wordt besteed 
aan boodschappen halen en schoonmaken van het huis en zich klaar maken voor de 
werkdag. De vrouwen vinden dat ze abnormale uren draaien. Hun werkverplichtingen zijn 
zodanig dat zij het werk voor laat gaan boven sociale afspraken, hoewel het persoonlijk 
en emotioneel leven heel belangrijk is. Ook blijkt bij andere vrouwen, dat het hebben 
van kleine kinderen het leven dag en nacht opvult. Dan is de opvang waar men op terug 
kan vallen, zeker bij onregelmatige werk, cruciaal. Bij regelmatig werk is een oppas van 
10.00 uur tot 18.00 uur voldoende, volgens respondenten. Koken en op de kinderen passen 
nemen veel tijd in beslag. Ineffi ciëntie ontstaat met name op bepaalde spitsuren, in de 
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ochtendure(wanneer ontbeten moet worden met de partner, gedoucht en kinderen naar 
speelschooltjes moeten worden gebracht of tijdens de lunchuren of vroeg in de avond. 
Een zeer ineffi ciënte organisatie heeft vermoeidheid en gespannenheid bij vrouwen als 
resultaat. Vrouwen die te vroeg moeten opstaan (voor het gezin) of te laat naar bed gaan, 
zijn al moe bij de start van een nieuwe werkdag. Vaak zijn de dagen lang en hectisch van 
aard en hebben zij het te druk voor ontspanning of hobby’s. De dagen en het werk zijn te 
hectisch ondanks de hulp in de huishouding of andere vormen van support. 
De (geen) ineffi ciëntie heeft te maken met gebrek aan planning, te veel problemen, 
ineffi ciënt timemanagement, te weinig ontspannende tijdbestedingen en hobby’s, geen 
goede huishoudorganisatie en onvoldoende werkplanning. Er zijn niet veel vrouwen met 
een zeer (geen)ineffi ciënte dagindeling. 

6.4.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect combinatie arbeid en zorgtaken wordt door iets meer niet-toppers (56%) als 
toppers (56%) belangrijk ervaren. Het percentage niet-toppers dat dit deelaspect van groot 
belang (4%) vindt, ligt hoger dan bij de toppers (0%). Verder valt op dat 6% van de toppers 
dit deelaspect een heel geringe rol vindt spelen met betrekking tot het glazen plafond. Dit in 
tegenstelling tot de niet-toppers (0%). 25% van de toppers vindt dit deelaspect niet relevant, 
tegen 21% van de niet-toppers. Het gemiddelde van de niet-toppers (3.) ligt hoger dan bij 
de toppers (2.68). Hieruit blijkt dat de niet-toppers de combinatie arbeids- en zorgtaken 
belangrijker vinden dan de toppers.

Tabel 6.4. Combinatie arbeids en zorgtaken
Combinatie arbeids en zorgtaken Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 4% 0%

Veel (4) 59% 56%

Matig (3) 12% 13%

Weinig (2) 4% 0%

Heel weinig (1) 0% 6%

Niet relevant 21% 25%

Gemiddelde 3. 2.68

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Het signifi cantieniveau bij dit deelaspect is 0.490.

6.4.2. Kwalitatieve analyse van de data
De wijze waarop de respondenten hun professionele en zorgtaken combineren is het 
onderwerp van deze paragraaf. 4% van de niet-toppers ervaart het deelaspect ‘combinatie 
arbeid en zorgtaken’ als heel erg zwaar. Daar staat tegenover dat geen enkele topper ook 
zo denkt. De dagindeling en weekindeling van de vrouwen zijn hiervoor de bron van 
informatie. Onder toppers is er een duidelijk programma van de dag herkenbaar. De steun 
van de echtgenoot is essentieel, niet alleen fi nancieel, maar ook in verband met de verdeling 
van de zorgtaken en de opvoeding van de kinderen. Een andere vrouw zegt dat haar 
organisatie soepel verloopt, omdat zij een makkelijke man getrouwd is, wat volgens haar 
echt doorslaggevend is. Het van tevoren plannen en mensen inschakelen voor het brengen 
en halen van de kinderen is eveneens een cruciaal punt. Elke dag is een vrouw wel zeker 
een paar uur bezig met de kinderen, met hen praten, spelen en met hun hobby’s. Tijd voor 
een familiereünie is er op zondagochtend. Een goede gezinshulp is in veel gevallen heel 
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belangrijk. Een groot aantal vrouwen vindt deze hulp door middel van hun familieleden 
gedurende enkele uren per dag of per week. In enkele gevallen woont deze hulp in en 
verzorgt zij naast enkele huishoudelijke taken ook de kinderen. 
Een respondente bijvoorbeeld vindt zelf dat ze erg luxueus bij haar ouders leeft. Op 
huishoudelijk vlak wordt namelijk alles voor haar gedaan. Ze woont bij haar ouders in, 
omdat zij hun haar gezelschap wil geven. De hulp in de huishouding doet verder alles. 
Zijzelf vertrekt s’ochtends om 8.15 naar het werk, wat vrij laat is, maar door de fl exibele 
arbeidsuren kan ze om 8.30 uur beginnen. Om 12.30 uur vertrekt ze van kantoor voor haar 
lunch tot 13.15 uur, dan heeft ze haar lunch thuis. s’ Middags is ze om plusminus 18.30 uur, 
afhankelijk van de drukte op het werk, weer thuis. Een dag in de week is het familiedag en 
dan eten ze bij haar ouders met het hele gezin. Een andere respondente zegt: 

“Mijn partner is niet zo moeilijk. Hij is niet zo iemand die het erg vindt als ik veel weg ben. Als 
het moet dan kan dat en als ik laat thuis ben dan kan dat ook. Dus dat is zeker belangrijk, 
want ik heb niet iemand die erop staat dat ik mijn huishoudelijke verplichtingen na moet 
komen. Het is geen stress van ik heb dit niet gedaan of zo ... Ik doe zelf mijn huishouding, een 
keer in de week en op zaterdag doe ik mijn boodschappen. Ik sta om 6 uur op en soms kook 
ik om dat ik tussen de middag niet naar huis g. Normaal gesproken ben ik om een uur of 6 
uur thuis en als ik wat langer binnenblijf is het half 7...”, aldus respondente (47).

Een goed geplande organisatie zorgt voor een effi ciënte takenverdeling. Een vrouw van 
een pas getrouwd jong stel bijvoorbeeld staat om 6 uur s’ochtends op. Tussen 7.00 uur en 
7.15 uur is ze op het werk. Tussen de middag gaat ze altijd naar huis. De boodschappen 
doet ze altijd na zessen of op zaterdag. Haar man komt later thuis van zijn werk, maar gaat 
wel zaterdag mee boodschappen doen. Meestal kookt zij maar zo nu en dan kookt hij ook 
wel. Er is hulp in de huishouding voor een halve dag, waardoor het hele huis schoon is. 
Voor de rest houdt zij het zelf bij samen met haar moeder die haar helpt met de was en het 
strijkgoed. Met een gezin in verschiet verwacht ze dat ze nog eerder zal moeten opstaan. 
Heel bewust neemt ze daarom voorlopig geen overwerk mee naar huis in het weekend. 160

Opvallend is dat 56% van de toppers hun zorg en werkverantwoordelijkheden effi ciënt 
regelt, meer dan de helft dus. Bij 59% van de niet-toppers is dit ook het geval. Een 
fl exibele partner hebben, zonder vaste werktijden of regelmatige kantooruren, die 
meehelpt met koken en inkopen doen, bevordert de effi ciëntie. Sommige huishoudelijke 
taken op bepaalde tijdstippen en/of dagen doen helpt ook. ‘s Ochtends en in het weekend 
boodschappen doen is ook effi ciënt. 
Een respondente vertelde dat zij ervoor gezorgd had iemand te vinden die een goede 
opvoeding kan geven aan haar kind. In het weekend nemen zij met haar man deze taken 
over. Ze heeft erg weinig tijd voor haar zelf over, maar gelukkig krijgt zij veel steun van 
haar ouders en haar partner. Parttime werken is een optie voor meer effi ciëntie. Steun van 
de (schoon)ouders en een goede planning van werkuren en vrije uren helpen mee om de 
zorg en werkverantwoordelijkheden doelmatiger te verdelen.

“Wat mij betreft is het makkelijk, want ik heb een eenpersoons huishoudentje, dus dat scheelt 
een hoop. Als ik vandaag geen brood in huis heb, dan eet ik crackers. Dat maakt het wel 
stukken makkelijker. Opstaan doe ik tussen kwart over zes of half zeven en dan naar het 
werk. Tussen de middag werk ik soms door, soms ga ik even eten, naar mijn moeder toe. Dat 
is om contact met haar te houden. Na het werk is het meestal soms boodschappen doen, 
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andere dagen ga ik lopen of fi tness doen ... Een huishoudelijke hulp voor een keer in de week, 
dat is op zich wel voldoende. In het weekend... op bezoek bij mijn moeder, kennis opzoeken, 
relaxen, soms toch wel werk voorbereiden... Vroeger ging ik vaak naar het werk in het weekend. 
Het grote voordeel is het dat het rustig is, je werkt door maar wat ik nu doe ik neem dingen 
mee naar huis om te lezen ...” (respondente 21). 

Weer een andere respondente vertelt dat zij bijvoorbeeld ook vroeg opstaat. Ze staat om 
5.45 uur op als ze moet werken. Dan vertrekt ze om 6.30 uur naar het werk. Om 15. 30 uur 
stopt ze, omdat ze anders teveel stress ervaart van haar drukke baan. Ze probeert alles op 
het kantoor af te maken, anders blijven haar gedachten bij haar werk thuis. Na het werk 
doet ze samen met haar moeder, waar ze een warme band mee heeft de boodschappen. Ze 
krijgt erg veel aan de steun van haar ouders . Ze woont ook nog bij hen in, maar is ook 
vaak bij haar partner thuis. Ze doet daarom ook alleen boodschappen wanneer ze thuis is. 
Na haar werk sport ze en daarnaast helpt ze soms mee in de huishouding. Bovengenoemde 
voorbeelden illustreren de balans waarmee deze vrouwen hun week indelen. Er is duidelijk 
plaats voor andere activiteiten naast het werk. 

12% van de niet-toppers (geen) weet niet of /is neutraal over hoe ze haar huishouden 
organiseert. Met neutraal wordt bedoeld dat deze groep vrouwen nogal ontspannen 
vertellen over hun week- en dagindeling. Ook gaan ze uitgebreid in op het feit ze hun 
weekenden invullen en welke hobby’s ze hebben. De steun van partner en/of echtgenoot 
is essentieel. Deze respondenten reageren soms zodanig dat nauwelijks opgemaakt kan 
worden hoe zij hun werk en zorgtaken organiseren. Zij hebben er niet over nagedacht of de 
taken volledig worden uitbesteed of zij deze tussen door doen. Een aantal vrouwen vindt 
het ook niet echt relevant. Gesteld kan worden dat op dit punt er gezamenlijke activiteiten 
met de partner plaatsvinden, dat er geen kinderen zijn of dat ze alleenstaand of nog 
thuiswonend zijn. 

“Het is moeilijk, in die zin, het is een klein eiland. Je bent iemand; je bent een professionele 
persoon. Je gaat ergens heen, je ziet klanten, je kunt niet overal hetzelfde zijn. Wat ik probeer 
te doen is persoonlijke en sociale activiteiten gescheiden te houden van de professionele zaken. 
Ik heb geen structuur voor werk en huis. Ik lees veel vak- en modebladen. Ik kan mezelf goed 
vermaken” (R1).

Een alleenstaande respondente gaf een verslag van haar schema; om 7 uur’s ochtends 
staat ze op. s’Avonds na het werk maakt ze het eten klaar. 4 dagen in de week jogt ze. 
Op donderdag doet ze de boodschappen. Zaterdags wast ze de kleren. Ze doet zelf het 
huishouden en op zondag slaapt ze uit. Haar ouders helpen haar door middel van advies en 
steunen haar. Een andere respondente antwoordt dat zij de steun van haar partner krijgt. Ze 
heeft zelf geen kinderen en heeft alleen nog een vader op Curaçao waar ze veel telefonisch 
contact mee heeft maar ze ziet hem weinig. Haar weekindeling ziet er als volgt uit; ze staat 
tussen 6.00 uur en 6.30 uur op, begint met haar werkzaamheden om 8.30 uur. Ze komt thuis 
tussen 19.00 uur en 19.30 uur en werkt tijdens de lunch door. Om 18.00 uur is ze thuis. Ze 
kookt niet, omdat ze een hulp in de huishouding heeft. De vrouwen staan vroeg op tussen 
5.30 en 6.30, vertrekken of beginnen rond 7.00 uur met het werk. Rond 18.00/19.00 uur 
gaat men weer naar huis. Ook het support van de partner of echtgenoot blijkt cruciaal, 
vooral als er kinderen zijn. De kinderen worden dan of door haar of hem naar school 
gebracht en/of gehaald. Boodschappen worden op zaterdag of na het werk gedaan. Hulp 
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in de huishouding is er heel vaak, maar de overige zorgtaken worden of in het weekend 
uitgevoerd (zoals de was op zaterdag, strijken, en andere inkopen doen). 

Van de toppers is 4% minder effi ciënt. Terwijl geen enkele topper een ineffi ciënte 
huishoudorganisatie heeft. Bij een ineffi ciënte huishoudorganisatie verloopt de organisatie 
van werk en zorgtaken moeilijk. Deze ineffi ciënte huishoudorganisatie bestaat uit te laat 
opstaan, te laat op het werk arriveren, te haastig en ongezond leven en continu doorwerken. 
Eén respondente woont nog bij haar ouders in. Ze staat om 6.15 uur op en 7.15 uur gaat ze 
de deur uit, begint om 7.30 uur tot 16. 30 uur, wanneer ze thuis is gaat ze altijd direct eten, 
blaast via haar walkman wat uit, ontspant zich als ze in het buitenland is na de meetings en 
vergaderingen of als ze in haar hotelkamer op de laptop haar dingen uitwerkt. 
De desbetreffende respondente zei:

“... Ik woon bij mijn ouders. Ik sta om kwart over zes op, iets voor zeven de deur uit. We 
beginnen van half acht tot half vijf. Soms moet je iets afronden. Als je in het buitenland zit 
moet je je werkzaamheden afronden dus wordt het langer. Thuis direct eten. Soms ben ik thuis 
om vijf uur, kwart over vijf. Even met mijn walkman uitblazen. Soms op mijn computer. Of 
zoiets en dan is mijn dag om. Soms moet je je voorbereiden voordat je naar een afdeling gaat. 
Soms zijn er dingen die je niet op het werk kan doen. In het buitenland kom je ook met je 
werk naar het hotel en dan zit je met je laptop de dingen uit te werken” (R12).

“Ik kom van het werk om 6.30. Ik heb er veel problemen mee om ‘s morgens uit het bed te 
komen. Mijn wekker gaat af om 6.00 uur, dan moet ik even bijkomen. Dan sta ik om 6.30 op. 
Ddan ben ik eigenlijk te laat op het werk. Dan ga ik douchen; ik kleed me aan. Maak ik me 
op. En dan ga ik boodschappen doen .... Goed dat ik een variabele werktijd heb nu want ik 
kom bijna elke dag te laat. Na het werk, dus er zijn periodes wanneer ik echt bezig ben, na 
het werk heb ik vaak vergaderingen. Soms is het meteen na het werk. Dan ben ik om 8.00 
klaar. En soms beginnen we om 8.00 en dan ben ik 10/11.00 uur thuis. Deze periodes zijn 
heel erg vermoeiend....”(R10).

Een vrouw die binnen een dienstrooster werkt, werkt in twee diensten. Dit zijn variabele 
arbeidsuren. Ze krijgt veel medewerking van haar moeder en doet daarnaast veel 
aan mantelzorg, omdat zij er ook verantwoordelijk voor is om haar moeder naar het 
dialysecentrum te brengen. Vandaar dat zij het draaien van de diensten als positief ervaart, 
omdat zij daardoor ‘s middags vrij heeft om andere afspraken te maken. Aan de andere kant 
is het wel lastig en problematisch, omdat zij hierdoor ‘s avonds geen cursus of opleiding 
kan volgen.
6% van de toppers heeft veel moeite met een effi ciënte dagindeling. Geen enkele niet-
toppers had last van een grote mate van ineffi ciëntie. Alleen de toppers reageerden dusdanig 
omtrent hun huishoudorganisatie dat vastgesteld kan worden dat zij ineffi ciëntie ervoeren. 

“Ik denk dat voor een vrouw in een vrij hoge positie hulp in huis heel erg belangrijk is, ik kom er 
gewoonweg niet aan toe...want je moet alles zelf combineren. Als je om zeven uur thuis komt, 
moet je het huishouden en boodschappen doen, de weg ernaar toe is zwaar. Als je eenmaal 
daar zit en je kan het betalen, dat is dan een zorg minder...” (respondente 22).

25% van de toppers en 21% van de niet-toppers had geen planning met betrekking tot 
de huishoudelijke taken en carrièreverantwoordelijkheden.Vrouwen die bij de ouders 
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wonen, hebben over het algemeen totaal geen huishoudelijke zorgen. De enkele taken 
die zij uitvoeren zijn dikwijls in het weekend (wassen van de eigen kleding, opruimen 
van het eigen woonvertrek en soms boodschappen doen of meehelpen met koken). Maar 
dat is incidenteel, wanneer blijkt dat er hulp nodig is. Deze groep bestaat veelal uit jonge 
carrièrevrouwen die niet gebonden zijn aan gezinsverplichtingen of verantwoordelijkheden, 
veel steun en medewerking krijgen van ouders en/of andere familieleden, enigszins 
nonchalant omgaan met hun huishoudelijke- en zorgtaken, veel energie steken in hun 
carrière. Ook de hulp van een huishoudster of het kleine appartement waarin ze in wonen, 
al dan niet bij hun ouderlijk huis, zorgt ervoor dat zij vrij zorgeloos omgaan met hun 
planning.Verder hebben de meeste vrouwen ook geen planning voor het weekend of op 
vrije dagen. Met name op zondag zijn een groot aantal vrouwen afspraakvrij. Concreet 
houdt dat in dat er wordt uitgerust, naar de baai wordt gegaan en dat familie langs kan komt 
en dat familie en/of vrienden bezocht kunnen worden. De meeste vrouwen hebben echter 
een planning. 

“Ik woon bij mijn ouders. Wat het huishouden dat soort dingen betreft heb ik weinig te doen, 
omdat de meeste dingen door mijn moeder gedaan worden. Wat ik zelf doe is mijn kamer 
schoonmaken, mijn kleren wassen. Boodschappen doe ik elke zaterdagochtend en af en toe in 
het weekend koken. Doordeweeks kookt mijn moeder. Ik sta niet vroeg op. S ‘avonds hangt het 
er vanaf wat ik te doen heb. Soms heb ik een vergadering etc. Die echt heel laat doorgaan....” 
(respondente 30). 

“Ik sta om 6.30 op. Ik vertrek om 7.45; ik begin om 8.00; ik lunch dan van 1.30 tot en met 
2.30 Dus ik ga gewoon thuis eten en ja mijn moeder is thuis en dan is het eten klaar. Dus 
dat voordeel heb ik, omdat ik nog thuis woon. Veel dingen worden gedaan door mijn moeder 
en daarom probeer ik het weekeinde vrij te houden. Ik kom ‘s middags thuis tussen 5. 30 en 
6.00, dus ik werk tot 5.00 uur, soms ietsjes later, dus moet ik boodschappen doen of ik ga 
langs bij iemand ... We doen boodschappen op zaterdag. Dus daarom is voor mij mijn weekend 
heilig....”, aldus respondente (8).

6.4.3. Conclusie
De kwalitatieve analyse laat zien dat het deelaspect ‘combinatie arbeid en zorgtaken’ 
van belang is ten aanzien van het aspect ‘familiesteun’. Uit de literatuur blijkt ook dat dit 
deelaspect belangrijk is met betrekking tot het glazen plafond (Adler &Izraeli, 1994; ILO 
1997; Kibbelaar-Buma, 2003; Powell, 1999; OIB, 2000; Wirth, 2001). Uit de interviews 
blijkt hoe essentieel organisatie is voor het combineren van arbeid en zorgtaken. Anders 
gezegd, hoe meer effi ciëntie hoe beter de combinatie arbeid en zorg functioneert.
Uit de analyses kan worden afgeleid dat er verschillen bestaan tussen de toppers en de 
niet-toppers voor wat hun zorg/huishoudelijke taken, werktaken en planning betreft. Deze 
planning varieert van (niet relevant)geen tot ineffi ciënt tot zeer effi ciënt plannen. Van 
belang voor elke vorm van planning is de wijze waarop de vrouwen omgaan met tijd, 
de dagindeling en/of weekplanning, de wijze van ontspanning, de sociale contacten en 
activiteiten, de steun van de eventuele partner/echtgenoot en ouders of andere familieleden. 
Meer dan de helft toppers (56%) zijn effi ciënt (tot zeer effi ciënt(het zijn vrouwen die naast 
hun carrière ook nog een gezin en /of kinderen hebben. Zij moeten wel. Opvallend is dat 
zij vaak vrij vroeg in de ochtend (moeten) opstaan, de kinderen wakker maken, ontbijten, 
de huishoudster of live-in instrueren en altijd vroeg of op tijd beginnen met het werk. 
Dit in tegenstelling tot sommige vrouwen met minder verplichtingen. Zij krijgen ook de 
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medewerking van partner/echtgenoot en de steun van ouders en/of ander familieleden. Zij 
zorgen er ook voor dat zij voldoende tijd overhouden om uit te rusten of hobby’s te hebben. 
Kenmerkend is hun timemanagement en de wijze waarop zij met hun werk omgaan 
(werkten niet door ‘s avonds of in het weekend) en op tijd rust nemen. Een kleine groep 
daarentegen heeft (matige) geen planning. Het zijn vrouwen die vaak nog thuis wonen, 
waardoor zij maar enkele huishoudelijke taken hoeven uit te voeren, net begonnen zijn 
met hun carrière en vaak alleenstaand of single zijn. 13% van toppers plant (matig) niet zo 
effi ciënt of zelfs (niet relevant) zeer ineffi ciënt 12% van de niet-toppers is ineffi ciënt bezig. 
Uit de literatuur over dit thema wordt duidelijk dat de spanning tussen een carrière en 
het huishouden en/of de familieverantwoordelijkheden soms groot kan zijn. De steun 
van de partner en /of familie en/of een huishoudster is hierin onmisbaar (Greenhaus en 
Parasuraman, 1994). Uit alle antwoorden van de geïnterviewde vrouwen blijkt dat ze 
de medewerking van een supportnetwerk als essentieel beschouwen om een carrière te 
starten, op te bouwen en vast te houden (Greenhaus & Parasuraman, 1994). Fetherolf 
Loutfi  (2001) en Powell (1999) stellen vast dat vrouwen hoofdverantwoordelijk blijven 
voor de organisatie van zorg en arbeidstaken. Uit de antwoorden van de vrouwen blijkt dit 
inderdaad ook op Curaçao het geval te zijn. Uit onderzoek blijkt voorts dat een effi ciënte 
organisatie niet makkelijk is als vrouwen naast hun carrière ook een gezin hebben 
(Kibbelaar-Buma, 2003; ILO, 1997). Uit de reacties van de vrouwen blijkt dit ook op 
Curaçao voor te komen. De organisatie en tijd om naast een drukke baan aandacht en zorg 
aan de kinderen en partner te geven betekent balanceren. Tot slot bepalen de variabelen: 
burgerlijke staat, leeftijd, woonsituatie, functieniveau, hoeveelheid kinderen, steun van 
ouders en/of andere familieleden en steun van de partner eveneens de mate van effi ciëntie.

Grafi ek 6.4. Familie (combinatie arbeid en zorgtaken) * glazen plafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000). 

4% van de niet-toppers vindt het deelaspect arbeids- en zorgtaken heel erg belangrijk. 
59% van de niet-toppers en een wat lager percentage toppers (56%) vindt dit deelaspect 
belangrijk.12% van de niet-toppers en een ietwat hoger percentage toppers (13%) meent dat 
deze combinatie van enig belang is. 4% van de niet-toppers denkt dat dit deelaspect weinig 
effect sorteert. 6% van de toppers denkt zelfs dat dit deelaspect er nauwelijks toedoet. 21 % 
van de niet-toppers en 25% van de toppers vinden dat deze combinatie niet relevant of van 
toepassing is. Het gemiddelde van de toppers (2.68) ligt lager dan het gemiddelde van de 
niet-toppers (3.) 161

Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat toppers de combinatie arbeid en zorgtaken met 
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betrekking tot het aspect familiesteun en het doorbreken van het glazen plafond niet zo 
belangrijk vinden (signifi cant). 

6. 5. In hoeverre is het hebben van kinderen een obstakel/uitdaging voor de
carrière van de vrouwen?

Niet het hebben van kinderen op zich is een probleem c.q een obstakel/(grote uitdaging)162, 
maar doordat er niet voldoende opvangfaciliteiten zijn, zou het hebben van kinderen een 
probleem kunnen vormen. Wat zijn echter deze problemen dan? Twee punten zijn van 
belang met betrekking tot het hebben van kinderen, namelijk:

1. de mogelijkheid tot goede kinderopvangfaciliteiten 
2. de sociale steun en emotionele bevrediging vanuit het gezin. 

De opvang van kinderen is niet optimaal, volgens veel vrouwen. Deze is vaak te duur, 
ver weg en niet beleidsmatig vastgelegd. Voor wat betreft bedrijfsgerichte opvang kan 
vastgesteld worden dat deze er incidenteel is (Kibbelaar-Buma, 2003). Kinderopvang 
is echter volgens het merendeel van de respondenten onvoldoende geregeld. De privé 
opvang wordt te duur bevonden. Bedrijven doen er niet aan mee, terwijl zij het zich wel 
kunnen permitteren. Het familienetwerk van vrouwen helpt hen bij de opvang. Bovendien 
is men van mening dat de overheid te weinig geld en beleidsvisie heeft om dit debat aan 
te gaan en te implementeren. Het blijkt echter dat er zowel vanuit de overheid als vanuit 
het bedrijfsleven wel degelijk kinderopvanginitiatieven worden bestudeerd en gefi nancierd 
(Kibbelaar- Buma, 114-122: 2003).
Geanalyseerd is of de vrouwen het hebben van kinderen als (heel) groot,(veel) 
groot,(matig) klein of (niet relevant) geen obstakel ervaren. 
Met een erg groot obstakel wordt de combinatie van barrières bedoeld; namelijk dat 
er inadequate faciliteiten zijn en er een onprofessionele aanpak is ten aanzien van de 
kinderen.Ook dat er sprake is van het ontbreken van beleid, oneigenlijk gebruik van 
subsidiegelden en onvoldoende controle over de inhoudelijke deelaspecten en het 
tekortschieten van het spreidingbeleid in de verschillende wijken en buurten. Voorts dat 
kinderen opvang te duur is voor vrouwen met lagere inkomens en/of met meerdere kinderen 
van dezelfde leeftijd.
Met een (veel)groot obstakel wordt bedoeld dat het niveau van de opvangfaciliteiten als te 
laag wordt beschouwd en dat het te duur is voor vrouwen met lagere inkomens en/of met 
meerdere kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. 
Met een (matig)klein obstakel/ uitdaging worden met name de inhoudelijke deelaspecten 
van de opvang bedoeld:

• zoals de leer- en speelmogelijkheden en middelen en 
• het opleidingsniveau van de leidsters. 

Met (niet relevant)geen wordt bedoeld dat het hebben van kinderen niet als problematisch 
wordt gezien, dat het hebben van kinderen sociaal-emotionele steun verstrekt binnen 
het gezin ofwel dat de kinderopvangfaciliteiten als goed en toereikend kunnen worden 
beschouwd. De mbo vrouwen die het hebben van kinderen (niet relevant)geen obstakel 
vinden, zijn ook vrouwen die de kinderopvangvoorzieningen ruim voldoende beoordelen of 
(niet relevant) geen kinderen hebben en dus geen ervaring hiermee hebben.
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6.5.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect ‘het hebben van kinderen’ wordt door toppers als een grotere barrière 
ervaren dan de niet-toppers. Hier valt het hoge percentage toppers op die kinderen een 
grote belasting vindt met betrekking tot het doorbreken van het glazen plafond. 47% van de 
niet-toppers vind hetzelfde. Een iets hogere percentage niet-toppers vindt het hebben van 
kinderen een hele grote barrière. 6% van de toppers is die mening toegedaan. Voor 6% van 
de toppers en 5% van de niet-toppers is het hebben van kinderen enigszins een obstakel. 
Voor 39% van de niet-toppers en 31% van de toppers is dit deelaspect niet relevant. Het 
gemiddelde ligt hoger bij de toppers (2.75) dan bij de niet-toppers (2.44). waaruit blijkt dat 
de toppers het hebben van kinderen een groter obstakel vinden dan de niet-toppers.

Tabel 6.5. Het hebben van kinderen
Het hebben van kinderen Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 7% 6%

Veel (4) 47% 56%

Matig (3) 5% 6%

Weinig (2) 1% 0%

Niet relevant (1) 39% 31%

Gemiddelde 2.44 2.75

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage aantal respondenten zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.569.

7% van de niet-toppers ervaart het hebben van kinderen als een groot obstakel/grote 
uitdaging voor hun carrière. Het percentage voor de toppers ligt 1% lager (6%). Dit grote 
obstakel of deze grote uitdaging wordt volgens de vrouwen veroorzaakt door een aantal 
factoren. Men ziet echter dezelfde argumenten bij de toppers.

6.5.2. Kwalitatieve analyse van de data
De kritiek op het overheidsbeleid is dat er te weinig op het gebied van faciliterende 
voorzieningen wordt gedaan om werkende moeders te steunen in het arbeidsproces. 
Voorzieningen zoals thuiswerk, de mogelijkheid van fl exibele arbeidstijden, parttime 
kunnen werken, kinderopvang en zorgverlof (zwangerschap en ouderschapsverlof). 
Deze groep respondenten is van mening dat de Curaçaose overheid te weinig geld en 
beleidskracht heeft om dit debat te vertalen naar praktische beleidsbeslissingen op zowel 
eilandelijk als landelijk niveau. Ook is men van mening dat er bovendien te weinig controle 
over de bestaande voorzieningen bestaat. De locatie, de hygiëne en de kwalifi caties van 
de leidsters/ het personeel, laten echt te wensen over, vindt dit deel van de geïnterviewde 
vrouwen. De voorzieningen op dit terrein worden door enkele vrouwen als minimaal 
ervaren; de overheid heeft volgens een deel van de vrouwen geen visie hierop, terwijl het 
een belangrijk onderdeel van het emancipatiebeleid is163. Daar komt nog bij dat een deel 
van de vrouwen de kosten te hoog vindt. Men vindt dat veel ouders moeten werken en 
daardoor niet meer vaak thuis zijn, wat kan leiden tot emotionele en sociale verwaarlozing 
van de kinderen164. De respondenten vinden dat zonder adequate voorzieningen het voor 
veel vrouwen moeilijk is om op de arbeidsmarkt goed te functioneren, omdat het hebben 
van kinderen veel energie, geld en tijd vergt. Vergeleken met de VS zijn de voorzieningen 
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in het bedrijfsleven op Curaçao nihil, terwijl er veel vrouwen werkzaam zijn in midden en 
hoger kader functies in de particuliere sector. Vrouwen willen best wel parttime werken. 
Maar dit lukt dikwijls niet, omdat het vaak te veel geregel betekent en te weinig loon 
inhoudt. De privé opvang kost te veel geld voor de meeste respondenten. Met name door 
gp-wordt deze kritiek geuit. Kinderopvang wordt te duur gevonden, namelijk: Naf. 180/
240 per maand per kind. Het is voor deze groep haast niet meer te doen om bijvoorbeeld 
meerdere kinderen tegelijkertijd te verzorgen en groot te brengen. Kinderopvang is dus met 
name een fi nancieel probleem/obstakel geworden. Een vergoeding door het departement 
van Sociale Zaken helpt wel, maar bedraagt slechts Naf 15,- of Naf 20,-( 1 Naf.= $1. 
80 = 2.00 €) per maand165. Er is maar één lokale bank die met kinderopvangfaciliteiten 
experimenteert166. De oorzaak van de dure privé-opvang ligt deels bij het familienetwerk 
van vrouwen, waardoor er informeel al een opvangnet bestaat voor de opvang van kinderen. 
Drie vrouwen vertellen:

“Ik vind dat het hier ontzettend moeilijk is voor een moeder om te werken. Er is geen goede 
opvang voor de kinderen. Al worden de kinderen opgevangen door het familienetwerk. Ik vind 
het belangrijk dat de overheid initiatieven neemt, want je ziet dat de criminaliteit aan het 
toenemen is” (R63).

“Ik heb veel bewondering voor die vrouwen die het allemaal tegelijk doen. Ik begrijp niet hoe 
ze het aankunnen. De tegemoetkoming voor deze groep vrouwen vind ik zeer minimaal. Ze 
moeten proberen om voor de kinderen op hun eigen manier een opvang te krijgen....” (R76).

“De overheid noch het bedrijfsleven hebben dat goed geregeld. Althans er zijn een aantal 
bedrijven die zich beginnen te realiseren hoe belangrijk dat is, bijvoorbeeld de Maduro & 
Curiels Bank die betaalt voor de kinderen van hun employees. De dagopvang is dus geregeld... 
” (R61).

Het commentaar van de niet-toppers op de peuterscholen is dat waar men vindt dat er 
dikwijls alleen maar gespeeld wordt en de kinderen daarna meteen doorstromen naar de 
basisschool. Ondertussen ontbreekt goede begeleiding en voorbereiding, volgens deze 
groep vrouwen. Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding op het eiland is volgens 
deze groep respondenten bovendien nihil en vaak benedenmaats. Er is meer controle 
nodig, meer structuur en meer subsidie. Meer bedrijven en organisaties moeten zich met 
kinderopvang en naschoolse opvang bezig houden. Dit wordt al deels gedaan door enkele 
grote lokale bedrijven en organisaties (Kibbelaar- Buma, 2003). Deze groep vrouwen 
is ook van mening dat veel speelschooltjes wel goed functioneren, maar dat de hygiëne 
onvoldoende is. Onder de leidsters heerst onvrede over hun maatschappelijke status en 
honorering. Hierdoor zijn er te vaak stakingen in deze branche. Men moet overigens 
goed op de hoogte zijn van wat “goede” schooltjes zijn. Duurder zijn betekent niet per 
defi nitie dat het kind daar ook beter wordt verzorgd. Tenslotte wordt het overkoepelend 
orgaan, qua fi nanciën en faciliteiten, ontoereikend bevonden. Kortom, het hele beleid en 
het debat omtrent kinderopvangfaciliteiten vindt men gebrekkig, hoewel wel uit onderzoek 
blijkt dat de overheid wel degelijk bovengenoemde projecten op de politieke agenda 
plaatst. Een enkel bedrijf faciliteert zelf initiatieven. Een suggestie is dan ook om een 
commissie te installeren, die in de omringende landen onderzoekt hoe deze secundaire 
arbeidsvoorwaarden en/of faciliteiten georganiseerd worden. De DSO en het Bureau 
Vrouwenzaken hebben naar aanleiding van onderzoeksresultaten gepleit voor betere 
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kinderopvangfaciliteiten en noemen deze ook een voorwaarde voor het goed functioneren 
van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook uit verslagen van seminars en congressen blijkt dat 
daar eigenlijk al als vanzelfsprekend over wordt gedebatteerd. Organisaties als SIFMA en 
particuliere initiatieven bereiken positieve resultaten op dit gebied.

“... er is wel kinderopvang, maar deze is duur. Dus je moet echt kijken wat goed is voor de 
kinderen. Je hebt kinderopvang waar de kinderen niets leren. Dus de hele dag spelen ze, 
en ze leren er niks van. Dus ik vind, dus voor mij althans, is het belangrijk dat ze ook wat 
leren. Niet alleen maar de hele dag spelen of de hele middag spelen. Als het bedrijf waar 
ik werk, de mogelijkheid biedt dan zou ik er gebruik van maken ... maar het moet gewoon 
van bovenaf komen. Op dit moment weet ik wel dat ze een commissie hebben, secundaire 
arbeidsvoorwaarden, dus een commissie secondaire arbeidsvoorwaarden, die bezig zijn met 
onderzoek naar allerlei secondaire arbeidsvoorwaarden. Het eerste wat ze willen gaan doen is 
kinderopvang voor de kinderen van de ambtenaren .... Ze hebben een enquête in de vorm van 
een inschrijfformulier rondgebracht, maar het is niet helemaal goed begrepen door iedereen 
want de respons was niet groot en het was alleen bedoeld voor mensen die kinderen hebben. 
Dus wij die geen kinderen hebben kunnen niet met de enquête meedoen, omdat het ook geen 
enquête was maar meer een inschrijfformulier want men moest de namen van de kinderen 
opschrijven... Dus de vorm van het onderzoek vond ik niet goed, want bij een enquête moet je 
iedereen betrekken”, aldus respondente (10).

56% van de toppers vindt ‘het hebben van kinderen’ - een groot obstakel/grote uitdaging. 
Men vindt dat de overheid wel faciliteiten verstrekt voor kinderopvang. Desondanks 
laat de kwaliteit van de opvang nogal te wensen over. Het niveau van de kinderopvang 
wordt te laag gevonden, doordat er gewerkt wordt met slecht speelgoed en materiaal. 
De kwaliteit van de leidsters is niet altijd optimaal en er is vaak sprake van inbraak en te 
weinig middelen. Daarom wordt er door veel vrouwen de voorkeur uitgesproken voor de 
particuliere opvang. Daar zitten veel goede speelschooltjes tussen. Desondanks vindt men 
ook binnen de particuliere opvang vele inadequate faciliteiten. Van de niet-toppers vindt 
47% het hebben van kinderen in combinatie met hun carrière een groot obstakel/ grote 
uitdaging. Opmerkelijk is dat 47% van de niet-toppers ‘het hebben van kinderen’ als een 
grote uitdaging ervaren. Ook de toppers (56%) vinden het hebben van kinderen een groot 
obstakel. De aanwezigheid van het familienetwerk wordt positief ervaren, omdat er naast de 
formele opvang hierdoor veel meer aandacht en zorg aan het kind gegeven wordt. Maar de 
particuliere (niet door de overheid gesubsidieerde) opvang kan beter georganiseerd worden, 
want dat is, vindt men, nog steeds te duur voor de meeste vrouwen167.
Onder deze groep vindt men dat vooral alleenstaande moeders op Curaçao betere 
opvangfaciliteiten zoeken. Een deel van deze respondenten is van mening dat er nog te 
veel moeders zijn die niet weten hoe ze kinderen moeten opvoeden. Zij hebben betere 
begeleiding en coaching nodig. Ook vindt men onder deze groep dat er crèches bestaan 
met te veel kinderen. Daardoor is er te weinig aandacht van de leidsters voor het kind. Er 
zou meer huiswerkbegeleiding gegeven moeten worden in combinatie met meer parttime 
werkmogelijkheden en meer fl exibele werktijden. Deze vrouwen vinden dat de kinderopva
ngvoorzieningen niet goed geregeld zijn, dat deze te duur is, waardoor het de arbeidskansen 
voor vrouwen belemmert. Bovendien vindt een deel van deze groep vrouwen, dat dit ook 
zijn weerslag heeft op de jeugdproblematiek op het eiland. Naschoolse opvang is goed, 
maar het is altijd beter als kinderen door de moeder zelf worden opgevangen en opgevoed. 
De huidige druk waar de meeste mensen onder staan om tenminste twee salarissen te 
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verdienen om fi nancieel rond te komen, beïnvloedt op negatieve wijze de opvoeding van 
jongeren, vindt men.
6% van de toppers is van mening dat het hebben van een gezin met kinderen een matig 
obstakel is. Van de niet-toppers ervaart 5% het hebben van kinderen als een matig obstakel. 
Deze groep vrouwen zijn eveneens van mening dat de meeste werkende vrouwen van het 
eiland, voor wat betreft de opvang van hun kinderen, op ouders, tantes, moeders, zussen 
en andere familieleden, kunnen rekenen. Ze vinden dat vergeleken met vroeger er zeker 
voldoende faciliteiten bestaan. Door budget-problemen van de overheid, is er sprake van 
bezuinigingen, waardoor er te weinig middelen zijn. Maar het gebruik van de naschoolse 
opvang en de gesubsidieerde crèches geeft aan dat de behoefte groeit. De kinderopvang is 
volgens een geïnterviewde alleen goed geregeld voor werkende moeders. Een paar vrouwen 
is van mening dat door de vele persoonlijke problemen onder de leidsters, kinderen dikwijls 
onvoldoende begeleiding krijgen. Dat uit zich vaak in geschreeuw en een ruwe behandeling 
van de kinderen. Deze categorie respondenten vindt dat de overheid hier wat aan zou 
moeten doen. 

“...als ik kijk naar mijn beste vriendin, die heeft de eerste twee jaar na haar eerste kind 
thuisgezeten. Ze heeft besloten om na de geboorte van haar tweede toch maar te gaan 
werken. Dat het nou na drie, vier jaar toch problemen oplevert, deels omdat ze toch verantwo
ordelijkheidsgevoel heeft ... schuldgevoelens die alleen maar aangewakkerd zijn door klachten 
van haar partner. De kinderen wennen aan een bepaalde situatie en ze probeert de tijd die ze 
heeft zo veel mogelijk te compenseren. Als ik zie hoe ze dat doet, vind ik het heel goed, haar 
tijd goed besteden, quality time met haar kinderen...”, aldus (R1).

Geen enkele topper vindt het hebben van kinderen (niet relevant) geen (of slechts een klein 
obstakel. Ze vinden deze kinderopvang goed en de prijs is volgens deze groep vrouwen 
verhoudingsgewijs redelijk. Men vindt ook dat mensen met een hoog inkomen meer zouden 
moeten betalen en voor de personen met een lager salaris de kosten grotendeels vergoed 
zouden moeten worden. De tegemoetkoming van de kosten aan werkende moeders is echter 
minimaal, dus zonder de hulp van het familienetwerk lukt het niet. 
Slechts 1% van de niet-toppers vindt het hebben van kinderen geen obstakel. Zij - 
vrouwen die wel kinderen hebben- ontvangen veel steun van het familienetwerk voor de 
opvang van de kinderen. Kinderen hebben ze om verschillende redenen (warmte, hobby, 
familieuitbreiding). Een aantal vrouwen is van mening dat het hebben van kinderen de 
eigen verantwoordelijkheid is. 

“ ...dan, ga ik mijn dochtertje wakker maken, want ik moet afscheid nemen voordat ik ga 
werken. Ik vind dat dat een must is, dat ze me ziet voordat ik ga werken. Ik vertel haar alles, 
wat ik ga doen, waarom ik dat doe, zodat ze dat begrijpt. Dat doe ik al vanaf dat ze een baby 
is en ik vind dat ze het ook heel goed begrijpt. Dus dan neem ik afscheid van haar en ga ik 
werken....Dan ga ik naar huis naar mijn dochter, stoeien, praten of wat dan ook ...” (R7).

Ook hebben vrouwen veelal goede steun van partner en/of familieleden. Bij sommige 
vrouwen zijn de kinderen ook al volwassen of zelfstandig genoeg om niet constant zorg en 
aandacht nodig te hebben. Het hebben van kinderen geeft volgens deze groep een positieve 
dimensie aan het leven. Zij zien kinderen als een hobby/ tijdbesteding. Kinderen geven 
warmte.
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“Ik vind dat er heel veel gebruik gemaakt wordt van faciliteiten die de overheid en het 
bedrijfsleven voor het thuisfront leveren. Alleen vind ik te vaak dat heleboel mensen niet weten 
dat die faciliteiten bestaan en dat zie van die faciliteiten gebruik kunnen maken. Dus wat dat 
betreft vind ik dat de overheid te weinig informatie geeft over faciliteiten die zij kunnen leveren 
en aan de andere kant de mensen te lang en te veel jaren achter elkaar dom zijn gehouden 
... Er moet meer gedaan worden aan informatieverstrekking ... maar ik vind dat er wel veel 
verbeterd kan worden ...”, aldus respondente 77. 

De vaak gehoorde mening van met name de toppers dat kinderen krijgen en op de wereld 
brengen een vrijwillige en bewuste keuze is en daardoor een eigen verantwoordelijkheid is 
die ouders op allerlei fronten moeten kunnen dragen. De kinderopvang in de particuliere 
sector vindt men wel op redelijk niveau functioneren. Het is geen goede ontwikkeling 
voor een samenleving, wanneer er zoveel grote groepen kinderen gedupeerd raken door te 
weinig leermateriaal en te geringe begeleiding, is de mening van deze groep respondenten. 
Een aantal vrouwen heeft hierdoor, omdat ze zich dat fi nancieel wel kunnen veroorloven, 
gekozen voor particuliere opvang. Bovendien denkt een deel van de vrouwen dat met 
name hoogopgeleide vrouwen genoeg verdienen om deze kosten op te brengen. Twee 
respondenten zeggen hierover het volgende:

 “Het is zo moeilijk om goede opvang te vinden voor kinderen. Het zijn dingen die je een zorg 
minder voor je zijn als je een carrière wilt maken. In mijn geval is het makkelijk te regelen, 
omdat ik een bepaald inkomen heb, maar voor vrouwen die nu die een lager inkomen hebben, 
belemmert het hun kansen om verder te komen. Ik heb vanuit mijn familie heel veel steun 
gehad voor wat betreft de opvang van mijn dochter, zodat ik de mogelijkheid heb gekregen om 
verder te komen. Maar een vrouw die dat niet heeft, moet zelf haar zaken regelen en je kan 
dat niet zonder dat het geld kost. Wat sociale en naschoolse activiteiten voor kinderen betreft, 
is de overheid nu heel goed bezig. Men probeert ook meer te gaan doen in de bario’s168, maar 
ik geloof dat er nog heel veel moet gebeuren. Het kost mij moeite en energie en geld voor mijn 
kind wat opvang en sociale activiteiten betreft” (R70).

“Kinderopvang is niet goed georganiseerd. Het maakt de kansen om als vrouw te kunnen 
werken kleiner. Ik vind dat het een verantwoordelijkheid is van de overheid. Die bepaalt dan 
of men effectief kan werken of niet. Dus de overheid moet dat organiseren, dus fl exibele 
werktijden, etc. En niet dat de crèche om zes uur dichtgaat ongeacht of men dan klaar 
is met werken of niet. Openingstijden van de kinderopvang en andere faciliteiten en zelfs 
overheidsdiensten moeten fl exibeler zijn” (R66). 

Weer andere vrouwen vinden de kinderopvangvoorzieningen op Curaçao goed en 
voldoende. 

“Mijn zoontje die gaat naar een crèche. Ik geloof dat ze gedeeltelijk gesubsidieerd worden door 
de overheid. Dat gaat heel goed... Kinderopvang, ik vind persoonlijk dat het goed gaat en de 
prijs die ze vragen vind ik ook redelijk...” (R59).

31% van de toppers heeft geen kinderen maar heeft wel een mening over het eventueel 
hebben van kinderen. Voor 39% van de niet- toppers is het deelaspect ‘het hebben van 
kinderen’niet relevant. Volgens de respondenten is er binnen het bedrijfsleven heel 
wat gedaan aan kinderopvang, zoals bijvoorbeeld specifi eke vakantieprogramma’s 
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voor kinderen. Maar dit soort initiatieven zijn incidenteel. Men is van mening dat de 
overheid meer kan doen door bijvoorbeeld een klimaat te kweken, waardoor meer 
bedrijven dergelijke initiatieven stimuleren. De respondenten vinden dat meer onderzoek 
noodzakelijk is om de maatschappelijke behoefte te bestuderen, met name omdat de 
kleinschaligheid van de gemeenschap deze kwestie bemoeilijkt. Sommige vrouwen weten 
concreet eigenlijk niet zo goed hoe de faciliteiten eruitzien, omdat ze er geen gebruik 
van (hoeven te) maken. Het blijkt namelijk dat ook relatief veel vrouwen werkzaam in 
leidinggevende functies geen kinderen hebben. Hierdoor kan verondersteld worden dat men 
van deze groep niet veel moet verwachten omtrent de bereidwilligheid voor de verbetering 
van kinderopvangfaciliteiten. De respondenten denken overigens dat veel succesvolle 
carrièrevrouwen vinden dat de opvang van kinderen niet bij de verantwoordelijkheid van de 
overheid ligt. Drie vrouwen merken op dat:

“Als ik om me heen kijk, wat aangeboden wordt om kinderen op te vangen is veel te weinig en 
kwalitatief veel te slech t.... Ik denk dat de meeste vrouwen in hoge functies geen gebruik van 
overheidscrèches maken omdat de kwaliteit voor hen toch te wensen overlaat. Met kwaliteit 
bedoel ik dingen zoals te veel kinderen op een leidster, te weinig middelen ... Er zitten goede 
tussen maar ook veel rommel. Opvang door de familie is groot maar als je toevallig deze niet 
hebt of ze werken, heb je een probleem, dan moet je gebruik maken van zo’n crèche...” (R68).

“Ik weet dat het voor baby’s ontzettend moeilijk is om opvang te vinden als de moeder wil 
werken. Ik heb een kennis die daarmee problemen heeft. Voor baby’s moet je dus je dingen 
heel goed regelen of heel veel geld hebben, zodat je iemand in huis kan hebben die je 
vertrouwd, anders wordt het heel moeilijk, wat de faciliteiten betreft. Ik weet dat de markt in 
de private sector heel groot is, maar wat de overheid aanbiedt, dat weet ik niet....” (R69).

“Ik heb zelf geen kind, maar als ik om me heenkijk zie ik dat er heel weinig voorzieningen zijn. 
Vele mensen laten hun kinderen bij hun familie achter of ze zorgen privé voor opvang. Ik denk 
dat het een probleem is, want ik denk zelf aan het krijgen van kinderen.... Het blijft een nadeel 
voor vrouwen, want in onze samenleving zijn de kinderen toch een verantwoordelijkheid van de 
vrouw. Het is voor vrouwen toch een beperking als ze geen geregelde opvang hebben voor de 
kinderen....” (R67).

6.5.3. Conclusie
Aan de hand van de data-analyse kunnen we concluderen dat een meerderheid van de 
toppers (56%) het deelaspect ‘ hebben van kinderen’ als een belangrijke obstakel oftewel 
een uitdaging voor de carrièreverloop ervaren. Daarentegen is er een lager percentage 
niet-toppers (47%) dat hetzelfde denkt. 6% van de toppers vindt dat naast een carrière het 
hebben van kinderen ofwel een gezin een groot obstakel is. Een gelijk percentage onder 
deze groep respondenten (6%) ervaart het hebben van kinderen als een matig klein obstakel, 
terwijl geen enkele topper (31%) in het hebben van kinderen (niet relevant) een obstakel 
ziet. De antwoorden op deze vraag worden gedestilleerd uit de vraag naar de ervaringen 
van de vrouwen met betrekking tot de kinderopvangfaciliteiten. Dat is de enige methode 
om kwantitatief na te gaan of de vrouwen het hebben van kinderen als een obstakel zien en 
hoe groot zij dit obstakel ervaren. Dat betekent dat hun kritiek over en/of hun goedkeuren 
van het (overheids)beleid omtrent de kinderopvangfaciliteiten een beeld geven over hoe de 
vrouwen het hebben van kinderen op het eiland beoordelen. Een kritisch oordeel over het 
functioneren en/of het gebrek aan goede kinderopvangvoorzieningen betekent in de meeste 
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gevallen, dat het hebben van kinderen voor de carrière als een obstakel wordt ervaren. 
Het blijkt toch wel dat een aantal hoger opgeleide vrouwen het hebben van kinderen in 
gradaties een obstakel/uitdaging vindt. Een deel vindt het hebben van kinderen helemaal 
geen barrière opwerpen en is juist positief over het hebben van kinderen.
Onder de niet-toppers zijn de meeste reacties over het hebben van kinderen geanalyseerd 
uit de antwoorden betreffende de kinderopvangvoorzieningen. Van 47% van de niet-toppers 
vindt iets minder dan de helft het hebben van kinderen een obstakel voor de loopbaan. 1% 
van de niet-toppers vindt het een klein obstakel. 39 % vindt het hebben van kinderen (niet 
relevant)geen obstakel. Een relevante vraag is: wanneer zullen private- en overheidssector 
samen projecten op dit terrein organiseren en plannen? Belangrijk is dan ook hoe de 
overheid de kritiek op het functioneren van de faciliteiten gaat aanpakken. Hoewel uit 
overheidsrapporten blijkt dat de overheid en samenwerkende ngo’s veel doen, zijn er nog te 
veel vrouwen die niet op de hoogte zijn van deze activiteiten. 
Zonder de steun van de partner of echtgenoot, de familieleden en een goed functionerend 
kinderopvangbeleid is het hebben van kinderen echt een probleem voor de carrière van 
deze vrouwen. Dat betekent dat onder meer de kinderopvangfaciliteiten verbeterd zouden 
moeten worden om zodoende de ervaren obstakels op te heffen dan wel te verminderen. 
De obstakels die het hebben van kinderen met zich meebrengt zijn binnen deze context 
voornamelijk gerelateerd aan de kinderopvangvoorzieningen op het eiland. Andere 
mogelijke obstakels zijn nauwelijks te achterhalen. Het zou ook uiteraard zo kunnen zijn 
dat vrouwen het hebben van kinderen per defi nitie geen obstakel vinden en alleen maar als 
positief ervaren met betrekking tot hun loopbaanontwikkeling (en sociale en emotionele 
steun vanuit het gezin voor de carrière). Het kan echter ook zo zijn dat het hebben van 
kinderen wel als een belemmering wordt ervaren. Maar dan komt het omdat het emotioneel 
erg veel van hen vergt om kinderen te hebben of omdat zij geen familieleden in de buurt 
hebben of omdat het zoveel geld kost. Bij de andere vragen over de steun van de partner 
en de steun van de familie komt namelijk duidelijk naar voren dat de vrouwen deze steun 
met name nodig hebben voor het runnen van het huishouden en vooral het opvangen en 
opvoeden van de kinderen. 
De bestaande voorzieningen zijn sowieso niet voldoende en kinderen hebben betekent 
per defi nitie dat voor een carrière de steun van naasten noodzakelijk is. Deze bevindingen 
zijn in relatie met de literatuur (informatiefolders, brochures en rapportages) hierover van 
Curaçao enigszins afwijkend, omdat de literatuur juist een betrekkelijk grote hoeveelheid 
kinderopvangfaciliteiten opsomt. Hiermee wordt bedoeld dat vanuit beleidsmatige optiek 
wel degelijk opvangfaciliteiten worden gesteund, maar dat dit onder de doelgroep niet 
voldoende bekend is of door hen niet als voldoende is beoordeeld. Met name de informatie 
vanuit DSO en SIFMA is positief over de kwantiteit van de kinderopvangfaciliteiten. 
Er is dus met andere woorden sprake van een discrepantie tussen de opvattingen en 
verwachtingen van de moeders en de overige respondenten over de kwaliteit en de 
kwantiteit ten opzichte van de verstrekte opvangfaciliteiten.
Te veel respondenten vinden echter het hebben van kinderen een obstakel/uitdaging voor 
hun carrière. Ook al hebben sommige vrouwen geen kinderen, een deel van hen heeft wel 
degelijk een visie over hoe de kinderopvangfaciliteiten functioneren. Vaak hebben zij bij 
zussen, andere familieleden of vriendinnen gezien wat het voor de carrière betekent om 
kinderen te hebben. De rapportages hierover afkomstig van het eiland zijn inventariserend 
en adviserend van aard. Hierop afgaande kan geconcludeerd worden dat de kritiek van de 
vrouwen nog groot is, de onvrede alarmerend, de doelgroep onvoldoende geïnformeerd169. 
Er worden echter wel degelijk interessante initiatieven ontwikkeld. Het blijkt overigens dat 
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de overheid voldoende gesubsidieerde voorzieningen heeft verstrekt. Ook enkele bedrijven 
die hiermee experimenteren zijn noemenswaardig. Toch blijken met name de controle 
over deze voorzieningen, het opleidingsniveau en de honorering van de leidsters, de (leer 
en speel) middelen, de hygiëne en voeding die de kinderen krijgen, voor veel vrouwen 
problematisch. Ook de informatie over de verschillende initiatieven uit het bedrijfsleven 
en de overheid kan worden geactualiseerd en worden bekend gemaakt. Het bedrijfsleven 
en de overheid zouden op dit vlak een partnership aan kunnen gaan. Deze samenwerking 
zou niet alleen de beide sectoren voordelig uitkomen, maar zou een uitwisseling kunnen 
betekenen van de verschillende expertises en diensten die er bestaan tussen de overheid en 
het bedrijfsleven. 

Grafi ek 6.5. Familie (hebben van kinderen) * glazen plafond

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve data kan worden afgeleid dat het deelaspect ‘het hebben van kinderen’ 
door een bijna even groot percentage toppers als niet-toppers als een zeer grote uitdaging 
of barrière voor de carrière wordt ervaren. 7% van de niet-toppers en een wat lager 
percentage toppers (6%) denkt dat kinderen hebben een enorme belemmering vormt voor 
de doorstroommogelijkheden. 56% van de toppers en een lager percentage niet-toppers, 
namelijk 47% meent dat het hebben van kinderen een belangrijke barrière vormt. 5% van 
de niet-toppers en 6% van de toppers ervaart dit deelaspect als matig belemmerend. 1% 
van de niet-toppers denkt dat het weinig van belang is. Wat opvalt is dat 39% van de niet-
toppers en 31% van de toppers dit deelaspect niet relevant of van toepassing vindt. Het 
gemiddelde van de toppers (2.75) ligt aanzienlijk hoger dan de niet-toppers (2.44). Hieruit 
blijkt dat toppers het hebben van kinderen als een grotere barrière ervaren dan de niet-
toppers (niet signifi cant).

6.6. Conclusies ten aanzien van familiesteun
Wat betreft de kwalitatieve analyse betreft kunnen we vaststellen dat voor het eerste 
deelaspect ‘steun van partner ‘ Greenhaus & Parasuram (1994) en Hunsaker (1995) de 
voornaamste theoretische inzichten verstrekken. Uit de reacties van de respondenten blijkt 
ook dat zonder de steun van de partner (wanneer relevant) het doorbreken van het glazen 
plafond niet mogelijk is. Deze steun uit zich door het delen van de gezinsverantwoorde
lijkheden en huishoudelijke taken. Maar ook uit deze steun zich in moreel, emotioneel, 
psychologisch en logistiek opzicht. Opvallend is dat wanneer deze steun er niet is (voor 
mannen wordt deze als vanzelfsprekend gezien) dit gebrek aan steun zich uit via emotionele 
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en logistieke boycot, het aangaan van buitenechtelijke relaties, competitie en jaloezie.
Het tweede deelaspect ‘familiesteun’ wordt door onderzoekers DDDD (2000), ILO (1997), 
Morrison e.a (1987), Powell (1999) en Wirth (2001), geanalyseerd. Het belang van een 
evenwichtige balans tussen werkprivé wordt ook door verschillende OIB publicaties 
benadrukt. Belangrijk met betrekking tot dit aspect blijkt de medewerking en hulp van 
moeders (en/of vaders, zussen of broers) te zijn voor het oppassen op eventuele kinderen, 
koken en transport om kinderen van school of buitenschoolse activiteiten op te halen. 
De steun van de familie is ook moreel, fi nancieel en sociaal. De familie verstrekt ook 
informatie. Alleenstaande vrouwen menen dat juist de steun van de familie onmisbaar is, 
zowel huishoudelijk als moreel/emotioneel.
Het derde deelaspect ‘ combinatie arbeid en zorg’ wordt door Bock & van Doorne-Huiskes 
1995 bestudeerd. Maar ook Powell (1999), Morrison, White e.a (1992), Oib (2000) en 
ILO (1997) besteden voldoende aandacht aan dit belangrijke deelaspect. De combinatie 
arbeid en zorgtaken is zwaar en betekent een effi ciënte planning en organisatie. Uit 
de verschillende reacties van toppers en niet-toppers blijkt dat zonder een doelmatige 
planning en waterdichte organisatie een leidinggevende functie moeilijk is. Van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avonds laat wordt een dag per dagdeel of uur ingedeeld. Aan de hand van 
fl exibele werkuren, thuiswerkmogelijkheden, lunchpauzes, projectmatig werken, kan deze 
combinatie effi ciënter worden geregeld.
Tenslotte is het deelaspect ‘het hebben van kinderen’ een belangrijk punt voor wat betreft 
familiesteun. Een carrière zonder kinderen blijkt in eerste instantie soepeler te verlopen. Het 
hebben van kinderen wordt door onder meer Kibbelaar &Buma (2003), OIB (2000), Powell 
(1999) onderzocht. Kinderopvangfaciliteiten, naschoolse opvang, thuiswerkmogelijkheden 
zijn manieren waarop kinderen kunnen worden opgevangen. De kinderopvangfaciliteiten 
worden door een groot aantal respondenten te duur en kwalitatief onvoldoende bevonden 
Het blijkt dat met name toppers het hebben van kinderen als een uitdaging ofwel een 
belemmering ervaren voor het uitoefenen van een leidinggevende functie. De steun van de 
familie wordt ook voor dit deelaspect door veel respondenten als heel belangrijk ervaren. 
Ook de steun van leidinggevenden, werkgevers en collega’ s blijkt, volgens de reacties, 
onmisbaar te zijn.
We kunnen concluderen dat gezien de kwantitatieve data het aspect familiesteun door zowel 
toppers als niet-toppers als een factor van belang wordt ervaren. 
Met betrekking tot het deelaspect ‘steun van partner’ blijkt uit de gemiddelden dat toppers 
(3.5) deze vorm van steun belangrijker vinden dan de niet-toppers (2.66). Voor wat het 
deelaspect ‘de steun van de familie’ betreft menen vooral toppers (3.81) dat dit type steun 
belangrijk is voor het doorbreken van het glazen plafond. De niet-toppers (3.69) vonden het 
minder belangrijk dan de toppers. 
Omtrent het deelaspect ‘combinatie arbeid en zorgtaken’ ervaren voornamelijk niet-toppers 
(3.) dat deze vorm van takenverdeling zwaar is in relatie tot het aspect familiesteun en 
het glazen plafond. Toppers hebben een ietwat lager gemiddelde rondom dit deelaspect, 
namelijk de waarde (2.68).
De gemiddelde waarde van het deelaspect ‘het hebben van kinderen’ voor de toppers (2.75) 
ligt hoger dan bij de niet-toppers (2.44). Het blijkt dat toppers het hebben van kinderen als 
een grotere uitdaging of barrière voor de carrière ervaren dan niet-toppers.
Onder de toppers blijkt dat het deelaspect ‘steun van de familie’ de hoogste gemiddelde 
waarde kent (3.81). De tweede hoogste waarde onder de toppers is het deelaspect ‘steun 
van de partner’. De gemiddelde waarde voor dit deelaspect voor toppers is(3.5). Vervolgens 
wordt het deelaspect ‘het hebben van kinderen’ door de toppers als een belangrijke barrière 
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gezien voor het doorbreken van het glazen plafond. Het gemiddelde is (2.75). Tenslotte 
vinden toppers dat de combinatie van arbeid en zorgtaken zwaar is. 
Opmerkelijk is dat zowel niet-toppers als toppers menen dat het deelaspect ‘steun van 
familie’ ontzettend belangrijk is voor het doorbreken van het glazen plafond. Bij de niet-
toppers komt vervolgens het deelaspect ‘combinatie van arbeid en zorgtaken’ aan bod. 
Ten derde denken niet-toppers dat het deelaspect ‘steun van de partner’ een belangrijke rol 
speelt omtrent het aspect familiesteun en het glazen plafond. Ten vierde is het hebben van 
kinderen een obstakel voor de doorstroommogelijkheden. Opvallend is dat het deelaspect 
‘steun van familie’door zowel toppers als niet-toppers als belangrijkste deelaspect met 
betrekking tot het aspect familiesteun wordt ervaren. De tweede plaats onder toppers 
heeft het deelaspect ‘steun van partner’, terwijl de tweede plaats onder de niet-toppers het 
deelaspect ‘combinatie arbeid en zorgtaken’ is. Op de derde plaats plaatsen de toppers het 
deelaspect ‘het hebben van kinderen’. De niet-toppers vinden het deelaspect ‘steun van 
partner’ even zo belangrijk. De laatste plaats kennen de toppers toe aan het deelaspect 
‘combinatie arbeid en zorg’. De niet-toppers denken juist dat het hebben van kinderen 
niet zo erg van invloed is op het aspect familiesteun en het glazen plafond. Kortom, het 
deelaspect ‘steun van familie’ geldt zowel voor toppers als niet toppers als het voornaamste 
deelaspect met betrekking tot het aspect familiesteun. De deelaspecten zijn geen van allen 
signifi cant verschillend.
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NOTENLIJST HOOFDSTUK 6

149 Synoniem voor barrière is obstakel. Bij nader inzien is dit woord binnen de context van kinderen te 
negatief. Het hebben van kinderen is een keuze die vaak vanuit positieve emotionele overwegingen 
is genomen. Kinderen hebben in combinatie met een carrière of een leidinggevende baan kan 
wellicht beter als een uitdaging worden beschouwd.

150 Er zijn een paar adviesbureaus die zich hier nu ook mee bezig houden. Ook de Nederlandse 
overheid heeft onderzoek laten uitvoeren omtrent verschillende typen scenario’s met betrekking 
tot dagindelingen en schooltijden, kantoortijden, fi les en winkeltijden etc.

151 Zie uit deze bundel de artikelen van Derr en Jacob Turner, Hunsaker, Maples, Parker, Peltier en 
Wolleat (1985).

152 Een interessant punt in deze is dat het werken voor het Afro-Amerikaanse gezin altijd een must 
is geweest in tegenstelling tot het witte midden en de elite vrouwen, die pas na de Tweede 
Wereldoorlog hun rechten als werknemer begonnen op te eisen (Karsten 159: 1994).

153 Een live -in is een inwonende schoonmaakster, huishoudelijke hulp, die dikwijls afkomstig is uit een 
van omringende eilanden.

154 Verhoudingsgewijs zijn er veel startende of nog studerende vrouwen onder deze groep 
respondenten.

155 Er zijn verschillende stukken, verslagen en nota’s vanuit de commissie dagindeling gepubliceerd 
om deze vraagstukken te onderzoeken. Ook op Curaçao wordt er onderzoek naar gedaan. 
Afzonderlijke bedrijven, de Kamer van Koophandel en vakbonden bekijken ook hoe zij de 
verscheidene dag -indelingen, kantoorschema’s en schooltijden parallel met elkaar kunnen laten 
lopen.

156 De auteurs Greenhaus en Parasuraman (1999) analyseren het spanningsveld tussen gezin en 
carrière uitgebreid.

157 Een happy hour is een soort borrel aan het eind van de week dat in de vele café restaurantjes die 
Willemstad rijk is. De werkweek wordt op deze manier in een borrelachtige sfeer tussen 17.00 en 
21.00 afgesloten.

158 Punda is de stad (Het centrum van Willemstad).
159 In dit kader is het is belangrijk te weten dat er een groot verschil in arbeids- en organisatiecultuur 

bestaat tussen het werken bij de overheid en het bedrijfsleven. In de topbanen binnen 
de particuliere sector wordt anders en vaak harder gewerkt dan bij de overheid. Op een 
advocatenkantoor werkt men makkelijk 60 uur per week en dat is moeilijk als er kinderen zijn. Men 
ervaart dan problemen bij de combinatie van gezin met een topbaan. Hulp in de huishouding is dan 
ook noodzakelijk, opdat de huishoudelijk taken uitbesteed kunnen worden

160 Het zou best zo kunnen zijn dat de topper het nu niet meer zo belangrijk zou vinden, maar in het 
verleden toen ze niet-topper waren wel. Het kan te maken hebben met het feit dat hun kinderen 
“groter” zijn geworden of dat ze vanwege hun positie of functie fl exibel kunnen zijn.

161 Dit is uiteraard discutabel. Dit zijn de visies van de respondenten over dit thema. Het blijkt dat 
er wel degelijk door de overheid aandacht aan dit vraagstuk geschonken wordt door SIFMA, 
DWGHZ, bureau vrouwenzaken, de GGD, Sociale zaken, SEDE ANTIA en talloze andere 
organisaties en bedrijven. De reacties geven hiermee wel weer, dat het effect van de informatie 
over deze zaken blijkbaar niet voldoende is.

162 Dit wordt volgens een deel van de respondenten gezien als een van de oorzaken van de groei van 
de jeugdcriminaliteit op het eiland.

163 De inkomensgehalte van deze groep ligt gemiddeld tussen 1000-1500 Naf. netto per maand.
164 Zie brochure Kresh dede pikina relato 1994
165 De gemiddelde prijs voor opvang is 165 Naf. p/mnd per kind



196

166 Barrio’s betekent buurten of wijken.
167 Er wordt door een aantal vrouwen een link gelegd met de huidige jeugdproblematiek (veel 

kinderen met leerstoornissen of emotionele gedragsproblemen) en de slechte organisatie van de 
kinderopvang. Deze problematiek wordt eveneens door anderen gezien als een gevolg van het 
gebrek aan zorg en adequate opvang. Vragen zoals; Wat gebeurt daar de hele dag? Wat eten ze? 
Waar slapen ze op? Hoe worden ze opgevoed? Met wat spelen ze, hoe spelen en hoe lang spelen 
ze? Worden door de vrouwen gesteld. Omdat de opvang als beperkt wordt ervaren, zou de 
overheid hogere kindertoelages moeten verstrekken of het bedrijfsleven meer tegemoetkomingen 
kunnen regelen ... In sommige bedrijven en organisaties zijn er crèchemogelijkheden, maar die 
mogelijkheden bevinden zich nog overduidelijk nog in de kinderschoenen. Ook vindt men boven-
dien dat niet alle leidsters evengoed zijn opgeleid. Omdat er te veel gelet wordt op commerciële 
doeleinden en te weinig controle wordt uitgeoefend is de kwaliteit op de crèches niet gelijkmatig 
verdeeld. Eigenlijk moeten mensen zelf meer doen om kinderen te begeleiden en op te vangen. 
De familie zou meer betrokken moeten worden bij de opvang. Het opvangsysteem functioneert 
anders niet, vooral omdat er veel alleenstaande moeders zijn. De introductie van de mogelijkheid 
tot parttime werk, zodat moeders meer tijd hebben voor de opvoeding van hun eigen kinderen 
wordt als een mogelijke oplossing voor dit probleem voorgesteld. Kortom, de overheid subsidieert 
dus wel kinderopvang, maar er is toch nog inhoudelijke kritiek op het emancipatiebeleid. Er zijn dus 
meer gekwalifi ceerde leidsters nodig. Er is te weinig aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 
van het kind, waar de moeder feitelijk verantwoordelijk voor is. Verder zijn er te weinig parttime of 
fl exibele werkarrangementen. Binnen het bedrijfsleven, wordt er incidenteel wel wat gedaan op dit 
terrein. Maar het is structureel onvoldoende en te afhankelijk van de goodwill van de managers. 

168 De samenwerking had eveneens te maken met de communicatie (Tannen, 2000) en de sfeer op 
de werkvloer. Pesterijen en tegenwerking werden veelvuldig ervaren; wat de onderlinge collegiale 
verhoudingen behoorlijk verziekt en de uitkomsten van het werk vertraagt en vermindert.

169 Dat neemt niet weg dat er veel problemen ervaren worden met mannelijke collega’s. Er is hier 
natuurlijk een selecte groep vrouwen aan het woord geweest. Een groot deel van deze vrouwen 
functioneert in leidinggevende of statusgevoelige banen. Het blijkt toch wel dat er sprake is van 
een gunstencultuur in diverse organisaties –met andere woorden, voor wat hoort wat- En vooral 
vrouwen die net aan hun carrière beginnen in een door mannen gedomineerde organisatiecultuur 
worden hiermee geconfronteerd. Het rapport ‘Seksuele intimidatie bij werkneemsters op Curaçao 
in dienst van de Centrale overheid van de Nederlandse Antillen”(1996) analyseert deels deze 
praktijken.
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7. HET SOCIAAL NETWERK

7.1.Inleiding
In dit hoofdstuk staat het sociaal netwerk met betrekking tot het glazen plafond centraal. 
In dit onderzoek wordt het sociaal netwerk onderzocht met behulp van vijf deelaspecten, 
namelijk:

• the old boys network;
• samenwerking tussen vrouwen;
• samenwerking tussen vrouwen en mannen;
• rol van de sociaal-economische achtergrond;
• belang van een sociaal netwerk.

Aan ieder van de vijf bovengenoemde deelaspecten wordt in de volgende paragrafen 
aandacht besteed. Bekeken wordt in hoeverre er een verschil bestaat tussen de groep niet-
toppers en toppers. Dit zal via een kwalitatieve methodiek geschieden. Aan de hand van 
de 111 diepte-interviews die zijn afgenomen. Deze data zullen worden gebruikt om te 
bestuderen of er verschillen bestaan tussen de toppers en de niet-toppers. De interviews 
zullen dan worden gepresenteerd. Het respondentenaantal is relatief klein om een grondig 
en betrouwbaar statistisch onderzoek uit te voeren (N=16 voor toppers en N=95 voor 
niet-toppers). Voor ieder van de deelaspecten zal steeds het gemiddelde worden berekend. 
Deze waarde zal zowel voor de toppers als voor de niet-toppers worden berekend. 
Naar aanleiding hiervan zullen de gemiddeldes nader worden bekeken op signifi cante 
verschillen. Ter afsluiting van dit deel zullen de conclusies worden getrokken op basis van 
alle vijf deelaspecten.

Het hebben van een sociaal netwerk is belangrijk voor het doorbreken van het glazen 
plafond. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: het werken in een masculiene 
organisatiecultuur, specifi eke vacature-eisen die worden gevraagd, het werken in een 
mondiale economie, de old boys netwerk, het willen combineren van de zorgtaken met 
een veeleisende functie en het kunnen uitstralen van gezag en autoriteit. Het aspect sociaal 
netwerk wordt geoperationaliseerd via de vijf bovengenoemde deelaspecten. Het eerste 
deelaspect, de “old boys network”, is voor het sociaal netwerk belangrijk. 
Sociale connecties en netwerken van mannen geven hun langere werktraditie, hun 
maatschappelijke zichtbaarheid en hun oude vriendschappen die tijdens opleidingen, banen 
en scholen zijn opgebouwd, aan. Het blijkt dat met name mannelijke managers een goed en 
waterdicht sociaal (informeel) netwerk hebben (ondersteund door sport, studieverenigingen 
en andere activiteiten) dat zich dikwijls kenmerkt door een lange traditie. 
Gebrek aan (informele) sociale en professionele netwerken voor vrouwen verklaren niet 
alleen hun geïsoleerde positie, maar ook hun moeizame doorstroming naar hogere functies 
in het bedrijfsleven (Morrison, White e.a, 1992). Met name zwarte/gekleurde vrouwelijke 
managers ervaren de specifi eke gevolgen van deze belemmeringen (Davidson, 1997). 
Vrouwen in topbanen komen daar door hard te werken, goed in hun vak te zijn, maar ook 
door hun reputatie en hun netwerk van collega’s en andere professionals. Dat is belangrijk, 
omdat mensen het werk moeten kennen. Tegen dit licht zijn mentoren en in het verlengde 
hiervan de (goede) samenwerking tussen vrouwelijke en mannelijke collega’s essentieel. 
De isolatie of anders geformuleerd, de barrières in managementfuncties die vrouwelijke 
managers ervaren en tegenkomen is de keerzijde van het hebben en functioneren in een 
sociaal netwerk (OiB, 3/01). Met andere woorden, de isolatie van vrouwelijke managers 
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in hoge functies is mede het gevolg van het ontbreken of hebben van een sociaal netwerk 
(Morrison, White e.a, 1992:13). 
Het tweede deelaspect gaat om de samenwerking tussen vrouwen en mannen. Vaak laat 
de samenwerking tussen vrouwelijke collega’s en tussen mannelijke en vrouwelijke 
collega’s te wensen over. Afgunst en geroddel tussen vrouwen, het niet willen 
aannemen van orders van vrouwelijke chefs, de betutteling van oudere mannen en de 
concurrentiestrijd en jaloezie van even oude mannelijke collega’s naar jongere vrouwelijke 
collega’s kenmerken deels deze samenwerking (OiB, 3/01:Straathof 1999; Tannen, 
1994). Doch uit onderzoeksresultaten blijkt dat etnische, sociale en leeftijdsverschillen 
zowel tussen vrouwen als tussen mannen onderling als ook tussen vrouwen en mannen, 
bondgenootschap, herkenning en begrip, positieve resultaten opleveren (Edmondson Bell/
Nkomo, 2001; Fischer e.a, 2000). 
Het derde deelaspect omvat de samenwerking tussen vrouwen en mannen op de werkvloer. 
Hier staan de ervaringen centraal van vrouwen die samenwerken met mannen. Uit 
onderzoeksresultaten blijkt dat mannen zowel concurrenten kunnen zijn als goede mentoren 
en bondgenoten. Oudere mannelijke collega’s kunnen soms door jongere vrouwelijke 
professionals als betuttelend worden ervaren. Zij moeten nog overtuigd worden dat 
vrouwen voldoende kwalifi caties en ervaring hebben om te functioneren in leidinggevende 
posities. Vaak ervaren vooral beginnende vrouwelijke professionals ongeloof en twijfel 
van deze groep oudere mannelijke collega’s. Tegelijkertijd ervaren zij juist onder deze 
groep collega’s ook veel steun (Fischer e.a, 2000). Met name oudere mannelijke collega’s 
met carrièredochters of werkende echtgenoten kunnen de beste mentoren zijn (Fischer en 
Vianen, 1998). Jongere mannen kunnen of jaloers worden op het snelle promotietraject van 
even oude vrouwelijke collega’s of juist door hun leeftijd emancipatorisch gericht zijn en 
juist goede collega-relaties aangaan (Fischer e.a, 2000). Daarnaast blijkt wel dat vrouwen 
ervaren dat mannen dikwijls anders functioneren en werken. Ook is het van belang of het 
om expats gaat of om lokale collega’s. Lokale -van het eiland afkomstige- mannelijke 
collega’s hebben dezelfde machomentaliteit, maar kunnen uit solidariteit en herkenning 
goede allianties aangaan met vrouwelijke collega’s (Kibbelaar-Buma, 2003).
Het vierde deelaspect is de invloed van de sociaal-economische achtergrond op het 
sociaal-netwerk. Het sociaal/familienetwerk en professionele netwerk zijn van belang voor 
informatie over nieuwe vacatures en arbeidsmogelijkheden. 
Het vierde deelaspect behelst het belang van sociaal netwerk en de overwonnen obstakels 
van management functies (Alvesson, 1994; Butterfi eld, Grunel, 1999; Duebilling & 
Alvesson 1997; Ferdman, 1999; Fischer e.a 2000; Morrison, White & Velsor, 1992; 
Powell 1999; Olde & Slinkman 1999; Powel 1999). Binnen dit kader zijn de inzichten en 
resultaten van het onderzoek van Edmondson Bell & Nkomo (2001), die de verschillende 
deelaspecten met betrekking tot netwerken, specifi ek in relatie tot zwarte/gekleurde 
vrouwelijke managers eveneens bestuderen, relevant. 
Bij het vijfde deelaspect gaat het om het belang van een sociaal netwerk. Hierbij zijn de 
hobby’s relevant, maar ook de vrienden en kennissenkring die men erop na houdt. Hobby’s 
en andere ontspannende activiteiten zorgen voor een balans tussen werk en privé. Juist door 
de vrijetijdsbesteding breidt men de kennissen- en vriendenkring uit. Hierdoor wordt het 
sociaal netwerk groter. Dat is van invloed op de informatieverstrekking, de status en een 
kwalitatief gevarieerder levensstijl(Kibbelaar-Buma, 2003).
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7.2. The old boys network

7.2.1. Kwantitatieve analyse van de data 
Het deelaspect ‘the old boys network’wordt door zowel toppers als niet- toppers erg 
belangrijk beschouwd voor het doorbreken van het glazen plafond. Het percentage dat dit 
deelaspect erg belangrijk vindt is groter dan het percentage niet-toppers (38%) voor wie dit 
aspect erg belangrijk is. 50% van de toppers meent dat the old boys network belangrijk is. 
48% van de niet-toppers denkt hier ook zo over. Voor 11% en 6% is dit deelaspect enigszins 
belangrijk. Slechts 3% van de niet-toppers vindt the old boys network van weinig betekenis. 
Het gemiddelde ligt bij de toppers hoger (4.37) dan bij de niet-toppers (4.21). Hieruit blijkt 
dat meer toppers dan niet-toppers denken dat the old boys network van grote invloed is 
voor het doorbreken van het glazen plafond.

Tabel 7.2. The old boys network
The old boys network Niet-toppers Toppers

Erg belangrijk (5) 38% 44%

Belangrijk (4) 48% 50%

Matig (3) 11% 6%

Weinig (2) 3% 0%

Heel weinig (1) 0% 0%

Gemiddelde 4.21 4.37

Ntoppers=16 en Nniet-toppers=95. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddelden 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.412.

7.2.2. Kwalitatieve analyse van de data
Er is nog niet zo lang sprake van een old girls netwerk. Sociale connecties voor een carrière 
opbouw op Curaçao zijn cruciaal. Het is zelfs zo dat volgens een respondente het effect van 
het emancipatiebeleid deels afhankelijk hiervan is. 

Een respondente zei:

“Ik heb het gevoel dat de mannen niet echt raad weten met een vrouw die weet wat ze wil, 
kennis in huis heeft om overal over mee te praten en toch ook een feminiene vrouw is”, aldus 
respondente 100. 

Het is volgens alle respondenten belangrijk dat men mensen kent. Niet alleen om zaken 
sneller of makkelijker geregeld te krijgen, maar ook omdat Curaçao een kleinschalige 
samenleving is, waar het essentieel is om mensen te kennen. Dit betekent dat het belangrijk 
is te weten wat mensen doen en dat zij weten wat je doet. Sommige vrouwen vonden het 
een kwalijke zaak dat het zo’n doorslaggevende rol had voor het functioneren van personen 
op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd bestaat er het besef dat men zonder een sociaal netwerk 
niet goed kan werken op Curaçao. Bovendien is het een mondiaal sociaal gegeven dat men 
sociale connecties nodig heeft (ILO, 1997; OiB, 3/01;Wirth, 2001). In sommige gevallen 
zorgen sociale contacten voor de vergroting van de mogelijkheden met betrekking tot de 
loopbaanontwikkeling.
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Respondente 41:
 

“Zeker de eerste twee jaren bij de bank was het heel makkelijk en goed voor de bank, dat 
ik bijna iedereen op Curaçao kende voordat ik bij de bank kwam. Het vergemakkelijkte het 
werken. Om maar een voorbeeld te noemen de toeristenwereld. Dus met een telefoontje 
deed ik het werk waar misschien een andere collega die van de schoolbanken af kwamen 
een week over zou doen om bepaalde deuren te openen. Wat dat betreft is dat een apart 
geval. Niet voor elke vrouw die begint te werken is het zo makkelijk. Voor mijn aspiraties om 
in de toekomst toch in het buitenland te gaan werken is het belangrijk dat ik mijn connecties 
behoud die ik in de loop der jaren heb opgebouwd. Daarom correspondeer ik vrij veel met 
mensen in het buitenland en bel ik om die contacten te onderhouden. Soms begint het dat je 
mensen sociaal kent en daardoor professioneel baat bij hebt. Soms is het omgekeerd, je leert 
mensen door je werk kennen, vooral in het buitenland. Je doet dingen overdag dingen samen 
en ‘s avonds besluit je samen uit te gaan en ontstaan vriendschappen. Dus allebei eigenlijk.” 

Een paar vrouwen vond het een barrière, dat niet de deskundigheid of de expertise 
doorslaggevend was, maar meer de contacten. Sociale connecties zijn ook een onderdeel 
van de ‘sociale achtergrond’ omdat de familienaam en reputatie ook te maken hebben 
met de sociale contacten die men heeft. Het is geen garantie, maar een sociaal netwerk 
versnelt op cruciale momenten de maatschappelijke kansen. Alhoewel wil en deskundigheid 
globaal gezien toch als doorslaggevender worden beschouwd voor een carrièreopbouw. Het 
overgrote merendeel van alle respondenten meenden dat the old boys network bestaat en 
bepalend is voor het opbouwen van een eigen netwerk.

7.2.3. Conclusie
Verschillende onderzoekers zijn het erover eens dat een professioneel netwerk, goed 
onderhouden vriendenschappen en kennissenkring uitermate bepalend zijn voor het 
carrièreverloop van personen (Edmondson Bell, Nkomo, 2001; Davidson & Cooper, 
1992). In het bijzonder geldt dit voor vrouwen, omdat zij dit sociaal netwerk traditioneel 
en historisch gezien nog niet zo lang hebben als hun mannelijke collegae (Karsten, 1994; 
ILO, 1997). Ook blijkt dat het traditionele ‘old boys netwerk’ een waterdicht goed werkend 
netwerksysteem is van zowel informele als formele contacten (Fischer e.a., 2000). 

Grafi ek 7.2. Sociale netwerk (Old boys netwerk) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).
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Het deelaspect the old boys network wordt met name door de toppers erg belangrijk met 
betrekking tot het aspect sociaal netwerk beschouwd (44%). Ook de niet-toppers (38%) 
menen dat de old boys network van heel groot belang is voor het sociaal netwerk. 48% 
van de niet-toppers en 50% toppers vinden het deelaspect belangrijk. Een lager percentage 
niet-toppers (11%) dan toppers (6%) meent dat the old boys network van enige invloed is. 
3% van de niet-toppers denkt dit deelaspect maar weinig invloed heeft. Het gemiddelde ligt 
bij de toppers (4.37) hoger dan bij de niet-toppers (4.21). Hieruit kan afgeleid worden dat 
toppers het deelaspect the old boys network belangrijker vinden dan de niet-toppers voor 
het doorbreken van het glazen plafond.

7.3. De samenwerking tussen vrouwen

7.3.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect ‘samenwerking tussen vrouwen’ wordt door een hoger percentage toppers 
(6%) van groot belang ervaren dan door niet-toppers (3%). Wat opvalt is dat beduidend 
meer niet-toppers (30%) dan toppers (13%)menen dat dit deelaspect belangrijk is. 38% van 
de toppers en 25% van de niet-toppers vinden dit deelaspect enigszins van invloed. 20% 
van de niet-toppers vindt het deelaspect heel weinig van invloed. Het percentage toppers 
dat deze zelfde mening is toegedaan ligt wat hoger, namelijk 25%. Het gemiddelde ligt 
duidelijk hoger bij de toppers (6.83) dan bij de niet-toppers (2.73) Aangenomen kan worden 
dat toppers de samenwerking tussen vrouwen van een groter belang achten dan de niet-
toppers.

Tabel 7.3. Samenwerking tussen vrouwen
Samenwerking tussen vrouwen Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 3% 6%

Veel (4) 30% 13%

Matig (3) 25% 38%

Weinig (2) 22% 19%

Heel weinig (1) 20% 25%

Gemiddelde 2.73 2.56

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddelden 
signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.586.

7.3.2. Kwalitatieve analyse van de data
Zowel de niet-toppers als de toppers hadden dezelfde soort ervaringen met betrekking tot 
de samenwerking tussen mannen en vrouwen binnen organisaties. Ook onder deze groep 
werd ervaren dat vrouwen kritischer naar elkaar toe waren en te veel roddelden. Het werken 
met mannen werd als prettiger ervaren. Uitzonderingen daargelaten, omdat de respondenten 
ook ervaringen hadden met “fl auwe grapjes”, fl irtgedrag, in het begin niet serieus genomen 
door mannelijke collegae. En sommige mannelijke collega’s vinden het moeilijk om orders 
aan te nemen van vrouwelijke leidinggevenden. Maar, volgens een respondente was het 
toch makkelijker om een supervisor over mannen te zijn dan over vrouwen; mannen zijn 
praktischer, risicovoller en technischer, terwijl vrouwen serieuzer zijn. Vrouwen zijn 
competitiever naar andere vrouwen toe en ze zijn over het algemeen complexer. Ze nemen 
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hun werk en hun gezin serieuzer. Ze zijn luier. Ze zijn fi nancieel georganiseerder. Mannen 
daarentegen zijn nonchalanter en afhankelijker. Ze kijken eerder naar het sekseverschil. 
Mannen zijn moediger, riskeren meer. Ze werken harder, ze zijn zakelijker en direct to the 
point. Ze praten zonder omwegen. Een reactie was:

“... vrouwen zijn kritischer, ... mannen werken harder en hebben geen gezinszaken aan hun 
hoofd. Mannen zijn over het algemeen ook zakelijker. Een vrouw ruimt aan het eind van haar 
werkdag haar bureau bijvoorbeeld op, een man niet. Hij werkt gewoon in die rommel verder. 
Mannen zijn in gesprekken ook meer to the point” (respondente 17). 

Een respondente vond, dat bij mannen men zich eerder moet bewijzen, maar dat het 
toch prettiger samenwerken is met mannen, omdat er bij vrouwen altijd persoonlijke 
en professionele zaken door elkaar heen lopen. Een vrouw vond dat er lastige mensen 
rondliepen en niet per se lastige vrouwen of mannen, want er zijn zowel mannen als 
vrouwen die roddelen en er zijn vrouwen die heel hard werken. Het ligt soms aan de 
organisatiecultuur en hiërarchie dat mensen niet naar behoren functioneren. Toch bleek dat 
het werken met vrouwen globaal genomen moeilijker werd gevonden en dat het werken 
met mannen prettiger verloopt. Vrouwen kunnen toegewijd zijn en socialer, alhoewel de 
stereotype beeldvorming over werkende vrouwen nog wel opgaat. Deze beeldvorming 
bestaat bijvoorbeeld eruit dat vrouwen veel meer aan de telefoon zitten en minder hard 
werken, daarentegen echter ervaart de respondente wel meer vriendschap met vrouwen. Ze 
zijn toch praktischer, leggen zaken beter uit en lossen problemen op. Mbo respondent 2:

“...veel vrouwen zitten vaak aan de telefoon, ze werken niet, ze kunnen niet ergens blijven zitten. 
Mannen werken harder, ze blijven zitten. Maar met vrouwen heb je meer vriendschap...” 

Door enkele respondenten werden niet de opleiding en de sekse als beïnvloedende 
factoren gezien voor een soepele samenwerking, maar veel meer de persoonlijkheid en de 
opvoeding. Alles hangt af van de persoonlijke instelling en opstelling. Wanneer je een goed 
gevoel hebt over jezelf werk je doorgaans ook prettiger samen met anderen. Ongeacht of dit 
nou mannen of vrouwen zijn.
Andere vrouwen vonden dat mannen net zoals vrouwen een eigen taal spraken. Door deze 
respondenten werd een jeugdige leefi jd in combinatie met sekse als problematisch ervaren 
voor een succesvol carrièreverloop. Ook vinden deze groep vrouwen dat gebrek aan tact, 
invloed heeft op de reputatie en op de loopbaan.
Een aantal mbo’ ers vond dat mannen vaker over hun levenservaringen vertelden. Mannen 
onderwijzen ook meer.
Deze vrouwen vonden verder dat het logisch was dat vrouwen zich vaker ziek melden. 
De reden is dat ze problemen hebben thuis of zieke kinderen hebben. Deze groep mbo’ers 
vond verder dat vrouwen de laatste jaren maatschappelijk zo goed functioneren, dat ze de 
strijd aan kunnen gaan met mannen. Een aantal respondenten vond dat vrouwen eerder 
jaloers zijn en moeilijker opdrachten binnen weten te halen. Ze vonden dat het moeilijk 
blijft met Curaçaose vrouwen samen te werken, omdat je dan altijd vriendelijk moet zijn. 
Medewerking is anders uitgesloten. Mannen vinden het, volgens deze vrouwen, moeilijk 
opdrachten van vrouwen te krijgen.
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7.3.3.Conclusie
Uit de kwalitatieve analyse kan worden afgeleid dat ondanks de verschillen in de 
samenwerking tussen vrouwen en mannen, een groot deel van de geïnterviewde vrouwen 
het prettiger vindt om met mannen samen te werken. De reden hiervoor is dat zij ervaren 
dat mannen niet vaak roddelen. Toch hangt het uiteindelijk van de persoonlijkheid van 
mensen af hoe ze werken en behulpzaam zijn. Vrouwen blijken netter dan mannen te 
werken, mannen zijn nonchalanter, volgens sommige respondenten. Tot slot werd ervaren 
dat de samenwerking niet altijd problematisch is. Het merendeel van de respondenten 
ervaart dat mannen toch vaker door hun participatie in commissies, discussies en besluitvor
mingsprocedures, dominanter aanwezig zijn.

Grafi ek 7.3. Sociale netwerk (samwonen vrouwen) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Slechts 3% van de niet-toppers en 6% van de toppers menen dat deze samenwerking 
tussen vrouwen problematisch is en van belang is voor het doorbreken van het glazen 
plafond. Liefst 30% van de niet-toppers ervaart deze samenwerking als problematisch 
belangrijk. Een veel lager percentage toppers, namelijk 13%, deelt dezelfde mening. 
38% van de toppers meent dat dit deelaspect van enige invloed is, terwijl 25% van de 
niet-toppers dezelfde mening heeft. Een iets hoger percentage niet-toppers (22%) dan 
toppers 19% ervaart deze samenwerking als weinig problematisch en van belang voor 
de doorstroomkansen. Liefst 25% van de toppers en 20% van de niet-toppers vindt dat 
dit deelaspect nauwelijks van invloed is. Het gemiddelde ligt bij de toppers (2.56) lager 
dan bij het gemiddelde van de niet-toppers (2.73). Uit deze waarden blijkt dat toppers 
de samenwerking tussen vrouwen niet zo belangrijk vinden en niet zo problematisch 
als de niet-toppers. Anders gezegd, de niet-toppers en toppers ervaren het deelaspect 
samenwerking tussen vrouwen’’ niet van signifi cant belang ten aanzien van het aspect 
sociaal netwerk en het doorbreken van het glazen plafond.

7.4. Samenwerking mannen en vrouwen

7.4.1. Kwantitatieve analyse van de data
De samenwerking tussen mannen en vrouwen is het volgend deelaspect. Opvallend is dat 
meer niet-toppers over dit deelaspect een menig hebben. 5% van de niet-toppers vindt de 
samenwerking tussen mannen en vrouwen erg belangrijk. Een groot percentage niet-toppers 
(42%) en 25% toppers vinden dit deelaspect belangrijk. 69% toppers en 41% niet-toppers 
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vinden dit deelaspect enigszins van invloed. Slechts 3% van de niet-toppers vindt dat dit 
deelaspect van geringe invloed is. Het gemiddelde van de niet-toppers (3.37) ligt hoger 
dan dat van bij de toppers (3.18). Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat niet-toppers 
een soepele samenwerking tussen vrouwen en mannen op de werkvloer van groter belang 
vinden voor het doorbreken van het glazen plafond dan de toppers.

Tabel 7.4. Samenwerking tussen vrouwen en mannen
Samenwerking tussen vrouwen en mannen Niet-toppers Toppers

Erg belangrijk (5) 5% 0%

Belangrijk (4) 42% 25%

Matig (3) 41% 69%

Weinig (2) 8% 6%

Heel weinig (1) 3% 0%

Gemiddelde 3.37 3.18

Nniet-toppers=95 en Ntopper=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddelden 
pas signifi cant verschillend, bij wat grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.381. 

7.4.2. Kwalitatieve analyse van de data
De kwaliteit van de onderlinge verhoudingen en de sfeer op het kantoor bepalen in hoge 
mate hoe vrouwen gedijen op de werkvloer (Edmondson Bell, Nkomo, 2001; Davidson & 
Cooper, 1992). Aangenomen werd dat met name de samenwerking, de verstandhouding, 
het support en/of de tegenwerking van mannelijke collega’s van invloed zouden zijn op 
de carrièremogelijkheden van vrouwen (Karsten, 1994). Een verrassend resultaat was 
het feit dat ook de onderlinge verstandhouding met vrouwelijke collega’s van betekenis 
is. Vrouwelijke collega’s konden bondgenoten zijn of afgunstige roddelpersonen die dan 
als zeer belemmerend werden ervaren voor de loopbaanontwikkeling van talentvolle 
ambitieuze vrouwen (Due Billing & Alvesson, 1994)170. De invloed van de onderlinge 
verhoudingen met collega’s defi niëren een succesvol carrièreverloop. Voor wat de 
samenwerking tussen de vrouwen onderling betreft vonden de meeste vrouwen dat de 
samenwerking tussen vrouwen gecompliceerd is. Positief is dat vrouwen trots kunnen 
zijn op vrouwelijke superieuren, chefs en directeuren en wat meer gezag van een vrouw 
accepteren. Maar tegelijkertijd zijn vrouwen schijnbaar nog niet gewend aan hun nieuwe 
maatschappelijke rol en functie en kunnen zij volgens een aantal respondenten daarom 
niet goed met hun gendergenoten overweg. Concreet betekent dit dat er geen goede 
communicatie is, geen goede functionerende netwerken en dat er sprake is van grilligheid, 
roddel en veel afgunst. De samenwerking met vrouwen was weliswaar moeilijk, maar 
paradoxaal genoeg vonden enkele vrouwen ook dat vrouwen de beste bondgenoten konden 
zijn. Juist van vrouwen kon je begrip, herkenning/adviezen omtrent gezinsperikelen 
verwachten en feedback krijgen. Bovendien was er toch ook wel sprake van jaloezie 
van mannelijke collega’s, die het moeilijk vinden dat vrouwen hen voorbijstreven, 
hetzelfde salaris verdienen en/of deze posities (willen) bekleden. Hoewel mannen in het 
arbeidsproces blijven domineren en globaal genomen meer verdienen en ook nog steeds 
op hogere functieniveaus functioneren, krijgen jonge afgestudeerde mannen opvallend 
vaak en sneller de beste banen. Met als gevolg dat volgens een aantal respondenten de 
kloof tussen jonge mannen en vrouwen die net afgestudeerd zijn en meteen een baan 
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krijgen en werkzaam zijn op de arbeidsmarkt opmerkelijk groot is. De samenwerking met 
mannen wordt daarentegen over het algemeen ruim voldoende tot goed bevonden171. Een 
respondente zei:

“Ik heb er geen problemen mee. Alhoewel ik denk dat je wel aan hen moet wennen... 
Binnen dit kantoor zijn er zoveel mannen en vrouwen, je ziet het niet hoor, dat de mensen 
daar problemen maken... Met mannen gaat het soms makkelijker. Ik weet niet hoe dat 
komt, misschien vinden mannen het leuk als ze een vrouw op visite hebben. Soms kom je 
in bedrijven waar vrouwen veel professioneler zijn dan de mannen die daar werken, soms 
andersom. Verschil is er niet echt” (respondente 46). 

Oudere mannelijke collega’s hebben volgens een groot deel van de vrouwen nogal de 
neiging om betuttelend, beschermend over te komen. De geïnterviewde vrouwen geloven 
nauwelijks in de deskundigheid en/of expertise van jongere vrouwen. Ze hebben bovendien 
een beter sociaal en professioneel netwerk - the old boys network- dat nog intact is en ze 
hebben langere professionele werkervaring dan vrouwen. 
De meeste toppers waren van mening dat de samenwerking met mannen vlot verliep, 
positief ervaren werd of goed was. Het viel op dat veel vrouwen de samenwerking met 
vrouwen daarentegen moeilijker vonden. Met mannen samenwerken vond een vrouw 
makkelijker. Veel afdelingshoofden werkzaam bij de overheid zijn mannen en men 
ervaart hier geen tegenwerking, want ze behandelen vrouwen als hun gelijke. Terwijl het 
samenwerken met vrouwen door vrouwen anders wordt beleefd, vooral als er sprake is van 
verschillende functieniveaus waarop ze werken. 
Een respondente was van mening dat de samenwerking binnen het bedrijf met mannelijke 
collega’s goed was, maar buiten het bedrijf was er wel onderscheid. Bovendien bestond de 
groep mannen die nu opklimt met klasgenoten. Een vrouw vond de samenwerking ronduit 
triest. Er is absoluut geen samenwerking. Er is haat en nijd en men is bang dat iemand 
iets afpikt zodat men niet praat over het werk (Fischer, 2000 e.a). Men zag deze vrouw als 
succesvol en daarom als een bedreiging. Met mannelijke collega’s hadden respondenten 
wel betere ervaringen, vooral met hen die veel meer werkervaring hadden. 

Een vrouw antwoordde:

“Bepaalde vrouwen, niet alle vrouwen, maken van alles een probleem. Altijd roddelen en dat 
soort dingen. Bij ons was het zo. Stel dat er iets zou gebeuren met een vrouwelijke collega, 
dan zou het erger zijn dan wanneer het zou zijn gebeurd met een mannelijke collega. Ik zou 
bijvoorbeeld heel makkelijk tegen een mannelijke college kunnen zeggen. Je hebt dat niet goed 
gedaan, terwijl vrouwelijke collega’s zich meteen persoonlijk aangesproken voelen. Onze cultuur 
is ook dat mensen meteen kwaad worden en dat ze de volgende dag niet meer praten en 
dat soort dingen. Dat merk ik wel en waren niet met zoveel vrouwen, ik was eigenlijk wel blij”, 
aldus respondente 24.

Veel vrouwen vonden dat de samenwerking wel prettig was, maar dat vrouwen zo konden 
zeuren, met mannen zijn zaken zo afgerond. Het is leuker om met mannen samen te 
werken, omdat ze exacter denken. Een vrouw kende geen problemen en herkende in 
zowel vrouwen als mannen goede en minder goede kanten in de samenwerking. Als 
mannen grapjes maken dan is het verstandig om gewoon mee te lachen en vrolijk mee te 
doen. Het effect van vrouwelijke charmes was ook groter bij mannen dan bij vrouwen. 
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Verder bleek ook dat men vond dat vrouwen nauwkeuriger werken en het sociale contact 
makkelijker verloopt. Daarentegen werken mannen nonchalanter. Maar er zijn, volgens 
respondenten natuurlijk ook mannen die wel netjes zijn en vrouwen die slordig werken. 
Het samenwerken met mannen werd vaker als prettiger ervaren, omdat vrouwen veel meer 
over elkaar praten, mannen zakelijker zijn en bij vrouwen altijd alles door elkaar heen 
loopt. Met (hoog)opgeleide Antilliaanse mannen werd in een enkel geval de samenwerking 
beter bevonden. Dit vanwege de andere belevingswereld van de Nederlandse mannelijke 
collega die werkzaam was op Curaçao. Respondenten vonden dat Nederlandse mannelijke 
collega’s vaak zich neerbuigend gedroegen naar de Antilliaanse bevolking.Er waren 
vrouwen die de samenwerking met vrouwen goed vonden. Er werd vastgesteld dat je je 
als vrouw niet autoritair moest opstellen, maar wel autoriteit moest afdwingen. Verder 
is de positie van een persoon van invloed, wat een zorgvuldige omgang met sommige 
collega’s betekent en een diplomatiekere opstelling voor zowel mannen als voor vrouwen. 
Een respondente kon beter met vrouwen communiceren over haar vakgebied. Het blijft 
volgens een respondente toch een mannenwereld, want mannen trekken met elkaar op. 
Zelf vond ze haar contact met vrouwen die op hetzelfde functieniveau werken beter, 
waarschijnlijk omdat ze nauwkeuriger werken en een andere opvoeding krijgen. De gehele 
kritiek op de samenwerking met vrouwen richt zich er ten eerste op dat vrouwen te veel 
en te vaak roddelen.Verder blijken vrouwen ook moeilijk te zijn in de sociale omgang. 
Vrouwen voelen zich ook eerder persoonlijk aangesproken. Vaak hebben ze het gevoel dat 
als iets door hen veroorzaakt wordt, dat erger bevonden wordt dan als hetzelfde mannen 
overkomt. Binnen de Curaçaose cultuur betekent dit dat men eerder kwaad wordt en niet 
meer met elkaar communiceert. Ook bestaat er dat werken met alleen vrouwen leidt tot een 
meidenclub. Toch waren er ook opvallend goede samenwerkingservaringen met vrouwen, 
mits zij op hetzelfde functieniveau werkzaam waren. Veel vrouwen werken in secretariële 
en administratieve functies met als consequentie, dat ze soms niet makkelijk met vrouwen 
in leidinggevende functies samenwerken en hierdoor werd het werken met mannen als 
professioneler ervaren. Vrouwen werden in eerste instantie ook als competitiever ervaren 
dan hun mannelijke collega’s. 

Illustratief is de volgende reactie:

“Ik werk heel graag samen met mannen. Ik heb daar ook nooit problemen mee gehad. Dat 
komt misschien door mijn studie. We zaten vaak met vier vrouwen tussen veertig mannen... 
met vrouwen gaat het in principe ook goed, maar ik werk niet zoveel samen met vrouwen. Ik 
moet wel zeggen, dat er een soort strijd is geweest tussen een collega en mij op de afdeling en 
dat vond ik dus niet leuk. Ik ben geen ellebogenfi guur en gebruik mensen ook niet om mezelf 
naar voren te werken en dat is gebeurd. Ik wil niet zeggen dat vrouwen dat doen, maar mijn 
ervaring is dat, dat door een vrouw gebeurde en ik voelde me er absoluut niet prettig bij... Ik 
hou me afzijdig van dat soort toestanden” (R55).

Er werd dus een duidelijk verschil gezien waarop mannen en vrouwen in hun functioneren 
verschillen. Een respondente vond dat mannen vaker met ellebogen werkten, dat ze coûte 
que coûte vooruit willen. Vrouwen zijn daarentegen socialer, maar werken nog teveel 
zonder structuur en zonder planning. Mannen letten bovendien ook erg op het uiterlijk van 
een vrouw. Wanneer een vrouw er leuk en verzorgd uitziet, wordt ze door mannen eerder 
geaccepteerd, vertelden een paar respondenten. Mannen worden verder toch als harder 
ervaren, ze zijn vaker oververtegenwoordigd in hogere leidinggevende functies, terwijl 
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vrouwen vaker in lagere middenkaderfuncties werken. Vrouwen zijn, volgens een aantal 
respondenten, betrokkener bij het werk. Dit wordt deels veroorzaakt door functieniveaus en 
opleidingen. Ook nemen vrouwen eerder en makkelijker orders van mannen aan, waardoor 
het werken met mannen soepeler verloopt. Vrouwen letten eerder op allerlei kleine dingen 
volgens respondenten. Ze willen alles weten en vertellen alles door in tegenstelling tot 
mannen die dat minder hebben. Overigens vond een groot deel van de respondenten dat 
waar veel vrouwen samenwerken dat daar per defi nitie meer problemen zijn. Verder werd 
er gezegd dat mannen minder aan dingen hangen; daarentegen zijn vrouwen gevoeliger 
en dikwijls moeilijker in karakter. Een respondente vertelde dat een man vaak veel meer 
moeite had met een vrouw als hoofd van de afdeling dan als het een man was geweest. 
Ze vertelde dat ze terughoudend was, omdat ze vond dat mannen vrouwen teveel 
objectiveerden. Ze werd ook niet uitgenodigd voor feestjes en borrels, waardoor ze het 
werken met vrouwen prettiger vond. 
Een vrouw vond zowel het werken met mannen als met vrouwen makkelijk. Ze meende 
echter wel dat mannen status, geld, materie en maatschappelijke positie belangrijker vinden 
dan vrouwen. Vrouwen hebben andere ambities en vaak andere verplichtingen. Vrouwen in 
haar beroepsgroep waren in principe ook fl exibeler. Ze ervoer ze . Ze negeren zaken die hen 
niet aanstaan. Vrouwen zijn tevens voorzichtiger dan mannen en serieuzer bezig met werk 
dan mannen, maar ze beconcurreren elkaar te veel, waardoor het moeilijk samenwerken 
is met hen, volgens een paar vrouwen. Er was ook een respondente die vond dat de 
persoonlijkheid meer van invloed was dan de sekse. En hoewel men niet kan generaliseren, 
zijn vrouwen zuiniger, blijven zitten totdat ze een probleem hebben opgelost. Ze hebben 
een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Daar komt nog bij dat vrouwen naar elkaar 
toetrekken en zich toch enigszins bescheiden opstellen.

Dat blijkt uit de volgend reactie:

“...ik ervaar hier, dat vrouwen verantwoordelijker zijn op de een of andere manier. Misschien 
heeft het op Curaçao te maken met de opvoeding, want mannen worden door vrouwen 
opgevoed. Als ik kijk naar mannen van mijn leeftijd en hoe ze zich gedragen etc. Dan denk ik 
dat het ligt aan de opvoeding thuis dat de moeder als vrouw toch meer verantwoordelijkheid 
krijgt en de zoon beschermt die geen afwas hoeft te doen en zo, die hele typische dingen 
werken door. Ik vind dat vrouwen zich verantwoordelijker gedragen” (R23).

Met name de samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s kan tot spanningen 
leiden. Vrouwen echter die zich overvleugeld zien door hun mannelijke collega’s kunnen 
door passief verzet de samenwerking boycotten. Het is nu eenmaal zo, dat er meer mannen 
dan vrouwen in managementfuncties functioneren. En dit type man houdt ervan om de baas 
te zijn. Een deel van de vrouwen had er niet echt over nagedacht, maar ze meenden wel 
dat er wel sprake zou kunnen zijn van tegenwerking ten aanzien van de ideeën en besluiten 
van vrouwen, omdat ze nog steeds gezien worden als het zwakke geslacht. Er zijn ook 
niet zoveel vrouwen in deze functies werkzaam, anders zouden ze wel als gelijkwaardiger 
worden gezien. Een aantal vrouwen ervaarden, volgens respondenten, dat mannen dachten 
dat vrouwen het niet aankonden en weinig ervaring hadden, bovendien denken mannen dat 
met de druk van gezin en partner de balans werkprivé gauw doorslaat. Er werd beweerd dat:

“Meestal denkt men, dat vrouwen niet zoveel kunnen. Of ze denken vaak dat ze niet weet, 
waar ze het over heeft, wat ze praat. Ze weet niet echt wat ze zegt. Meestal heb je in een 
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grote vergadering, vooral met mannen, dat ze denken dat ze veel zijn. Ze vragen af je wilt je 
uitgaan een keer. Dat heb je echt veel op Curaçao. Mannen zijn echt macho en dan proberen 
ze dat ...” (mbo respondente 2). 

Veel vrouwen denken onbewust dat zij niet kunnen wat mannen doen. Daar komt bij dat 
mannen vrouwen vaak als een concurrent of bedreiging zien. Ze vinden het niet altijd leuk 
om vrouwen als gelijkwaardige collega’s naast zich te zien en willen zelf in het middelpunt 
van de belangstelling staan. Tegelijkertijd echter zorgt diezelfde kleinschaligheid ervoor 
dat vrouwen eerder opvallen, als ze gekwalifi ceerd zijn voor een functie. Want alles is 
zichtbaarder, waardoor mensen eerder afgerekend worden op hun prestaties dan misschien 
in grootschaliger samenlevingen. Een ander niet te verwaarlozen punt is, volgens een deel 
van de geïnterviewden, of vrouwen überhaupt wel een topbaan moeten ambiëren. Het kost 
namelijk heel wat. En er is erg veel stress. Willen vrouwen wel echt participeren in allerlei 
machtsspelletjes? Iedereen kan alles, als ze dat willen, maar wil men dat? Via lobbyen kan 
er veel bereikt worden, maar veel vrouwen hebben de neiging om zich achter een man te 
verschuilen. Verder is, volgens respondenten, patronage één van de belangrijkste oorzaken 
op Curaçao, waarom vrouwen niet benoemd worden voor bepaalde topfuncties. Vandaar 
dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor zichzelf en zichzelf tijdig moeten upgraden. 
En per capita heeft Curaçao nu meer vrouwen in managementfuncties dan mannen. 
Er bestaan echter verschillende soorten mannen, verschillende gradaties van mannen, 
verschillende masculiene vormen van denken, vonden een aantal respondenten. Er is maar 
een klein percentage van mannen dat werkelijk vrouwen als gelijkwaardig ziet en haar als 
gelijkwaardig accepteert, zei een respondente. Vanwege het bestaan van het glazen plafond 
is de oprichting van een eigen bedrijf de beste oplossing, omdat er dan niemand is die je 
tegen kan houden, reageerde weer een andere vrouw. In andere functies is men afhankelijk 
van een baan, de politiek, kleur, sekse en een heleboel andere dingen die niets te maken 
hebben met capaciteiten om een functie goed uit te oefenen. Barrières worden grotendeels 
bepaald door cultuurverschillen en gebrek aan vertrouwen in elkaar, was de conclusie van 
groot aantal respondenten. 
Een ander cruciaal punt is dat mannen behendiger zijn in het spel van de ambitie. Ze 
kennen de spelletjes beter, manipuleren slimmer en zijn gewiekster in het ellebogenspel. 
Per defi nitie worden vrouwen in een hoge positie tegengewerkt door middel van 
opmerkingen en bepaalde uitlatingen. Omdat vroeger seksediscriminatie ‘normaal’ was, 
speelt dit fenomeen nog door in het gedrag en gedachten van personen. Maar het hangt 
tegenwoordig erg veel af van de organisatie waar men werkzaam is, vonden respondenten. 
Als het managementteam veraf staat van haar medewerkers en niet samenwerkt met alle 
collega’s, dan is er in vele gevallen voor zowel mannen als vrouwen sprake van een dik 
glazen plafond naar leidinggevende functies, vonden een aantal respondenten. 
Het blijkt echter, dat vrouwen minder kansen krijgen om door te groeien in een organisatie. 
Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de zorgtaken (familieverantwoordelijkheden), 
maar ook door het genoten opleidingsniveau en het ontbreken van een professioneel 
netwerk, beweerde een respondente. Vrouwen leren te weinig door, waardoor ze volgens 
een respondente niet voldoende hoogopgeleid zijn en niet snel genoeg met de nieuwe 
technologische ontwikkelingen meegaan. Men prefereert een man als hoofd van dienst 
en deze wordt dan ook meer gesteund door zowel mannen als vrouwelijke collega’s en 
ondergeschikten. Bovendien blijkt dat personen die elders dan op Curaçao of de Antillen 
zijn opgeleid (Nederland of VS) zich hulpvaardiger en sociaal geëngageerde profi leren. 
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Kortom, volgens de meeste respondenten zijn stressbestendigheid, doorzettingsvermogen 
en doelgericht werken de basiselementen voor de doorbreking van het glazen plafond.

“Het feit is dat de top voor merendeel uit mannen bestaat. Maar nu komen ook vrouwen 
aan de top. Ik zie dat we in de toekomst gelijk staan met de mannen en straks nemen we 
het misschien over. Want ik zie het nu in onze wereld dus bij KPMG was het vroeger een 
mannenwereld waar mannen in bepaalde posities zaten. In hogere posities. Nu vind je ook 
vrouwen. Het is gelijkspel en ik durf te zeggen dat straks als men vanaf de lagere functies 
naar boven groeit, dat er straks meer vrouwen zijn dan mannen. Ik voorzie in de toekomst, ik 
weet niet over hoeveel jaren, dat er meer vrouwen in topfuncties bij ons zijn; meer vrouwen zijn 
dan mannen. Bij ons zie je dat dat geen probleem is. Misschien wel bij de overheid. Daar heb 
je van dat soort mensen een bepaalde positie bekleden, dat zij wel problemen ondervinden. 
De vrouwen dus, vanwege tegenwerking van anderen. Ik noem gewoon een voorbeeld. Vroeger 
was er bij ons helemaal geen vrouwelijke manager. Daarna is er één gekomen, twee, nu zijn 
het er drie. Zo gaat het.” (R84). 

7.4.3. Conclusie
De onderzoekers Alvesson & Due Billing (1997), Benschop (1996), Fischer e.a 
(2000) en Karsten (1994) besteden in hun studies aandacht aan dit onderwerp. 
Geconstateerd kan worden dat de machocultuur overheersend aanwezig is binnen veel 
arbeidsorganisaties en zo ook binnen organisaties op Curaçao. Dit betekent niet per 
defi nitie dat werkende vrouwen niet optimaal kunnen presteren, maar wel dat er sprake is 
van een spanningsveld tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Overigens deelt niet 
iedereen deze visie. Eén van de oorzaken moet gezocht worden in de organisatiecultuur 
en de rolpatroonbevestigende opvoeding die vrouwen in stand houden en doorgeven. 
Kortom, volgens een aantal respondenten zijn vrouwen zelf nog niet vrij van hun eigen 
seksegebonden en gericht denken172, waardoor bepaalde praktijken niet alleen getolereerd 
worden, maar ook bevorderd worden (Kibbelaar & Buma, 2003).

Grafi ek 7.4. Sociale netwerk (Man Vrouw) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de percentages blijkt dat het deelaspect samenwerking tussen mannen en vrouwen bij de 
toppers niet erg belangrijk wordt gevonden. 5% van de niet-toppers ervaart dit deelaspect 
als heel invloedrijk voor hun doorstroomkansen. 42% van de niet-toppers meent dat een 
soepele samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s van belang is. Het 
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percentage onder de toppers ligt op dit punt lager; 25% van de toppers kent dit deelaspect 
veel betekenis toe. Bijzonder is dat liefst 69% van de toppers vindt dat deze samenwerking 
matig van invloed is op het glazen plafond. 41% van de niet-toppers zegt hetzelfde. 8% van 
de niet-toppers en 6% van de toppers vinden dat dit deelaspect maar weinig van invloed is. 
Slechts 3% van de niet-toppers vindt dat dit deelaspect van geringe invloed is. Geen enkele 
topper denkt hier ook zo over . Uit het hoge gemiddelde bij de niet-topper (3.37) blijkt dat 
ze het deelaspect ‘samenwerking tussen mannen en vrouwen’ van groot belang vinden. Het 
gemiddelde van de toppers is lager (3.18). Zij vinden de samenwerking tussen mannelijke 
en vrouwelijke collega’s minder belangrijk voor het doorbreken van het glazen plafond 
(niet signifi cant).

7.5. Invloed van sociaal-economische achtergrond 

7.5.1. Kwantitatieve analyse van de data
Een groot aantal vrouwen vond wel dat sociale achtergrond een groot voordeel is voor het 
maatschappelijk succes. Want men verkeerde dan al in een bepaald circuit. En hoewel deze 
kring uiteindelijk niet de kansen bepaalt -daar moet men wel voor werken- vinden personen 
het prettig om sociaal met gelijkgestemden om te gaan.
Het deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’ wordt door een even groot percentage 
niet-toppers (6%) als toppers (6%) als erg belangrijk ervaren voor de doorstroomkansen 
naar leidinggevende functies. Een iets hoger percentage niet-toppers (48%) dan toppers 
(44%) vindt dit deelaspect belangrijk. Een gelijk percentage toppers en niet-toppers 
vindt het weinig belangrijk. Wat opvalt is dat meer toppers (6%) dan niet-toppers (1%) 
dit deelaspect nauwelijks van invloed vinden. Het gemiddelde van toppers (3.31) ligt 
duidelijk hoger dan bij de niet-toppers (1.77). Uit deze cijfers blijkt dat toppers de sociaal 
economische achtergrond veel belangrijker achten dan niet toppers.

Tabel 7.5. Sociale-economische achtergronden
Sociaal –economische achtergronden Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 6% 6%

Veel (4) 48% 44%

Matig (3) 32% 31%

Weinig (2) 13% 13%

Heel weinig (1) 1% 6%

Gemiddelde 1.77 3.31

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddelden 
pas signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.294.

7.5.2. Kwalitatieve analyse van de data
Het sociale milieu, ofwel sociale achtergrond op het eiland is in zoverre bepalend dat 
men door de contacten, de familienaam en reputatie beter en eerder geïnformeerd wordt 
over vacatures, sleutelfi guren of contactpersonen in bedrijven en organisaties (Kibbelaar-
Buma, 2003). Sommige respondenten vonden het een kwalijke zaak dat sociale connecties 
zo’n belangrijke plaats innemen. Het is geen garantie, maar versnelt wel op cruciale 
momenten de maatschappelijke mobiliteit. De familieachtergrond van vrouwen- de sociaal-
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economische achtergrond en het milieu- en dan met name de contacten en ingangen 
die familieleden kunnen hebben, spelen hier een cruciale rol in. Vaders, ooms en broers 
kunnen in deze mannenmaatschappij dan ook een sleutelpositie innemen. Een mentor/
contactpersoon/familielid moet het informele circuit kennen, zichzelf in positieve zin 
kunnen verkopen, kennissen hebben en bekend zijn (Adler & Izraeli, 1994; ILO, 1997; 
Kibbelaar-Buma, 2003; Powell, 1999). Dit zijn niet onbelangrijke aspecten van de ‘hogere’ 
sociale milieus. Verder zeggen leiderschapscapaciteiten, weten hoe voor een grote groep 
te spreken -public speaking abilities-, en het kunnen schrijven, wat over de intellectuele 
talenten en de training die men hierin heeft. Het is zelfs zodat sociale achtergrond echt 
belangrijk is, omdat personen met een minimale opleiding hierdoor toch maatschappelijk 
heel ver kunnen komen. De sociale achtergrond compenseert de rest van de hiaten, omdat 
bepaalde vaardigheden met de paplepel zijn ingegoten. Belangrijk is echter hoe mensen 
je zien, hoe je over je zelf denkt en hoe je jezelf op Curaçao positioneert. Volgens een 
deel van de vrouwen is de sociaal-economische component van sociale klasse enigszins 
betrekkelijk voor sociale mobiliteit, omdat ook opvoeding, beleefdheidsvormen, waarden 
en normen, sociale vaardigheden, afspraken kunnen nakomen en verantwoordelijkheid 
kunnen dragen, aspecten zijn uit de milieu achtergrond. Een bepaalde arbeidsethos en om 
weten te gaan met de Curaçaose mentaliteit behoort hier ook toe. Sociale klasse betekent 
verder onder deze omschrijving meer dan alleen het fi nancieel-economische aspect. Uit de 
data blijkt dat vrouwen uit ‘hogere’ sociaal-economische milieus over het algemeen toch 
sneller informatie hebben over eventuele vacatures, projecten en bedrijven en sectoren, 
waar mogelijke banen vrijkomen. Bovendien is de noodzaak om een betaalde baan te 
vinden minder. Met name het geïnformeerd zijn staat centraal. Functies worden ingevuld 
op basis van referenties en aanbevelingen van mensen, waardoor het kunnen omgaan 
met mensen en leiding kunnen geven belangrijk is. Daarnaast is het sociaal netwerk dat 
vrouwen tijdens hun studies opbouwen doorslaggevend. Uiteraard is de expertise en 
werkervaring heel belangrijk, maar afkomstig zijn van een bekende en/of invloedrijke 
familie telt mee, volgens respondenten. Een persoon die dat niet heeft, heeft meer moeite 
om een loopbaan op te bouwen. Essentieel zijn verder: de sociale vaardigheden, de 
presentatie, de maatschappelijke status, de algemene ontwikkeling, verbale vaardigheid 
en de beheersing van verschillende talen. Ook communicatieve vaardigheden zijn 
belangrijk: weten wanneer je spreekt en kunnen samenwerken met diverse mensen. Deze 
professionaliteit houdt in dat men kennis van zaken moet hebben en cliëntrelaties moet 
(kunnen) opbouwen en behouden. Verschillende vrouwen benadrukten het belang van de 
spreekvaardigheid en de taalvaardigheid (Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans) wat 
vooral in de Curaçaose samenleving een rol speelt. Sociale contacten vereisen eveneens 
kennis van de cultuur en de geschiedenis van de Curaçaose samenleving. De sociale 
achtergrond bepaalt ook in vele gevallen waar men woonachtig is. Een persoon afkomstig 
uit of woonachting in de armere wijken heeft misschien minder maatschappelijke kansen. 
Een aantal vrouwen was echter van mening dat sociale klasse helemaal niet van invloed 
is voor een carrièreopbouw op het eiland. Weer een andere vond weliswaar dat de klasse 
naar buiten toe niet telde, maar subtiel toch van invloed was. Want zij hadden vrouwen 
met allerlei diverse achtergronden meegemaakt en waren dan ook van mening, dat andere 
factoren zoals karaktereigenschappen in combinatie met opleiding doorslaggevender 
waren. Duidelijk was toch volgens een paar vrouwen, dat een persoon afkomstig uit een 
‘lagere’ sociaal-economische klasse meer (sociale en fi nanciële) barrières te overwinnen 
heeft. Voor vrouwen uit deze achtergrond is meer doorzettingsvermogen nodig en 
het verwachtingspatroon is complexer. Maar volgens enkele respondenten is sociale 
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achtergrond uiteraard de perceptie van wat men -tot zekere hoogte- zelf van zichzelf vindt. 
Ook vonden een paar vrouwen dat de politieke achtergrond van de familie eveneens een 
rol speelt. Het bleek dat een merendeel van de vrouwen bepaalde eigenschappen noemden 
die als een deelaspect van de sociale achtergrond beschouwd kunnen worden (discipline, 
presentatie en andere sociale omgangsnormen zijn hier onderdeel van). Kortom, vanwege 
de kleinschaligheid van het eiland zijn sociale contacten cruciaal en bepalen deze hoe 
men in de samenleving staat (reputatie) en een bijdrage levert aan de opbouw van de 
gemeenschap. Deze kleinschaligheid is de oorzaak van het belang van kruiwagens. Voor 
een deel van de vrouwen betekent dit ook fl exibel met de patronagepolitiek van het eiland 
kunnen omgaan. 
De vraag naar de invloed van sociale klasse werd vele malen uitvoerig beantwoord. Sociale 
klasse werd meteen door een deel van de vrouwen geassocieerd met connecties, familie- en 
vriendenrelaties die absoluut belangrijk zijn voor een carrière. Ook de politieke achtergrond 
van het familienest waaruit men komt, de referenties die men meebrengt zijn voor een 
sollicitatie van belang. 

Een vrouw zei: 

“Het is eigenlijk een vrij moeilijke vraag, want in eerste instantie zou je zegen dat opleiding 
belangrijk is. In tweede instantie zou ik toch zeggen individuele eigenschappen... Opleiding 
is alleen maar een stok achter de deur zodat je minimaal op een bepaald niveau kan 
functioneren... Uiteindelijk moet in de praktijk nog het één en ander blijken. Sociale klasse? 
Ja, op bepaald niveau kan de doorslag, maar ik denk natuurlijk dat het een pre is dat je uit 
een bepaald nest komt... Op basis daarvan hebben mensen al een bepaalde verwachting... Ja, 
dochter van die, broer van die en die. Zo werkt het...” (mbo respondent 1). 

Ook de taalvaardigheid, hoe men communiceert, de kleding en het totale uiterlijk zegt 
wat over de sociale achtergrond. Sociale achtergrond betekent ook waar men woonachtig 
is. Ook de fi nanciële mogelijkheden die je van huis uit meekrijgt zeggen veel. Er kleeft 
echter één negatief aspect aan sociale klasse, namelijk de zogeheten patronagepolitiek. Het 
nepotisme en de vriendjespolitiek op het eiland zijn omvangrijk en zo ingesleten, dat het 
voor vrouwen zonder sociale connecties veel moeilijker is om een goede carrièrestart te 
maken. Een respondente vond dit aspect, toen ze met haar studie terugkeerde uit Nederland, 
zo vervelend dat ze er niets mee te maken wilde hebben. Ze is nu echter van mening dat, als 
ze alles over mocht doen, ze er nu wel gebruik van zou maken, was het alleen maar om de 
werkervaring en het gemak. Met een opleiding maar zonder werkervaring en referenties is 
het moeilijk om uit het buitenland binnen te komen. 
De invloed van de sociale achtergrond werd door enkelen op sommige momenten en onder 
sommige omstandigheden als doorslaggevend ervaren. Uiteindelijk bepalen opvoeding, 
mensenkennis, de vrienden en kennissen waar je mee omgaat, net als een goed karakter, 
leren meedenken, punctueel zijn, de carrièremogelijkheden. Vanwege het kleinschalige 
karakter van de gemeenschap uit de sociale achtergrond zich door het netwerk en hoe 
informatie wordt doorgespeeld en hoe snel zaken kunnen worden geregeld. De sociale 
achtergrond speelt in alles mee; niet alleen is het van invloed op de carrière, want op grond 
van bepaalde informatie wordt bijvoorbeeld fi nancieel krediet verleend, maar ook is het van 
invloed op reputaties. Het gebeurt allemaal niet zomaar en klagen heeft daarom ook niet 
zoveel zin, omdat er sowieso hard voor gewerkt moet worden, volgens een respondente. 
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Een geïnterviewde zei hierover:

“...ik denk dat als ik uit een sociaal hogere klasse zou komen ik meer kansen zou hebben. Ik 
denk dat ik harder moet werken dan iemand die een invloedrijke familie hier heeft die helpt. Ik 
kan best wel veel bereiken hier, maar ik zal veel harder moeten werken...” (respondente 80).

Als vrouw zijnde is het daarom dubbel zo belangrijk dat, als men zich wil ontplooien, men 
doelgericht mee plant. De desbetreffende respondente vertelde dat zij al vanaf haar vroege 
jeugd had besloten haar mavo-diploma te halen. Daarna was ze van plan om haar mbo-
diploma te verkrijgen, daarna wilde ze werkervaring opdoen om tenslotte aan een gezin te 
beginnen. Ze denkt dan ook, gezien de omstandigheden, dat ze dat ook haalt. Een aantal 
vrouwen was van mening dat men meer internationaal georiënteerd moet worden. Op 
Curaçao gebeurt er nog te weinig. Men kan alles bereiken op Curaçao, maar je moet je niet 
alleen richten op Curaçao. De etnische en sociale achtergrond hebben tot een zekere hoogte 
invloed, want men kiest mensen uit waar men mee wil omgaan. Dat is niet alles en dat is 
uiteindelijk ook niet doorslaggevend voor succes. Want waarom zouden vrouwen niet alles 
kunnen bereiken? Het punt, volgens een aantal respondenten, is wat vrouwen zelf willen 
bereiken. Op Curaçao ziet men dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen mensen in 
de handel en lokale mensen werkzaam bij de overheid. In diverse sectoren werken meer 
buitenlanders dan Curaçaoënaars. Als men echter in het land gelooft, dan moet het lukken, 
vonden een paar vrouwen. 
De Curaçaose gemeenschap kent, zeiden een aantal respondenten, eenmaal barrières ten 
aanzien van etnische en sociale afkomst, de familienaam en reputatie. Men blijft elkaar tot 
in de lengte van dagen aanspreken op de buurt, waar men is opgegroeid of dat nou Boca, 
Brievengat of Mahaai is. Maar dit verschijnsel komt ook voor in Amsterdam, Groningen of 
Maastricht. Men moet gewoon doorgaan en doorwerken, was de opinie. Er bestaan allerlei 
associaties met de wijk waar men woonachtig is173. 

Een respondente zei dat ze een yu di Kòrsow was en:

“...daar heb ik geen problemen meer mee. Mijn toekomstige doelen zijn het afronden van 
een hbo-opleiding en naar Nederland migreren. Ik ben op Curaçao geboren en heb op 
het eiland gestudeerd en haal hier wel mijn voordeel. Ik ben dankbaar ten aanzien van 
Curaçao. Ondanks het feit dat er veel mogelijkheden zijn op Curaçao moet er rekening 
gehouden worden met veel aspecten; bijvoorbeeld het inkomen, het werk zelf en de 
opleidingsmogelijkheden. Het werk kan een belemmering zijn; het is beperkt op Curaçao 
en je moet voor alle nieuwe initiatieven fi nanciering vragen. Als je op een ander niveau wilt 
functioneren dan moet je op een gegeven moment Curaçao verlaten, want het is beperkt. 
Dus voor een groot gedeelte kan het wel, maar het hangt af in welke positie je je bevindt; 
bijvoorbeeld een dienstmeisje van Dominicaanse afkomst komt in principe op Curaçao niet ver, 
want afkomst telt op Curaçao. Als je bijvoorbeeld een Nederlandse bent, dan kan je in principe 
ver komen. De mentaliteit van Nederlanders wordt over het algemeen als‘goed’ ervaren. Als 
daar geen misbruik van wordt gemaakt, dan is het oké want ze worden daarom ook vaker 
voorgetrokken. Bij de overheid prefereren ze echter liever mensen van het eigen land, maar 
vaak vinden ze Nederlanders beter functioneren...” (R90).

Er wordt nog steeds, volgens een niet-topper, gelet op de wijk en de familieafkomst en 
wie je vader is. Ze vond dat het hoog tijd werd dat er naar personen en individuen gekeken 
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wordt. Daarom vond ze het goed dat vrouwen elders gaan studeren en terugkeren. Dan 
bereikt men meer dan als men vasthoudt aan het patroon van welk land dan ook. Er werd 
verder verteld dat opleiding en doelen natuurlijk belangrijk zijn, maar belangrijker is een 
goede persoonlijkheid en/of een “goed” karakter hebben. Er heerst verder op Curaçao 
de tendens om Nederlanders hoger te waarderen voor wat hun capaciteiten betreft. Het 
vertrouwen is te groot in hen en dat gaat soms ten koste van de Curaçaoënaars. Dat is hen 
ook niet echt kwalijk te nemen, want Curaçaoënaars moeten harder werken, Nederlanders 
kunnen erg hard werken en zich aan de regels houden, dus vandaar dat de desbetreffende 
respondenten deze ontwikkeling “begrepen” aldus een respondente. In Nederland 
bijvoorbeeld lijkt alles zoveel beter georganiseerd dan op Curaçao.
En zoals al eerder werd geconstateerd zijn sociale contacten op Curaçao essentieel voor 
een loopbaanontwikkeling. Als men van het begin af moet beginnen, wordt het moeilijker. 
Er zijn mensen die terug moeten keren naar Nederland en moeten kiezen voor Nederland 
terwijl ze hier willen komen werken. Daarom zijn er meer arbeidsmogelijkheden nodig 
op het eiland, vonden een aantal respondenten. Men moet meer investeerders aantrekken. 
De beheersing van de talen staat binnen dit kader centraal en de onderwijsproblematiek, 
de jeugdproblematiek en de stijgende criminaliteit moeten worden aangepakt. Het hangt 
helemaal van je persoonlijke instelling af. Daarnaast worden kansen mede gecreëerd door 
collega’s, de omgeving, de baas, de familienaam en de sociale achtergrond. Niks komt 
echter, volgens het merendeel van de respondenten, zomaar uit de hemel vallen. Iedereen 
die wat bereikt heeft op het eiland, vertelden ze, heeft er keihard voor moeten werken.
Sociale contacten zijn vaak kruiwagens. De toppers vonden unaniem dat het sociaal 
netwerk op Curaçao met name vanwege de kleinschaligheid van de samenleving zeer 
belangrijk was. Het speelt door op het eiland. Vooral in de overheidsdiensten ziet men 
dat sociale connecties belangrijk zijn. Door de ineffi ciëntie van het overheidsapparaat is 
men grotendeels afhankelijk van patronage. Het is prettig en het werkt. De reacties van 
de vrouwen waren overwegend dat deze connecties alles veel makkelijker en sneller doen 
verlopen. En niet alleen op Curaçao, maar overal, zowel in de Caribische regio als in de 
Verenigde Staten als in Nederland zijn sociale contacten belangrijk voor het werk. 
Een vrouw geloofde in gelijke kansen voor iedereen. Door gebruik van het sociaal 
netwerk, had niet iedereen deze mogelijkheden en dat gold zeker voor Curaçao, waar 
zowel een professioneel als sociaal netwerk essentieel was voor sollicitaties, vacatures en 
informatieverstrekking over de laatste ontwikkelingen. 
Kruiwagens zijn nodig, omdat men niet alleen carrière kan maken; het is onnodig moeilijk 
als daar geen gebruik van wordt gemaakt. Bovendien is het belangrijk voor de referenties 
ten aanzien van de informele informatieverstrekking over mensen en gebeurtenissen. Naast 
de sociale en professionele relaties zijn kennissen en vrienden evengoed belangrijk. Het 
betekent ook dat men afhankelijker van mensen wordt, maar doordat het professionele en 
het sociaal netwerk door elkaar heen lopen op Curaçao, is het essentieel dat men goed met 
mensen om weet te gaan. 
Een respondente ervoer dat, doordat ze een eigen bedrijf heeft, ze er bewust op uit moest 
gaan, anders isoleerde ze zich zelf. Met name de mannen hadden, vond ze, een uitstekend 
netwerk en daardoor waren ze beter geïnformeerd. Er bestaat namelijk een hoge premie op 
de allerlaatste nieuwtjes. 
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Een vrouw beweerde:

“Ik denk dat ze [contacten, PK] belangrijk zijn, maar ik denk niet dat ze onoverkomelijk zijn. Ze 
zijn belangrijk omdat je sneller dingen geregeld krijgt, als je iemand kent. In een organisatie 
krijg je ook sneller informatie, krijg je sneller hulp en dan krijg je sneller alles... Ik heb goede 
ervaringen met vrouwen, maar ik denk dat het meer... gaat met mannen. Ik denk dat het toch 
veel te maken heeft met het galant zijn. Dat het toch een rol speelt en met vrouwen is dat het 
heel snel toch wel een beetje dat concurrentie meespeelt...” (R47). 

Een andere vrouw vertelde:

“Ik denk dat het inderdaad belangrijk is, omdat het je gewoon helpt in je functie door veel 
mensen te kennen. Het is, zeg maar, een extra bonus die je hebt als je al die mensen kent. Het 
maakt het werk enigszins makkelijker, het helpt dat je niet overal hoeft te zoeken naar een 
bepaalde persoon...”, aldus respondente 49.

Sociale connecties hebben werkt naar twee kanten toe. Met andere woorden, men heeft 
kennis nodig en men heeft elkaar nodig. Voor één vrouw was het professioneel netwerk 
belangrijk om zo lid van het vrouwennetwerk te worden, omdat ze contacten onder 
vrouwelijke professionals op het eiland belangrijk vindt. 
Verder bepalen klanten in het bankwezen de cliëntenkring. Mensen komen ook sneller naar 
elkaar toe en de reputatie is belangrijk als men elkaar kent. Alleen en geïsoleerd werken 
heeft als nadeel dat men niet weet wat men doet en dat men niet geïnformeerd wordt over 
allerlei activiteiten, waardoor men niet uitgenodigd wordt voor recepties en bijeenkomsten. 
Verder betekent een sociaal netwerk dat de mond op mond reclame beter gevoed wordt. 
Oude en nieuwe cliënten bepalen de reputatie van een persoon en/of instelling/bedrijf. Dus 
voor de onderlinge communicatie zijn goede sociale contacten cruciaal. Maatschappelijke 
contacten bepalen de netwerken en deze zijn weer van invloed op het functioneren van 
en in een organisatie. Ze zijn eveneens belangrijk voor de externe contacten. Deze zorgen 
ervoor dat alles soepeler verloopt en problemen kunnen worden opgelost, zodat de werving 
en selectie van potentiële kandidaten kan plaatsvinden. Ze betekenen een verruiming 
van praktijken. Sociale contacten zijn zeer belangrijk, maar deze maken het er niet altijd 
eenvoudiger op. Het blijkt in de praktijk echter dat mannen vaak met vrouwelijke collega-
professionals moeite hebben om werkelijk op gelijkwaardig niveau samen te werken. 

Een respondente merkte op:

“ ...zelfs mannen die je privé goed kent en met wie je informeel goed kunt praten hebben soms 
moeite als het op zaken doen aankomt” (R100). 

Over het algemeen echter netwerken mannen agressiever dan vrouwen vinden, zowel 
toppers als niet-toppers. Met andere woorden, er is sprake van een machocultuur. Een 
aantal vrouwen had zich niet op tijd gerealiseerd hoe belangrijk een goed functionerend 
sociaal netwerk was voor een carrière op Curaçao. Vooral in de politiek moet er bewust 
gebruik gemaakt worden van sociale connecties. Het hele politieke spel draait hierom. Door 
het sociaal netwerk komt men erachter hoe mensen denken en kan men de standpunten 
van mensen beter begrijpen en mensen overtuigen door middel van argumenten. Enkele 
vrouwen vonden het netwerk handig. Schriftelijk haalt men op Curaçao namelijk moeilijk 
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opdracht binnen. Er moet rekening gehouden worden met de “ons kent ons mentaliteit” 
die op het eiland heerst. Een respondente merkte op dat ze had ondervonden dat binnen dit 
kader niet haar sekse een barrière was, maar veel eerder haar Nederlanderschap. Verder, 
werd er gezegd, dat connecties nodig zijn om mensen te helpen of om zelf geholpen te 
worden. Men bouwt een sociaal netwerk op door kwaliteit te leveren. Vrouw zijn in een 
technisch beroep/mannenwereld zijn connecties bepalend. In sommige gevallen zeggen 
kennissen meer dan kennis bij het binnenkomen in een organisatie/bedrijf, later telt de 
deskundigheid pas. 

Een respondente zei: 

“Sociale connecties zijn heel belangrijk. Ik vind dat eigenlijk alles draait om sociale connecties. 
Op Curaçao zeker, maar ik denk dat het ook overal geldt. Je hebt die overbrugging nodig dat 
je makkelijker ergens binnenkomt. Voor wat betreft je werk ook. Het loopt door elkaar heen. 
Je kan een goede fysiotherapeut zijn, maar een goede in jouw kennissengroep... werkt alleen 
maar in je voordeel. Ik vind dat je het in elk vak nodig hebt, voor alles heb je sociale connecties 
nodig, wil je ergens komen...” (respondente 33).

Het belang van padrino’s en padrina’s is een andere defi nitie omtrent het belang en de 
invloed van het sociaal netwerk. De niet-toppers en de toppers deelden dezelfde mening 
omtrent het belang en de effecten van het sociaal netwerk. Vrijwel alle respondenten 
vonden sociale connecties absoluut belangrijk voor een carrière. Een vrouw vond dat het 
alles veel makkelijker maakte, maar dat het als nadeel had dat personen zonder een netwerk 
geen kansen maakten. Sociale connecties verrijken je kennis en verdiepen de collegiale 
en vriendschappelijke relaties. Ze bepalen ook hoe mensen over personen praten en dit 
defi nieert tot op zekere hoogte de maatschappelijke reputatie. Enkele vrouwen waren van 
mening dat sociale contacten ervoor zorgen, dat men sneller de maatschappelijke ladder 
bestijgt. 
Tegelijkertijd bestond er de vrees onder een aantal vrouwen om té sociaal over te komen. 
Want daar mag het namelijk ook weer niet om gaan. In het verlengde hiervan waren er 
een paar vrouwen die zich kritisch uitlieten over vrouwelijke collega’s die hun charmes 
bij mannen gebruikten om verder te komen. Voor werkelijke promoties heeft men toch 
kwaliteit nodig. Een paar vrouwen vond dat men op Curaçao zonder padrino174(peetoom) 
niet ver komt. 

Een vrouw zei:

“Je hebt sociale contacten nodig, daar geloof ik wel in, als je bijvoorbeeld voor KAE wilt werken 
dan heb je een padrino of een invloedrijke contactpersoon nodig, anders kom je niet makkelijk 
binnen, wat ik trouwens niet altijd goed vind..., Maar dat gebeurt wat maar al te vaak op 
Curaçao...” (mbo respondente 13). 

Via via hoort men over een baan en dat er best wel met gezond verstand gebruik gemaakt 
moest worden van dit netwerk, maar ook binnen deze groep werd opgemerkt dat het sociaal 
netwerk met name voor het werken bij de overheid onontbeerlijk was. 
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7.5.3.Conclusie
Uit onderzoek en uit de interviews kan geconcludeerd worden dat de Curaçaose 
werkmentaliteit voor een deel bestaat uit het onderhouden van relaties. Vrienden, kennissen 
en familie verstrekken informatie die weer leiden tot reacties op vacatures. Deze connecties 
zijn de onmisbare kruiwagens en zijn deels vanwege de kleinschaligheid van grotere 
invloed dan elders (Kibbelaar-Buma, 2003). Een vrouw vond het jammer dat het sociaal 
netwerk z’on ontzettend grote rol speelde op het eiland. Want zonder deze connecties 
hoeft men soms niet eens te solliciteren. Eigenlijk behoort men op verschillende niveaus 
contacten te hebben, volgens deze respondente, want als men niet sociaal is, bereikt men 
ondanks eventuele prestaties op Curaçao niet veel. Bovendien functioneert niemand goed 
als men contacten niet onderhoudt. Zij had vernomen dat contacten van grote invloed waren 
op het sociale en professionele leven op Curaçao. Ze was van mening dat het een positief 
signaal was en niet per defi nitie negatief. Tot slot werd er opgemerkt dat een goed sociaal 
contact met de werkgever of leidinggevende zakelijk positief kan uitvallen, omdat hierdoor 
de samenwerking soepeler verloopt, wat weer van invloed zal zijn op de collegiale relaties. 
Net zoals in de politiek brengt de informatie van en over mensen je hogerop. Men houdt je 
op de hoogte omtrent interessante ontwikkelingen en actuele maatschappelijke kwesties. 

Grafi ek 7.5. Sociaal netwerk (Sociaal economische achtergrond) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat een gering percentage toppers (6%) en niet-toppers 
(6%) het deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’ van essentieel belang vinden voor 
het aspect sociaal netwerk. Het percentage niet-toppers (48%) ligt hoger dan het percentage 
toppers (44%) dat meent dat dit deelaspect van invloed is op het glazen plafond. Een iets 
hoger percentage niet-toppers (32%) dan toppers (31%) ervaart dat de sociaal-economische 
achtergrond van enige invloed is op hun carrière. Een even groot percentage niet-toppers 
en toppers vindt dit punt weinig belangrijk. 6% van de toppers denkt dat dit deelaspect 
nauwelijks van invloed is en slechts 1% van de niet-toppers denkt hier hetzelfde over. Zeer 
opvallend is het verschil tussen de gemiddelden van de beide groepen. Het gemiddelde van 
de toppers (8.83) ligt aanzienlijk hoger dan bij de niet-toppers (1.77). Uit deze waarden 
blijkt dat de toppers het sociaal-economisch milieu belangrijk achten voor het glazen 
plafond (niet signifi cant).
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7.6. Belang van sociaal netwerk; relevante hobby’s en sociaal netwerk

7.6.1. Kwantitatieve analyse van de data 
Het deelaspect sociaal netwerk wordt door zowel toppers als niet-toppers als erg belangrijk 
gezien. Een wat hoger percentage niet-toppers (61%) dan toppers (56%) vindt dit 
deelaspect van invloed op het glazen plafond. Een gelijk percentage toppers en niet-toppers 
(31%) meent dat het deelaspect belangrijk is. Meer toppers (13%) vinden het enigszins van 
invloed. Het gemiddelde van niet-toppers (4.51) ligt hoger dan dat van de toppers (4.43). 
Geconstateerd kan worden dat niet-toppers het belang van het sociaal netwerk belangrijker 
vinden dan de toppers.

Tabel 7.6. Belang van sociaal netwerk
Belang sociaal netwerk Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 61% 56%

Veel (4) 31% 31%

Matig (3) 7% 13%

Weinig (2) 1% 0 %

Heel weinig (1) 0% 0%

Gemiddelde 4.51 4.43

Nniet-toppers=95 en Ntopper=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddelden 
pas signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi catieniveau is 
0.675.

7.6.2. Kwalitatieve analyse van de data
Voor wat betreft de maatschappelijke erkenning kan gesteld worden dat deze ook 
gedeeltelijk afhankelijk is van de werkomgeving, het imago van het bedrijf en 
lidmaatschappen in (sub)commissies. Als de sector of het beroep niet zo maatschappelijk 
bekend is, dan is de maatschappelijke waardering navenant. Vrouwen werkzaam in 
de laboratoriumsector zijn bijvoorbeeld veel minder zichtbaar dan vrouwen uit andere 
beroepsgroepen. Ze worden daardoor ook minder vaak uitgenodigd voor sociale 
evenementen. Deze sociale erkenning is essentieel voor het instandhouden van de sociale 
connecties en voor informatieverstrekking. Vrijwel iedere vrouw erkende het belang van 
een goed onderhouden sociaal netwerk, maar slechts enkelen voelden zich geroepen om 
met specifi eke (vrouwen) netwerken of serviceclubs in zee te gaan. Het kost te veel tijd. 
In combinatie met een gezin of een grote werkdruk schiet het sociale element er vaak 
bij in. De uitnodigingen voor recepties of lidmaatschappen van serviceclubs (vergroot 
aanzien voor de club en bij de leden) of commissies en besturen bepalen de populariteit 
(media-aandacht) van de vrouw in kwestie. Twee zaken spelen hierbij een rol, namelijk 
hoe de maatschappij ‘de vrouw’ in kwestie ziet en hoe ‘de vrouw’ met de buitenwereld 
omgaat. Het niet naar buiten treden heeft als mogelijke consequentie dat kansen 
voorbijschieten. Dat kan worden veroorzaakt doordat vrouwen moeite hebben en vaak niet 
op de voorgrond willen treden. Het is echter voor een manager of het functioneren in een 
leidinggevende functie wel een vereiste. Bovendien beïnvloedt de fi nanciële waardering 
ook de maatschappelijke waardering. Veel vrouwen waren (actief) lid van de serviceclubs. 
Recepties afl open voor het werk, uitnodigingen voor sport en evenementen aannemen en 
tentoonstellingen bezoeken waren vooral voor vrouwen in politieke functies van belang.



219

Het sociaal netwerk

Hobby’s en ontspanningsactiviteiten in relatie tot de carrière en sociale netwerken zijn 
belangrijk. Want uiteraard bestaat het leven niet alleen uit werken en/of een carrière 
opbouwen. Verschillende andere aspecten bepalen de invulling, de satisfactie en de 
effectiviteit van het verloop van een loopbaan. Tegen dit licht is de wijze waarop de 
respondenten omgaan met hun werkervaringen van belang voor de verwerking van 
gebeurtenissen, ervaringen en incidenten. Een carrière opbouwen is intensief, vergt erg 
veel energie en emotionele input. Niet alleen het support van naasten (partner, familie en 
vrienden), religie en spiritualiteit, maar ook een allround levensopstelling hebben, zijn 
essentieel voor de opbouw van een loopbaan. Om die reden werd nagegaan hoe de vrouwen 
zich ontspannen ofwel relaxen. Een allround persoon zijn betekent dat het leven zich op 
verscheidene terreinen afspeelt. Een gezin hebben of familiebijeenkomsten organiseren, 
hobby’s, spiritualiteit/religiositeit, reizen, sociale activiteiten bijwonen en organiseren 
en cursussen volgen, zijn de manieren om met allerlei veelzijdige werkervaringen om 
te gaan. De dynamiek van zowel een leuke carrière nastreven en daarnaast ook op een 
andere manier met ontspannende activiteiten bezig te zijn, werd door het merendeel van 
de respondenten, niet te zwaar gevonden, maar juist als energie bevorderend ervaren. Deze 
activiteiten zorgen ervoor dat mensen zich tot sociaal-emotioneel en interessante personen 
kunnen ontwikkelen. Echter, er was ook een betrekkelijk grote groep vrouwen die noch 
de tijd noch de energie had om hobby’s erop na te houden. Deze groep probeert zich te 
ontspannen door middel van activiteiten met de kinderen of familie of door middel van het 
werk. Ook tv kijken, uitslapen of zwemmen waren opties. Juist door hobby’s, spirituele 
activiteiten en ontspanning functioneert een persoon beter, aldus veel respondenten. 

7.6.3. Conclusie
Zowel de toppers als niet-toppers blijken hobby’s en een sociaal netwerk te hebben. 
Dit vinden ze van groot belang voor het aspect sociaal netwerk. Het verschil tussen de 
toppers en niet-toppers, die dit deelaspect van geringe betekenis vinden, is klein. Uit 
de interviews blijkt dat er een grote variëteit aan hobby’s en vrije tijd bestaat. Wat ook 
blijkt, is dat het onderhouden van familie en vriendenrelaties veel tijd kost. Ook religie 
of spiritualiteit nemen veel tijd in beslag, maar deze activiteiten inspireren en ontspannen 
veel respondenten. Wat opvalt is dat vooral veel niet-toppers het belang van de religie 
onderstrepen. Veel respondenten waren ook van mening dat het onderhouden van een 
leven naast een carrière veel organisatie kost en een aantal respondenten, zowel toppers 
als niet-toppers, konden dat niet altijd volhouden (Powell, 1999; Adler & Izreali, 1994). 
De conclusie is dat door middel van allerlei activiteiten het sociaal netwerk niet alleen 
aan invloed wint, maar hierdoor ook wordt vergroot. De balans werkprivé ontstaat bij een 
evenwichtig privé-leven waar hobby’s en vrijetijdsbesteding niet worden verwaarloosd 
(Kibbelaar-Buma, 2003).
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Grafi ek 7.6. Sociaal netwerk (soc netw) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000)

Uit de kwantitatieve analyse blijkt, dat het belang van een sociaal netwerk voor het 
doorbreken van het glazen plafond van essentieel belang wordt bevonden door 61% van 
de niet-toppers en 56% van de toppers. Een even hoog percentage toppers en niet-toppers, 
namelijk 31% vindt het hebben van een sociaal netwerk van een grote invloed. Een iets 
hoger percentage toppers (13%) dan niet-toppers (7%) vindt dit deelaspect van een matige 
invloed 1% van de niet-toppers vindt dit van weing belang. Uit de gemiddelden blijkt dat 
meer niet-toppers (4.51) dan toppers (4.43) het deelaspect ‘het belang van een sociaal 
netwerk’ belangrijk vinden voor het aspect sociaal netwerk met betrekking tot het glazen 
plafond.

7.7. Conclusies ten aanzien van het sociaal netwerk
Het eerste deelaspect ‘the old boys network’ is door verschillende onderzoekers 
geanalyseerd. Het glazen plafond wordt deels in stand gehouden door het informele en 
formele netwerk van mannen. Publicaties van ILO (1997), OiB (2001), Powell (1999) en 
Wirth (2001) wijzen in hun analyses op de invloed van the old boys netwerk. Davidson 
(1997), Kibbelaar & Buma (2003) en Morrison, White e.a (1992) bestuderen het effect 
en het belang van dit aspect. Uit de data blijkt dat dit netwerk zeer belangrijk is voor 
het glazen plafond. Sociale connecties via vaders, oom, padrino’s zijn cruciaal voor 
introducties, informatie omtrent vacatures en ingangen. Omdat Curaçao een kleinschalige 
gemeenschap is, is het belangrijk om contacten te onderhouden. Voor een carrière moet men 
contacten hebben met mannen maar ook weten om te gaan met mannenwerelden. Daarnaast 
moet men mannelijke mentoren hebben gehad om deze settings te begrijpen en er toegang 
te krijgen.
Voor het tweede deelaspect ‘samenwerking tussen vrouwen’ is het van belang te beseffen 
dat het netwerk van mannen ouder en professioneler is. Bell & Nkomo (2001), Davidson 
& Cooper (1992) en Karsten (1994) en besteden aandacht aan dit onderwerp. Veel 
respondenten ervaren de samenwerking tussen vrouwen als moeilijk, grillig en stroef. 
Anderzijds kenmerkt deze samenwerking zich als warm, begripvol en ondersteunend. 
Vrouwelijke collega’s kunnen zowel bondgenoten en goede mentoren zijn, maar ze kunnen 
ook als jaloers, roddelend en afstandelijk worden ervaren. Vooral de samenwerking tussen 
vrouwelijke leidinggevenden en vrouwelijke (en mannelijke) ondergeschikten blijkt niet 
makkelijk te verlopen.
Het derde deelaspect ‘invloed van sociaal-economische achtergrond’ wordt door 
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respondenten benadrukt. ILO (1997), Kibbelaar-Buma (2003) en Powell (1999) bestuderen 
dit deelaspect. Uit de kwalitatieve data blijkt dat het merendeel van respondenten deze 
invloed bepalend vindt voor het sociaal netwerk. Tot deze invloed behoren fi nanciële 
middelen, informatieverstrekking, hobby’s, sociale vaardigheden, vriendenrelaties en 
opvoeding.
Onderzoekers als Powell (1999), Kibbelaar-Buma (2003), ILO (1997) verstrekken de 
inzichten omtrent het deelaspect ‘belang van sociaal netwerk’. De erkenning dat een sociaal 
netwerk belangrijk is voor de maatschappelijke betrokkenheid, reputatie en waardering 
wordt door veel respondenten zo ervaren. Recepties afl open, vrijetijdsactiviteiten 
ontplooien, lid zijn van (service)clubs, kerkelijke instellingen, hobby’s hebben, reizen, 
sporten, vrienden en familierelaties onderhouden en een sociaal actieve opstelling zijn 
hierbij van belang en zorgen mede voor een gevarieerde en evenwichtige balans tussen 
werk- en privé-leven.
Aan de hand van de gemiddelden van alle bovengenoemde geanalyseerde deelaspecten 
constateren we dat de toppers (8.83) vooral het deelaspect ‘sociaal-economische 
achtergrond’ belangrijk vinden in verband met het aspect sociaal netwerk. Daarna volgt het 
deelaspect ‘belang van een sociaal netwerk’(4.43). Vervolgens wordt het deelaspect ‘old 
boys network’ door de toppers (4.37) als belangrijk beschouwd. Verder is het deelaspect 
‘samenwerking tussen mannen en vrouwen’ van belang (3.18). Het laagste gemiddelde is 
voor het deelaspect ‘samenwerking tussen vrouwen’ (2.56).
Bij de niet-toppers (4.51) blijkt uit het gemiddelde dat allereerst het deelaspect ‘belang 
van het sociaal netwerk’ belangrijk wordt gevonden met betrekking tot het aspect sociaal 
netwerk. Het tweede deelaspect dat belangrijk gevonden wordt voor het sociaal netwerk 
is the old boys network. Ten derde vinden niet-toppers het deelaspect ‘samenwerking 
tussen vrouwen en mannen’ (3.37) van invloed op het sociaal netwerk en op het glazen 
plafond. Op de vierde plaats komt het deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’(1.77). 
Heel opmerkelijk is dat door de toppers de sociaal-economische achtergrond als een van 
de belangrijkste deelaspecten wordt genoemd, terwijl niet-toppers dit deelaspect als een 
van de minst belangrijke deelaspecten zien. Het belang van een sociaal netwerk wordt 
door toppers als een van de belangrijkste deelaspecten ervaren, terwijl niet-toppers dit als 
het voornaamste deelaspect beschouwen. The old boys network wordt door toppers op 
de derde plaats op de ranglijst gezet. De niet-toppers reserveren de derde plaats voor het 
deelaspect ‘samenwerking tussen vrouwelijke en mannelijke collega’s’. Daaropvolgend 
ervaren toppers de ‘samenwerking tussen vrouwen en mannen’ als belangrijk in relatie tot 
het sociaal netwerk. Dat vinden niet-toppers niet. De vierde plaats bij de niet-toppers is 
het deelaspect ‘sociaal-economische achtergrond’. Het minst belangrijke deelaspect wordt 
door zowel toppers als niet-toppers ‘de samenwerking tussen vrouwen’ gezien. Er kan dus 
worden vastgesteld dat het belangrijkste deelaspect voor het aspect sociaal netwerk voor 
de toppers de sociaal-economische achtergrond is en voor de niet-topper is dat het belang 
van een sociaal netwerk. Het minst belangrijke deelaspect voor toppers en niet-toppers is de 
‘samenwerking tussen vrouwen’.
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170 Alhoewel jongere mannen vandaag de dag vaker gewend om zich met zorgtaken bezig te houden,
blijft het een feit dat vrouwen hoofdverantwoordelijk blijven voor het huishouden en de zorgtaken.
Dat betekent dat vrouwen binnen de huidige opvoedingstrategieën bepaalde genderveronder-
stellingen doorgeven en hierdoor deels de sekse-verhoudingen in stand houden en legitimeren.

171 Seru Fortuna heeft een bepaalde connotatie net als Jan Sofat De laatste tijd probeert men echter 
positieve en opbouwende dingen te doen in bepaalde ‘ achterstandswijken’ om zodoende de 
buurt een andere uitstraling mee te geven. Buurten als Van Engelen en Rooi Catootje worden 
automatisch geassocieerd met geld en standing; hetzelfde geldt voor bepaalde Curaçaose 
achternamen. Er zou geen onderscheid moeten zijn tussen de verschillende wijken (Seru Fortuna/ 
Wishi en Jan Sofat).

172 Met padrino of peetoom wordt een soort suikeroom bedoeld. Het hoeft geen echte peetvader 
te zijn. Het kan een familielid zijn, maar ook een mentor of een coach die zorgt voor de ingangen, 
fi nancieel bijspringt bij opleidingen of cursussen en als een beschermheer maatschappelijk over je 
waakt. Zowel mannen als vrouwen kunnen een padrino hebben.

173 Voorbeeldstudie is A report of the Advisory Group on higher level women... Excellence through 
Equality; An Investment Role for Women in the World Bank (1992). 

174 Hierbij speelt het geheugen een grote rol. Herinneringen zijn veelal selectief en ook incidenten en 
gebeurtenissen met betrekking tot problemen en/of belemmeringen worden in de meeste gevallen 
gebagatelliseerd of vergroten door de herinnering vertekend. Toch betekent het (emotioneel) 
wat wanneer er een specifi ek voorbeeld zich voordoet in het geheugen van de respondent.  De 
aaneenschakeling van deze herinneringen bij de vrouwen was voor mij voldoende reden om de 
reacties aan incidenten al dan niet emotioneel zeer serieus te nemen.
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8. UITSLUITINGSMECHANISMEN IN EN DOOR ORGANISATIECULTUREN 

8.1. Inleiding
In dit hoofdstuk spelen de uitsluitingsmechanismen van en binnen organisatieculturen een 
rol. In deze studie wordt deze factor gemeten door middel van vijf deelaspecten, namelijk:

• gender en etniciteitbarrières;
• soepele instroom bij intrede;
• inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen;
• barrières voor vrouwelijke managers;
• de druk van zorgtaken in combinatie met een carrière.

Voor de vijf bovengenoemde deelaspecten zal in de volgende onderdelen worden 
geanalyseerd of er een verschil bestaat tussen de groep niet-toppers en toppers. Dit zal door 
middel van een kwalitatieve analyse plaatsvinden. De diepte-interviews die zijn afgenomen 
van de 111 respondenten worden (via citaten) gebruikt om na te gaan of er verschillen zijn 
tussen de toppers en niet-toppers. Het respondentenaantal is betrekkelijk gering om een 
gedegen en grondig statistisch onderzoek uit te voeren (N=16 voor toppers en N=95 voor 
niet-toppers). Voor elk deelaspect wordt steeds het gemiddelde berekend. Deze waarden 
gelden zowel voor toppers als niet-topper. Aan de hand van deze waarden wordt gekeken 
naar signifi cante verschillen (via de t-toets). Afsluitend worden er conclusies getrokken aan 
de hand van de vijf deelaspecten.

De in- en uitsluitingsmechanismen worden vanuit vijf deelaspecten beschreven. Deze 
deelaspecten zijn; ten eerste het bestaan van gender- en etniciteitbarrières in de organisaties, 
ten tweede een soepele instroom in de organisatie, ten derde inkomensverschillen (tussen 
mannen en vrouwen) en het vierde deelaspect omvat de barrières van vrouwelijke 
managers. Tot slot worden de zorgtaken in combinatie met de carrière van vrouwen 
onderzocht.
Het eerste deelaspect gaat over sekse en etniciteitbarrières binnen organisaties. 
Hebben de respondenten zich ooit uitgesloten gevoeld in de organisatie vanwege hun 
etnische achtergrond, kleur of gender? De etnische en genderbarrières, die vrouwen in 
managementfuncties ervaren, zijn van belang voor een beter inzicht hoe de obstakels 
opgeworpen en uiteindelijk overwonnen worden. Het geringe gender- bewustzijn in de 
organisaties en bedrijven is veelzeggend (Benschop, 1996). Hiermee wordt het algemene 
bewustzijn ten aanzien van de voorzieningen die het werken van vrouwen in het bedrijf of 
organisatie versoepelt, bedoeld. Het is tevens van belang te beseffen dat het werken voor 
vrouwen andere maatschappelijke en organisatorische consequenties kan inhouden, zoals 
het isolement waarin vrouwen komen te verkeren en de druk van de combinatie gezin en 
carrière. Het is noodzakelijk te weten en te voelen wanneer een persoon zich uitgesloten 
voelt in de organisatie door de invoering van bepaalde regels. Ook is het belangrijk dat 
het doorstromen van meer vrouwen in leidinggevende functies wordt gekanaliseerd. De 
evenwichtige balans tussen werk en familie moet worden bevorderd175(Oib, 2002; OiB, 
1998; Oib, 1999). Wat betreft de uitsluitingsmechanismen binnen organisatieculturen ofwel 
discriminatie op sekse of etniciteitterrein zijn verschillende punten relevant voor opgeleide 
vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. Dit uit zich deels in de organisatieculturen die 
zowel bij het bedrijfsleven als in de overheid voorkomen. Dit uit zich in onder meer inko
mensniveauverschillen. Met name de inkomensverschillen in private en overheidssector 
uiten zich in sekse/en etniciteitverschillen in arbeidsmarktparticipatie, positie en traditie 
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(Amott & Mattaei, 1991; Edmondson Bell & Nkomo, 2001; Peterson & Runyan, 1993). 
De discriminatie van gekleurde en zwarte vrouwen in middenmanagementfuncties komt 
nog veelvuldig voor (Davidson, 1997). Ook zijn er nog te weinig organisatieculturen die 
ruimte bieden voor de erkenning van verscheidene etnische achtergronden (Fagenson 1993; 
Karambaya, 1997). Etnische en raciale vooroordelen leiden tot de negatieve beeldvorming, 
die bestaat ten aanzien van Curaçaoënaars, de Curaçaose cultuur en gebruiken, werkethiek, 
de geschiedenis en zelfs het huidige Nederlandse ontwikkelingsbeleid (Davidson, 
1997; Haan, 1999; Marcha en Verweel, 2003; Sokoloff, 1992). De perceptie van de 
onderzoeksgroep over haar mobiliteitskansen, gezien haar etnische en sociale achtergrond, 
bepaalt in hoge mate de sociale mobiliteit van deze groep vrouwen. Aangenomen kan 
worden dat niet alleen sekseverschillen van invloed zijn op de carrièremogelijkheden 
naar hogere leidinggevende functies, maar ook andere persoonlijkheidsvariabelen 
zoals bijvoorbeeld etniciteit, kleur, cultuur, religie en leeftijd. Het blijkt dat in typische 
representatieve en managementfuncties bepaalde vooroordelen omtrent etnische en sociaal-
economische achtergrond hardnekkig door blijven spelen (Davidson, 1997; Ferdman, 1999; 
Sokoloff, 1992; ILO, 1997). 
Het tweede deelaspect gaat om de soepele instroom in de organisatie. Deze 
doorslaggevende factor is van invloed op de organisatieculturen en op de instroom 
en uitstroom van vrouwen naar leidinggevende functies. Er bestaan verschillen in de 
vertegenwoordiging, participatie en beloning van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
voor wat de horizontale en verticale beroepssegregatie, functieniveau en beroepsgroep 
betreft (Edmondson Bell & Nkomo, 2001; Morisson, White & Versor, 1992; Wirth, 2001). 
De wijze waarop de respondenten binnen een organisatie zijn ingetreden geeft inzicht in 
hun netwerk, hun opleidingsniveau, de werving, selectie en sollicitatieprocedures en de 
organisatiecultuur. 
Het derde deelaspect gaat over het inkomen van de respondenten. De vraag is of 
mannen meer verdienen dan vrouwen. De bestaande inkomensverschillen worden door 
verscheidene factoren veroorzaakt. Ten eerste zijn vrouwen veel minder vertegenwoordigd 
in leidinggevende functies, waardoor zij qua functie dikwijls een geringer inkomen 
ontvangen. Ten tweede wordt de doorstroom naar leidinggevende banen onder meer 
belemmerd door gebrek aan werkervaring, gebrek aan netwerken, te geringe ambities, 
gezins- en familieverplichtingen, weinig tijd en sociaal-emotionele en psychologische 
obstakels van de vrouwen zelf (De Olde & Slinkman, 1999; Maasen van den Brink & 
Groot, 1994). Financiële en maatschappelijke waardering voor het werk zijn afhankelijk van 
het opleidingsniveau, de werkervaring, de functie en het takenpakket; het inkomen is verder 
afhankelijk van de schaal en de taakomschrijving (Alvesson & Duebilling, 1997; Davidson, 
1997; Dijkstra & Plantenga, 1997; Jacobs 1999; Lin Lean Lim, 1997; De Olde & Slinkman, 
1999;OiB, 2001; Powell, 1999; Roos & Gatta,1999). 
Ook de beroepssector waarbinnen men werkzaam is of de private of de overheidssector 
speelt een rol. Het bedrijfsleven kent een andere salariëring dan de overheid. Bovendien 
is het van belang of men in een leidinggevende positie functioneert, parttime werkt of in 
de dienstensector werkt of in een agrarische of zorgsector/ (non)profi t. Deze kenmerken 
zijn van invloed op de hoogte van het salaris. De inkomensverschillen tussen lokale en 
buitenlandse werknemers en de sociale kloof die hierdoor ontstaat gecombineerd met 
de hogere waardering voor de expertise voor buitenlandse werkkrachten (expats en de 
technische bijstanders) zijn hier een resultaat van. De verschillen van organisatieculturen 
tussen lokale en internationale/buitenlandse bedrijfsleven, het verschil in culturen bij 
Amerikaanse, Europese of lokale bedrijf- of de inkomensverschillen tussen lokale en 
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buitenlandse werknemers uiten zich deels door het verschil in arbeidsculturen. De voorkeur 
voor de expertise van buitenlandse werkkrachten (expats en technische bijstanders) kan 
worden gezien als onderdeel van de postkoloniale erfenis (Marcha & Verweel, 1996; Haan, 
1999). 
Het vierde deelaspect gaat om de vraag of vrouwelijke managers meer barrières ervaren 
dan hun mannelijke counterparts. Uit onderzoek blijkt dat de geïsoleerde positie van 
vrouwelijke leidinggevenden obstakels opwerpt voor vroegtijdige uitstroom. Ook is er 
stagnatie in de doorstroom. Managen is een zware opdracht die tijdrovend is en veel 
organisatie vereist (Adler & Izraeli, 1994; De Olde & Slinkman, 1999). De combinatie 
van de zorg en huishoudelijke taken en de kantoorverplichtingen kunnen belemmerend 
werken. Het laatste deelaspect sluit hier op aan. Het vijfde deelaspect gaat namelijk om de 
vraag in hoeverre de zorgtaken belemmerend zijn voor de carrière van de respondenten. 
Moeten er veel afspraken rondom de zorgtaken worden gemaakt? Is de respondent alleen 
verantwoordelijk voor het halen en brengen van kinderen naar school? Heeft ze een 
huishoudster in dienst? Deze vragen geven aan hoe zwaar de zorgtaken kunnen wegen op de 
carrière( zie hoofdstuk 9).

8.2. Etnische en genderbarrières

8.2.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect ‘etnische en genderbarrières’ binnen organisaties wordt door opvallend 
meer toppers (19%) dan niet-toppers (12%) als erg vervelend ervaren. Het percentage 
toppers (25%) dat deze barrières vervelend vindt, ligt hoger dan bij de niet-toppers (21%). 
Opmerkelijk is het hoge percentage niet-toppers (30%) dat deze vooroordelen enigszins 
hinderlijk ervaart. Dit percentage ligt beduidend hoger dan bij de toppers, waar slechts 
19% deze barrières als matig belemmerend karaktiseerde. Een bijna even groot percentage 
niet-toppers en toppers ervaart weinig tot nauwelijks discriminatie. Bij de toppers ligt het 
gemiddelde van dit deelaspect hoger (3.06) dan bij de niet-toppers (2.86). Uit dit verschil 
blijkt dat toppers de sekse- en etniciteitbarrières problematischer vinden dan de niet-
toppers.

Tabel 8.2. Sekse en etnictietsbarrières
Sekse en etniciteitbarrières Niet-toppers Toppers

Erg problematisch (5) 12% 19%

Problematisch (4) 21% 25%

Matig problematisch (3) 30% 19%

Weinig problematisch (2) 18% 19%

Niet problematisch (1) 20% 19%

Gemiddelde 2.86 3.06

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage aantal respondenten zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.574.

8.2.2. Kwalitatieve analyse van de data
Incidenten, herinneringen en gebeurtenissen (voorbeelden ter concretisering en ter 
verduidelijking van de ervaringen)176 werpen licht op de barrières die vrouwen ervaren 
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hebben in hun loopbaan. Over het algemeen genomen kan geconstateerd worden dat 
de belangrijkste kwesties met betrekking tot ervaringen van de geïnterviewde vrouwen 
omtrent de barrières op de (Curaçaose) arbeidsmarkt voor een groot deel binnen de 
etnische en sekse verhoudingen liggen (Edmondson Bell& Nkomo, 2001;; Karambaya, 
1997; Morisson, White e.a, 1987; Bell, Denton & Nkomo Fagenson, 1993). Amott & 
Matthaei (1991) pleiten ook voor een sekse en etniciteitraamwerk om deze ervaringen te 
kunnen bestuderen. Davidson (1997) onderzoekt vanuit een meer Europees perspectief 
de doorstroommogelijkheden van zwarte en/of gekleurde vrouwelijke managers naar de 
hogere echelons in organisaties en bedrijven. De verwevenheid tussen gender en etniciteit 
uit zich niet alleen in de machtsverhoudingen tussen de verschillende etnische groepen, 
maar ook in inkomenshoogte, de beroepskeuze en het functieniveau waarop men werkzaam 
kan zijn (Davidson, 1997). Ook Amott & Mattheai (1991) leggen deze link. Voor de 
Curaçaose arbeidsmarktparticipatie zijn deze inzichten eveneens relevant, gezien de 
specifi eke koloniale geschiedenis (Baritteau, 1998; Edmondson Bell & Nkomo, 2001; Tang 
Nain, 1999).
Alhoewel een aantal respondenten geen barrières had ervaren en een deel hiervan 
eveneens van mening was dat de barrières vaak een psychologische oorsprong hadden, 
was er een aantal vrouwen dat wel degelijk etnische, culturele en sekse discriminatie 
op de werkvloer had meegemaakt of ervan had gehoord. Ook noemt een groot aantal 
vrouwen in de interviews de gebrekkige mogelijkheden met betrekking tot voorzieningen 
omtrent de zorgfaciliteiten. Deze wierpen organisatorische barrières op. Tot slot werd de 
organisatiecultuur – wat deels te maken heeft met de twee eerder genoemde barrières -van 
een bedrijf of organisatie ook vaak als belemmerend ervaren (Billing & Alvesson, 1993; 
Fischer, Rodriquez Mosquera, Rojahn, 2000; Izraeli & Adler, 1994; Fagenson, 1993; 
Morrison, White e.a, 1987). Een organisatiecultuur is niet statisch en onveranderbaar, 
maar diffuus en dynamisch. Binnen een organisatie of bedrijfscultuur worden de regels 
via symboliek gegenereerd (Alvesson & Due Billing, 1997; Benschop, 1996). Ze houden 
bepaalde machtsverhoudingen in stand op allerlei functieniveaus (Karambaya, 1997; 
Marcha & Verweel, 1996). 
De interrelatie tussen gender, etniciteit en sociaal-economische achtergrond van de 
respondenten is het contextuele uitgangspunt voor de analyse van de reacties van de 
vrouwen (Hill-Collins, 1990; Edmondson Bell, Nkomo, 2001). Meer onderzoek kan hiaten 
aan data hier invullen (Franks in Powell, 1999; Shaw Bell in Fetherolf Loutfi , 2001). De 
sociaal-economische werkelijkheid werd door vrouwen op verschillende niveaus en vanuit 
verscheidene dimensies tegelijkertijd ervaren. Het ene deelaspect kan vaak niet los gezien 
worden van de andere, alhoewel wel duidelijk werd, dat veel vrouwen wel onderscheid 
maakten tussen etnische en sekse barrières. Een aantal vrouwen ervoer beide tegelijkertijd. 
Voorts is het vermeldenswaardig dat het vragen naar moeilijkheden omtrent de carrières 
niet altijd even makkelijk was (Edmondson Bell, Nkomo, 2001; Winddance Twine & 
Warren, 2000). Dit methodologisch punt werd veroorzaakt, doordat een groot deel van de 
geïnterviewden niet met problemen geassocieerd wilde worden. Een aantal respondenten 
vreesde, door hierop te reageren, dat zij gestigmatiseerd zouden worden177. Voor sommige 
vrouwen gaven de vragen juist het groene licht om hun ervaringen en/of visies over 
dit onderwerp te uiten. Ook werd duidelijk dat het praten voor sommige vrouwen over 
belemmeringen geen issue meer was en dat er wel degelijk barrières overwonnen hadden 
moeten worden (Edmondson Bell &Nkomo, 2001).
De barrières met betrekking tot etniciteit, genderfactoren en de inkomensverschillen vinden 
hun wortels in het verleden. Aangenomen kan worden dat door de post- en neokoloniale 
geschiedenis en maatschappijopbouw van Curaçao, er op sociaal-economisch en sociaal 
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psychologisch vlak wel obstakels te nemen zijn voor vrouwen in leidinggevende functies 
(Alimo-Metcalfe in Davidson & Burke, 1994; Cuales, 1998; Do Rego, 1991;Tang Nain, 
1991). Het bleek echter dat veel respondenten wars waren van deze ‘zogenaamde’ 
obstakels. Ze vonden dat ze überhaupt geen barrières hadden ervaren of dat deze obstakels 
“noises” waren. Na doorvragen bleek dat veel incidenten en gebeurtenissen herinnerd 
werden, maar dat ze voor een groot aantal vrouwen niet meer relevant waren. Het was 
echter niet zo dat er slechts sprake was van sekse of etniciteit/kleurbarrières. Het waren 
gevoelsmatige zaken, die gecombineerd door elkaar heen lopen en ook achtergrond 
kenmerken, inhouden. Hier openlijk over praten ligt gevoelig. Vaak zijn de incidenten 
op verschillende wijzen te interpreteren en soms is het pijnlijk, te ingewikkeld of te 
emotioneel. 
De interviewvragen, die zowel in de explorerende als in het follow-up veldwerkonderzoek 
aan de vrouwen gesteld werden, bleken achteraf gezien misschien te star voor de 
respondenten. Verschillende factoren waren hier debet aan. Ten eerste, de gevoelsmatige 
aard van deze vraag. Ten tweede, de invloed van de rol van de onderzoeker en interviewer178 
en ten slotte de vrees om geproblematiseerd te worden; hiermee wordt bedoeld dat dit 
type vrouw, dat benaderd is voor dit onderzoek, per defi nitie vaak een levensopvatting 
op na houdt, waar problemen als verstopte mogelijkheden gezien worden. Er werd door 
een aantal vrouwen wel degelijk etniciteit en kleur discriminatie op Curaçao ervaren179. 
De etnische categorieën zijn kunstmatig en relatief, maar ze werden door de vrouwen 
gehanteerd om een etnische aanduiding aan te geven. De (etnische) werkelijkheid is veel 
complexer (Eikrem, 1999). Daar komt nog bij dat de beleving van de etnische identiteit 
complex, ambivalent en tegengesteld is180. Er is geen eenduidige defi nitie te geven over 
etnische identiteiten. Er bestaat overigens dan vaak ook het gevaar dat raciale stratifi caties 
hierdoor niet alleen in stand worden gehouden, maar ook worden geconstrueerd (Hall, 
1986). Vooroordelen bepalen de organisatiecultuur en het is van belang te beseffen dat 
het etniciteitvraagstuk op Curaçao volgens een aantal respondenten uitgespeeld wordt 
via het Nederlandse cultuurgoed dat in bepaalde organisaties en bedrijfsculturen in de 
private sector hoger gewaardeerd wordt dan het Antilliaanse/Curaçaose cultuurgoed en 
de arbeidsethos (Marcha & Verweel, 2000). Dit geldt echter niet voor de overheidssector, 
waar de Antilliaanse/Curaçaose cultuur en het ideeëngoed wel degelijk als richtlijn 
worden gehanteerd. Alle vrouwen hadden zo hun verhalen, maar de teneur was toch wel 
dat in Nederlands georiënteerde bedrijven een negatief vooroordeel heerste ten aanzien 
van Antillianen en hun werkethiek. Negatieve opmerkingen over verschillende etnische 
groeperingen werden dikwijls geuit en gehoord. En hoewel er een tendens te bespeuren 
is om de Antillianisering door te voeren binnen de gelederen van organisaties bij zowel 
de overheid als de particuliere sector is het glazen plafond voor Curaçaose vrouwen in de 
particuliere sector181 erg dik. 

Een respondente meende dat:

“...ras soms inderdaad wel een rol speelt of een rol kan spelen. Dat is afhankelijk van waar 
je solliciteert. Ik denk dat als je bijvoorbeeld bij de overheid solliciteert, als we over Curaçao 
praten, dat ze voorrang geven aan het zwarte ras... Dit is gevoels-matig, want dit soort dingen 
kan je niet hard maken. Maar ik denk dat je in een voor-keurspositie bent als je blank bent in 
het bedrijfsleven en omgekeerd bij de overheid...” (R19). 

Dit geldt niet voor het midden en hoger management (subtop) in deze bedrijven. Opvallend 
is ook dat de top van de overheidsdiensten voornamelijk door mannen wordt bemand182, 
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uitzonderingen daargelaten. De overheid werd wel overwegend door Afro- Curaçaoënaars 
bestuurd, maar het was voor de enkele witte (Nederlandse) professional ook niet altijd even 
makkelijk om bij de overheid te functioneren. Na 30 mei 1969 en de zeventiger jaren is de 
Antillianisering het verst doorgevoerd183 , meenden diverse respondenten. (Nederlandse) 
respondenten werkzaam in de private sector zeiden dat ze wel een verschil hadden 
geconstateerd met betrekking tot hun Antilliaanse collega’s. 

Dat zij minder werkt en toch meer verdient dan haar Antilliaanse collega’s:

“...en soms merk ik dat ik toch een sociale achterstand heb, omdat ik Nederlandse ben en geen 
Antilliaanse. Een beetje wantrouwen, ik moet eerst iets overbruggen, iets bewijzen, voordat ik 
geaccepteerd word. Ik val een beetje buiten het onderons gebeuren...” (respondente 26). 

Een andere respondente vertelde:

“Ik ben Nederlandse, ik ben blank en blanken zijn makamba’s, dat zijn dus ontzettende 
vervelende mensen, die je altijd willen vertellen wat je wel en niet moet doen. Ongeacht of ze 
jou kennen of niet of ze met je gesproken hebben of niet. Je bent blank, that’s it. En dan word 
je hier heel erg op beoordeeld en dat vind ik heel vervelend. Ik kan wel een blanke huidskleur 
hebben, maar dat betekent nog niet dat ik blank of dat ik makamba ben... dat uit zich in 
een bepaalde stugheid... en die uit je door je extra in te spannen, extra aandacht te besteden, 
extra sociaal te zijn, laten zien wat je kunt etc, etc. Je moet laten zien, dat je anders en 
geloofwaardig bent...” (respondente 27). 

De erkenning van de koloniale afhankelijkheidsbanden met Nederland zijn mijns 
inziens van belang. Dit is ook van zeer grote invloed geweest op de psyche van “ de 
Antilliaan” . Etniciteit speelt in de meeste gevallen niet alleen psychologisch door bij 
personen werkzaam of bekend binnen deze cultuur, maar bepaalt in hoge mate ook de 
perceptie van iemand over zichzelf en zijn/haar maatschappelijke kansen en problemen. 
De verwevenheid van sekse, etniciteit en sociale achtergrond is daarom ook een van de 
contextuele uitgangspunten van dit onderzoek. In een en dezelfde adem wordt niet alleen 
etniciteitdiscriminatie door een aantal vrouwen ontleed, maar ook de sekse discriminatie. 

Een vrouw zei: 

“Vanuit mijn invalshoek bestaat er wel degelijk een sekseverschil tussen man/vrouw, vooral en 
met name de wijze waarop mannen en vrouwen in hogere posities worden ervaren. De vrouw 
moet zich veel meer waarmaken in een positie dan een man. Hier kwam ik binnen. Ik zit als 
enige vrouw in een groep mannen. Ze hadden slechts één vrouw in managementfunctie gehad, 
maar voor de rest niemand. Je merkt dat het vrouwzijn toch een rol speelt. Je merkt het heel 
subtiel. Je merkt het in heel veel kleine dingen. Ik kom daar overheen, door me te verdiepen in 
de achtergronden van het werk en kennis uit te stralen en hierdoor respect af te dwingen...” 
(R2).

Afro-Curaçaose vrouwelijke topmanagers in het bedrijfsleven ervoeren dat het moeilijk 
te bewijzen was, maar op cruciale momenten hadden zij wel degelijk gemerkt dat bij met 
name Nederlandse mannelijke collega’s kleur en etniciteit in combinatie met gender een rol 
speelde (Edmondson Bell & Nkomo, 2001). 
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Dezelfde respondente merkte op:

“Bij dit bedrijf speelt ras een rol. Hier heb ik het gemerkt. Ik kan niet precies zeggen hoe. Als je 
hier in dit bedrijf kijkt, zie je dat blanke families hier domineren (welgestelde Nederlandse en 
Arubaanse families). Op bepaalde functies zitten bepaalde etniciteiten op bepaalde posities. Ik 
vind wel dat je je over die barrières van ras heen moet zetten. Ik heb dat gedaan door me er 
niks van- aan te trekken. Ik zit nu toch in deze positie en ik ga door. Leeftijdsbarrière heb ik al 
overwonnen Ik heb over heleboel mensen- mannen en vrouwen- leiding gegeven ...dus...”, aldus 
respondente 2. 

Andere vrouwen hadden deze ervaring niet. Bij sommige vrouwen was leeftijd een 
grotere barrière dan sekse of etniciteit. Een jonge leeftijd in combinatie met kleur 
(dikwijls Afro-Curaçaos) in een overwegend mannelijk en/of witte (Nederlands/Europese) 
mannelijke setting werd door een aantal vrouwen184wel als een barrière binnen sommige 
organisatieculturen gezien. 
Een groot deel van de vrouwen had echter helemaal geen ervaring met de gevraagde 
barrières omtrent sekse en etniciteit. Dit kwam door hun persoonlijke instelling. Ze 
vertikten het om een obstakel te zijn. Deze groep vrouwen had de instelling dat tachtig 
procent van het maatschappelijk succes afhankelijk is van de persoonlijke instelling185.
De reacties en antwoorden van de vrouwen op deze vraag waren helder en gevarieerd. De 
toppers vertelden over verschillende ervaringen en incidenten. Zowel sekse als etnische 
barrières waren ervaren. Het sociaal netwerk van mannen bleek ten aanzien hiervan 
doorslaggevend te zijn. Volgens respondenten gingen mannen goed met elkaar om. Dit 
in tegenstelling tot vrouwen die zich dikwijls niet erg comfortabel voelden in elkaars 
gezelschap. Vrouwen moeten zich ook meer waarmaken, vonden ze. Dit bewijzen kan door 
zich meer te verdiepen in de achtergronden van het werk en hierdoor kennis en autoriteit 
uit te stralen. Daarnaast verzorgen vrouwen kinderen, wat betekent dat vrouwen hun tijd 
goed moeten plannen en organiseren. Een vrouw zijn in een bepaalde functie, die voorheen 
alleen door mannen werd uitgeoefend, past niet in het verwachtingspatroon. ‘Men’ denkt 
ook altijd dat een gehuwde vrouw altijd “erbij” verdient186, vonden veel respondenten.
Eén van de belangrijkste theoretische veronderstellingen in verband met dit onderzoek 
was dat de maatschappelijke mogelijkheden van vrouwen in hoge mate bepaald worden 
door hun etnische en sociale achtergronden. Hoe realiseren vrouwen hun maatschappelijke 
ambities, wetende dat etnische en sociale milieufactoren een determinerende rol spelen 
met betrekking tot hun kansen en de overwinning van eventuele obstakels? Visies, de 
houding, de opvoeding, het historisch bewustzijn, de publieke informatie en opinie 
en het identiteitsbewustzijn spelen een essentiële rol hierin187. Verschillende soorten 
reacties werden er gegeven. Maar over het algemeen gold dat een deel van de vrouwen 
heel bewust met hun positie, hun identiteit en hun kansen moeten omgaan, vonden een 
paar respondenten. Deze mogelijkheden werden niet per defi nitie als problematisch of 
geprivilegieerd gezien. Het werd duidelijk dat etnische en sociale factoren wel van invloed 
waren, maar deze uiteindelijk niet bepalen. Een aantal vrouwen had op dit vlak echt niets 
ervaren en wist ook niet in hoeverre dat mee speelde. Een vrouw was zich ervan bewust 
dat ze een vrouw was, dat ze zwart was en wat dat teweeg kan brengen bij mensen. 
Ze vond dat je je niet van de wijs moest laten brengen door sekse, maatschappelijke 
achtergrond of kleurmechanismen. Andere respondenten merkten op dat een krachtige 
of sterke persoonlijkheid wel degelijk uitmaakt voor het bereiken van ambities. Er moet 
meer gedaan worden en harder worden gewerkt om de problemen die veroorzaakt worden 
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door etnische of klassenachtergrond op te lossen om zodoende de eigen persoonlijkheid 
te ontwikkelen. Het komt er op neer dat vrouwen moeten weten wie ze zijn. Dat betekent 
dat zelfvertrouwen een groot sociaal netwerk en economische onafhankelijkheid, volgens 
respondenten. Een respondente ambieerde geen topfunctie, maar wilde wel de mogelijkheid 
om in principe de dingen te bereiken die ze wilde bereiken: ze zei dat barrières haar niet 
afhielden van haar doelen. Deze sekse- en etniciteitfactoren kunnen het mobiliteitsproces 
vertragen en/of bemoeilijken. Vandaar dat op Curaçao met name patronage zo belangrijk 
was, zei een aantal geïnterviewden. Eén vrouw was echter absoluut van mening dat, 
wanneer zij uit een hogere sociale klasse afkomstig was geweest, zij meer kansen zou 
hebben gehad. Ze moest –vond ze- harder werken voor haar doelen dan iemand uit een 
invloedrijke familie. Maar, vonden ook een aantal respondenten, personen moeten op grond 
van hun capaciteiten en niet om andere variabelen een kans krijgen. Een paar respondenten 
vonden dat ze echter wel een kans maakten door de genoten opleiding of in de politieke 
arena, waar de kansen vrij hoog te noemen waren. Ook door het feit dat ze een bijdrage 
wilden leveren aan de opbouw van de gemeenschap en voor de overheid wilden werken. 
De persoonlijke opstelling en profi lering is veelzeggender dan de etnische of sociale 
achtergrond. Een vrouw merkte op dat zij zich op geen enkel terrein liet discrimineren, 
want als ze iets wilde bereiken, dan deed ze dat ook. Het ligt aan de vrouwen zelf, wat niet 
wegneemt, dat vrouwen bewust en voorbereid moeten zijn op tegenwerking. Daar komt 
nog bij dat men zonder opleiding nergens komt. De basis is erg belangrijk en de eerste 
verantwoording hiervoor ligt bij de ouders die voor een goede opleiding en opvoeding 
moeten zorgen. In combinatie hiermee is het bewustzijn, dat etnische en sociale factoren 
van invloed zijn op maatschappelijk kansen, van belang. Sociale mobiliteit hangt af van wie 
men is en hoe men is. Gesteld werd dat gedragingen die worden geassocieerd met lagere 
sociaal-economische milieus kunnen worden afgeleerd. Men moet bereid zijn om zich aan 
te passen en te willen leren. Vanuit deze context heeft iedereen goede maatschappelijke 
kansen. Een bepaalde Curaçaose afkomst is in sommige gevallen zelfs een pre in bepaalde 
functies. Vooral functies bij het gouvernement behoren hiertoe, meenden een aantal 
respondenten. Het soepele verloop hiervan werd toegeschreven aan de kleinschaligheid van 
de gemeenschap. Paradoxaal genoeg werd tegelijkertijd deze zelfde kleinschaligheid door 
een aantal vrouwen juist als problematisch ervaren. Een vrouw had nooit in discriminatie 
geloofd en deze ook niet ervaren. Een groot aantal vrouwen meende dat ze deze barrières 
nooit hadden ervaren. Een respondente wist wel dat er kleine groepen, klassen en circuits 
bestonden die kunstmatig elitair gehouden worden, maar vond dat type van elitisme op 
Curaçao bezwaarlijk.Veel respondenten vonden dat deze barrières voor hen niet relevant 
waren, omdat ze deze obstakels of niet hadden ervaren of geen problemen op dit vlak 
hadden meegemaakt. Opvallend was dat een paar vrouwen deze deelaspecten niet als 
problematisch voor het functioneren in een hoge functie vonden. Voor een vrouw was het 
niet van invloed geweest op haar besluiten. Ze had bereikt wat ze wilde en stoorde zich 
niet aan politieke kleur of sekse of armoede van een persoon. Ook blijken sociale contacten 
zekerheid te bieden voor veel mensen die de belemmeringen wel ervaren. Hierdoor 
kunnen veel meer personen ongeacht hun achtergrond of etnische afkomst hun ambities 
verwezenlijken. Belangrijke theoretische inzichten en uitgangspunten hierover bieden 
Amott & Matthaei (1991), Davidson (1997), Fanon (1967), Sokoloff (1992), Tang Nain 
(1991).
Vooroordelen bepalen beeldvorming en uitsluiting. Genderfactoren spelen toch nog een 
belangrijke rol, volgens respondenten. Want wanneer een vrouw in verwachting raakt of 
is, denkt men eerder aan de eventuele bedrijfsgevolgen, dan aan de verbetering van de 
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omstandigheden van de vrouw in kwestie. Er bestaat over het algemeen weinig begrip over 
de verantwoordelijkheid, die zij toch draagt voor de huishouding, vinden respondenten. 
Salarisverschillen spelen ook een niet onbelangrijke rol (OiB, 3/01; Plantenga & Dijkstra, 
1997). 
Er bestaan ook subtiele inkomensverschillen. Bij de overheid verdienden vrouwen 
tot medio jaren tachtig over het algemeen ook minder (deels veroorzaakt door het 
functieniveau waarop ze werkzaam zijn) dan hun mannelijke collega’s.Ook het feit dat 
de uit het buitenland aangetrokken krachten meer in de private sector verdienen dan 
lokaal aangenomen krachten wekte veel irritatie bij een aantal respondenten. Zij werden 
sneller bevorderd in vergelijking met lokale krachten en dat uitte zich ook in verschillen 
in inkomens, omdat veel expats (technische bijstanders) meer verdienen, waardoor er een 
aanzienlijk inkomenskloof tussen de lokale en de Nederlandse/buitenlandse werknemers 
te zien is. Dit zijn gevoelsmatige observaties, maar deze zeggen veel over de interpretaties 
en ervaringen van vrouwen omtrent de voorkeurspositie van enkele etnische groeperingen 
in het bedrijfsleven en bij de overheid. Sommige Nederlandse respondenten waren zich 
bewust van de vooroordelen die er over en weer bestonden over hun etnische groep.
Een vlotte beheersing van de Nederlandse taal, - vooral in het (inter)nationale bedrijfsleven 
- is doorslaggevend. Naast de beheersing van de talen (Papiaments, Nederlands, Engels en 
Spaans) is het essentieel dat men snel de switch kan maken om als Antilliaanse te handelen 
en andere ‘sociaal-culturele’ settings te begrijpen188. 
Bij de overheid bestaat echter verder dikwijls een voorrangsbeleid om Afro- Curaçaoënaars 
aan te nemen, dit in tegenstelling tot de particuliere sector (witter)189. Bij één accountbureau 
werd duidelijk de voorkeur gegeven aan Nederlandse werkkrachten in hogere functies. 
Voor wat de sekse-uitsluiting betreft vonden respondenten dat vrouwen met een hoge 
afgeronde opleiding worden sowieso serieuzer genomen. Verder uiten sekse vooroordelen 
zich met name door de uitspraken over het uiterlijk. Vooral in bedrijven met een Latijns 
Amerikaanse mentaliteit komen deze ervaringen veelvuldig voor. 
Sedert 1992 bestaan er geen inkomensverschillen voor vrouwen, waar zij werken. Een 
ander deel van de vrouwen vond dat mannen nog steeds consequent meer verdienen, 
eerder gepromoveerd werden en eerder als kostwinner van het gezin werden beschouwd. 
In Nederland hebben sommige van de vrouwen meer strijd moeten leveren dan op 
Curaçao op dit terrein, werd opgemerkt. Op Curaçao konden zij sneller zelfstandig hun 
beroep uitoefenen. Terwijl weer een andere vrouw van mening was dat Curaçao eigenlijk 
een macholand was vergeleken met Latijns-Amerikaanse landen. Ze vond dat er in het 
buitenland minder op sekse werd gediscrimineerd dan op Curaçao. Op Curaçao moet men 
zich in het begin van de carrière nog constant bewijzen. Men moet als vrouw zijnde door 
dat vooroordeel heengaan. Ook vond een respondente dat haar Nederlandse vrouwelijke 
collega op Curaçao qua inkomen hoger gewaardeerd werd dan zij. Door hiertegen in verzet 
te komen heeft zij die ongelijkheid weten te bestrijden. Voor haar was haar verzet ook een 
inherente kritiek op het hele Curaçaose beurzenbeleid; wat is daarvan namelijk het nut als 
men personen laat studeren en hen tegen een mager inkomen laat terugkomen? 

Een respondente antwoordde: 

“...wat inkomens betreft, dat is zeer zeker zo, dat is iets waar ik heel hard aan gewerkt heb om 
daar verandering in te brengen, omdat het gewoon schandalig is. Het is me niet altijd in dank 
afgenomen, maar het is een van de dingen waarvan ik zeg, dat het heerlijk is dat het zover is. 
Maar het is eigenlijk schandalig...” (respondente 82). 
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Vele sectoren zijn nog erg masculien en vrouwen zijn dan een vreemde eend in de bijt, 
vonden een paar respondenten. Dat alleen al is vaak een sociale en psychologische barrière. 
Hoewel mannelijke collega’s zich graag als mentor over vrouwen ontfermen, blijven ze 
beschermend en vaderlijk. Maar dat wordt vaak als betuttelend ervaren, was een reactie. 
Meer mannen hebben een beter professioneel netwerk en weten beter wat de functies 
inhoudelijk vereisen. Het mannennetwerk voedt de mogelijkheden tot het bereiken van 
bepaalde functies -denk hierbij aan de inside information- die vrouwen niet krijgen. In 
bepaalde verzorgende branches en beroepsgroepen (bijvoorbeeld gezondheidszorg en 
onderwijs) werken veel vrouwen, maar zijn het toch voornamelijk mannen die in de 
leidinggevende functies functioneren (Powell, 1999; Wirth, 2001). Het uitgangspunt tijdens 
veel sollicitatieprocedures is, dat vrouwen niet betrouwbaar bevonden werden omdat zij 
eerder het bedrijf zullen verlaten vanwege zwangerschap of andere gezinsverplichtingen.
Toch zijn er echter veel Antilliaanse vrouwen in goede posities die geboren en getogen 
zijn op het eiland en als rolmodellen fungeren. In enkele bedrijven waren de Antillianen 
toch in de meerderheid en werd er door een aantal vrouwen absoluut geen etniciteitbarrière 
ervaren. Eén respondente had ervaren dat zij tussen al haar mannelijke collega’s de enige 
vrouw was. Desondanks voelde ze zich er als Antilliaanse senioraccountant goed thuis. 
Een vrouw in een mannenberoep of leidinggevende functies valt op, vertelden 
respondenten. Bovendien wordt men niet vaak met applaus binnengehaald, met als gevolg 
dat vrouwen vaak te concurrerend bezig zijn, omdat ze het gevoel hebben dat ze moeten 
uitblinken. Vrouwen zullen veel meer weerstanden moeten overwinnen en wanneer daar 
kritiek op geuit wordt is er het gevaar dat ze zich impopulair maken. Veel barrières en 
tegenwerking komen door onwetendheid. Daarom is het belangrijk dat mensen worden 
geïnformeerd. Bovendien blijven vrouwen vaker in middenkaderfuncties (administratieve 
en secretariële functies) hangen. En voor iedereen is er een andersoortig barrière. Arabische 
vrouwen bijvoorbeeld, ervaren de obstakels vanuit een culturele invalshoek. Daarnaast zijn 
er op Curaçao nog veel sociaal-culturele achterstanden onder bepaalde bevolkingsgroepen, 
die hierdoor grote obstakels moeten overwinnen, meenden een aantal respondenten 
Sociale connecties zijn invloedrijk. Vaak was de ervaring dan ook dat vrouwelijke 
professionals/ managers voor assistenten werden aangezien, terwijl zij juist leidinggevend 
zijn. Het is voor sommige vrouwen ook moeilijk om alleen op het eiland naar recepties, 
borrels of andere gelegenheden te gaan, waar meer (mannelijke) collega’s zijn. Juist in dat 
informele circuit wordt cruciale informatie uitgewisseld. 
De Curaçaose private sector wordt door hoofdzakelijk buitenlandse partners gekenmerkt. 
De afkomst van een groot aantal bedrijven is Nederlands, waardoor het voor Antillianen in 
sommige gevallen dubbel zo moeilijk is om daar binnen te komen. Dit uit zich met name 
in de verdeling in de functies. De mensen, werkzaam in deze sector, ervaren dat ze geen 
echte kansen hebben. Inkomensverschillen kunnen, volgens respondenten, nauwelijks 
geanalyseerd worden, omdat veel mensen daar niet over praten. Men moet goede vrienden 
zijn, wil men daar over praten. Het salaris is privé zaak. Het is moeilijk om te achterhalen 
wie wat verdient. Bij de overheid verdient men in vergelijking met de private sector niet 
even goed, maar kan men na een lange procedure wel in salaris vooruit gaan. 
Een Nederlandse respondente ervoer binnen deze sector dat er wel degelijk 
etniciteitbarrières te overwinnen zijn, doordat er nog te vaak een psychologische koppeling 
tussen huidskleur en gedrag wordt gemaakt. Door deze link veronderstelt men bijvoorbeeld 
dat Nederlandse vrouwen per defi nitie stug zijn, waardoor ze steeds het tegendeel moeten 
laten zien. 
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Een ander voorbeeld is dat veel respondenten vonden dat Nederlandse collega’s veel eerder 
in bepaalde bedrijfstakken bevorderd werden in hogere functies dan lokale personen. Veel 
respondenten reageerden zeer geërgerd en emotioneel op deze voor hen discriminerende 
praktijken. Dit was met name tijdens de groepsinterviews het geval. Vooral wanneer 
Nederlanders aangetrokken worden voor een aantal jaren onder de voorwaarde van een 
hoger inkomen dan uitbetaald zou worden aan een geschikte lokaal deskundige. 
Vooroordelen zijn gebaseerd op wantrouwen volgens een groot aantal respondenten. En 
daarom betekent het voor vrouwen in een mannenwereld dat men zich eerst moet bewijzen. 
De opleiding helpt om deze barrières te nemen. Men leert communicatief te zijn en sterk in 
de schoenen staan. Daarom is een goede werkattitude essentieel om met belemmeringen om 
te gaan. 
Naast sekse werd leeftijd als belemmering door een aantal vrouwen gezien. Jong en vrouw 
zijn in een leidinggevende functie werd door veel van de respondenten als problematisch 
ervaren. Op Curaçao leeft het idee, vond een respondente, dat men minimaal 40 jaar oud 
moet zijn voor een leidinggevende functie. De heersende etnische vooroordelen dragen 
er toe bij dat het niet makkelijk is om als Afro- Curaçaose vrouw in een topfunctie te 
fungeren. Bovendien bestaat er in het bankwezen de voorkeur om voor enkele topfuncties 
personen met een lichte huidskleur uit te kiezen. De discriminatie slaat terug naar 
de donkere huidskleur, maar er bestaan geen inkomensverschillen op basis van deze 
mechanismen, omdat de structuur van beloning -althans bij de overheid- gebaseerd is op 
werkervaring en functie. Het mechanisme etniciteit speelt dus een rol, afhankelijk van de 
setting en de beroepsgroep en functie. 

Een mening die hierover geuit werd luidde:

“Voor wat betreft ras, ik vind dat hier op Curaçao in de privé-sector, voor wat ik gezien heb, dat 
in de meeste kantoren, ze allemaal buitenlandse partners hebben. Misschien is het ook niet 
bewust of zo, maar het is gewoon zo. Het gaat veel makkelijker als iemand Nederlander is en 
geen Antilliaan om tot bepaalde functies te komen... Dat is de indruk die ik heb en als je goed 
rondkijkt, dan zie je bij de meeste leidinggevenden dat ze misschien een Antilliaanse partner 
hebben, maar dat de rest gewoon Nederlanders zijn. Ik weet niet in hoeverre, dat discriminatie 
is ofzo. Vaak heeft het te maken met de afkomst van het bedrijf. Het is een Nederlands bedrijf 
en er werken gewoon Nederlandse mensen aan de top. En als er al een partner is dan is 
volgens mij de weg dubbel zo moeilijk om nog meer Antillianen op een bepaald niveau te 
krijgen... Het is iets gevoelsmatig...” (respondente 23). 

De niet-toppers verschilden wat hun ervaringen betreft niet veel van de toppers. Toch had 
een groot aantal respondenten helemaal geen problemen ervaren met betrekking tot sekse 
of etniciteit uitsluitingsmechanismen. Er waren zelfs respondenten die vonden dat ze 
positief waren “gediscrimineerd”. Een deel van de geïnterviewde vrouwen had echter wel 
genderbarrières meegemaakt. Ze vertelden dat ze door niet bang te zijn en goed gemanierd 
voor hun rechten op te komen, ze mensen andere normen en waarden hadden kunnen 
leren. Sommige respondenten wisten, ondanks hun betrekkelijk jonge leeftijd, wel van 
de wettelijke inkomensongelijkheid, die in 1992 opgeheven was. Men wist dat er sprake 
was van sekseongelijkheid, maar dat uitte zich nauwelijks meer in inkomensverschillen. 
Inkomensverschillen worden primair veroorzaakt, vonden een aantal respondenten, door 
meer werkervaring. Verscheidene malen werd door een deel van deze vrouwen ook gezegd 
dat veel Curaçaoënaars zelf onderling discrimineren, want over alle etnische groeperingen 
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bestaan vooroordelen. Afhankelijk van de machtsverhoudingen waar deze groepen zich 
maatschappelijk in bevinden, kunnen deze vooroordelen schade aanrichten. 
Een vrouw had zich gediscrimineerd gevoeld, omdat zij werkzaam was bij de overheid 
en men bekritiseerde de politieke kleur van haar familie. Eveneens worden kinderen van 
alleenstaande moeders, maar ook deze moeders zelf, buitengesloten en als problematisch 
beschouwd binnen het maatschappelijke verkeer. Ook werd opgemerkt dat de mannen 
toch echt meer verdienen en dat het bestaan van de vele vrouwenorganisaties en het 
emancipatiebewustzijn aangeven dat het nodig is voor de rechten van vrouwen op te 
komen. 
Nog steeds zijn in de meeste besturen overwegend mannen lid en wordt toch van vrouwen 
verwacht dat zij stilzwijgend en braaf deelnemen in het arbeidsproces, terwijl mannen 
daarentegen brutaler zijn en alles mogen zeggen. Opmerkelijk was ook dat een aantal 
vrouwen noch sekse noch etniciteitobstakels op Curaçao hadden meegemaakt, maar wel 
in Nederland. Tijdens opleidingen en stages in Nederland waren een paar vrouwen op 
een negatieve manier geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie. Een deel van 
de vrouwen had op dit terrein niets ondervonden, een enkele vrouw wilde er niet over 
nadenken, omdat volgens haar het moment dat je over deze negatieve zaken gaat nadenken, 
dit al van binnenuit belemmerd werkt. Wel was het duidelijk onder alle respondenten dat 
mannen sneller betere posities krijgen. Toch werd gemeend dat opleiding doorslaggevend 
was om de barrières te overwinnen. Een respondente vond dat door de trend om met name 
deskundigen uit Nederland over te laten komen een onevenredig groot aantal lokale experts 
werd genegeerd. Dat was volgens haar absoluut een teken van discriminatie. 
Ook Antillianen discrimineren op gender. Binnen haar organisatie functioneerde er geen 
enkele vrouw aan de top, terwijl in de lagere regionen veel vrouwen werkzaam waren. 
Ze was ervan overtuigd dat vrouwen juist meer doorzettingsvermogen dan mannen aan 
de dag legden en preciezer werkten. Enkele respondenten verwezen naar de typische 
uitgaansmogelijkheden van Curaçaoënaars en Nederlanders op het eiland. Ook had een 
vrouw ervaren dat zij vanwege haar jeugdige leeftijd niet serieus genomen werd met name 
in haar leidinggevende functie. Maar zij had de verbazing en het ongemak van de collega’s 
als uitdagend en leuk ervaren en deze positieve houding was cruciaal gebleken. Binnen 
haar specifi eke sector had ze bovendien strijd moeten leveren om het inkomensverschil, wat 
bestond tussen mannen en vrouwen, op te heffen. Er wordt nog steeds strijd gevoerd om 
de beeldvorming omtrent de verschillende beroepsgroepen te verbeteren en meer vrouwen 
in directiefuncties te krijgen, ook of juist ook wanneer een beroepsgroep tot de “typische” 
vrouwenberoepen behoort.
Het glazen plafond is bij de overheid niet zo heel dik in vergelijking met de private sector. 
Want een Antilliaanse, werkzaam bij een Nederlandse bank op Curaçao, moet tweemaal 
zo hard werken om zich te bewijzen, werd er door een respondente opgemerkt. Ook sekse 
werd gezien als een obstakel. De ervaring is dat mannen toch eerder een leidinggevende 
baan bemachtigen. Eén vrouw was positief over haar kansen, omdat ze vond dat ze een 
doorzetster is en van mening was dat veel vrouwen in hogere functies er keihard voor 
gewerkt hadden. Een aantal vrouwen benadrukte dat ze tevreden waren met hun toenmalige 
werkkring en baan en dat de balans tussen werk en privé nu prioriteit kreeg. Voor deze 
groep vrouwen was aandacht en tijd voor jezelf en naasten even belangrijk als de doelen die 
ze willen bereiken. 
Een reactie was dat niet alleen bovengenoemde factoren van invloed zijn, maar ook de 
nationaliteit. Volgens een vrouw kon zij als buitenlandse –als niet-Antilliaanse- geen 
minister president van de Antillen worden. Hoewel zij ervan overtuigd was dat iedereen 
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met een goede opleiding, ongeacht de etnische achtergrond en een goede indruk heel ver op 
Curaçao kan komen. Een andere mening die hier op aan sluit is dat een vrouw meende dat 
het niet hebben van een goede opleiding een grotere barrière is dan een buitenlandse (een 
niet -Antilliaanse of niet Curaçaose zijn) zijn. Ondanks het feit dat ze een buitenlandse is, 
was ze ver in deze maatschappij gekomen. Maar ze blijft wel altijd een buitenlandse, omdat 
het verwachtingspatroon omtrent bepaalde groepen buitenlanders soms positiever is (wat 
zich uit in sneller iets geregeld krijgen en een makkelijkere acceptatie). 
In het verlengde hiervan valt de reactie van één vrouw op. Zij meende dat gezien haar 
achtergrond zij inderdaad niet verwachtte partner op Curaçao te kunnen worden binnen 
een Nederlands bedrijf. Ze zag de oorzaak hiervan in de desbetreffende bedrijfscultuur. 
Er waren weinig Antilliaanse partners binnen het bedrijf werkzaam wat volgens haar 
een historische oorzaak had. Toch zag ze dat een groep jonge ambitieuze Antillianen, nu 
op de goede weg was, wat ze een leuke en positieve ontwikkeling vond. Tegelijkertijd 
meende ze, dat het eigenlijk niet zo mocht zijn, dat alleen vanwege het Antilliaan zijn zij 
in aanmerking konden komen voor een hoge functie (het proces van Antillianisering). Een 
voorkeursbehandeling was in principe volgens haar wel goed, maar dat betekende vaak, 
paradoxaal genoeg, dat met name onder Nederlandse collega’s dit niet goed werd begrepen 
en geaccepteerd, waardoor Antillianen zich toch dubbel moesten bewijzen. 
Eén vrouw zag voor haar zelf geen barrières en hield er ook niet van om erover te praten, 
want ze was van mening dat men dan al met barrières bezig is. Hoge eisen stellen is 
belangrijk. Zelf bekleedde ze een topfunctie bij de overheid, maar wilde meer ruimte om 
te doen wat ze wilde doen en vond dat men te gauw tevreden was met middelmatigheid. 
Dat is een bedreiging voor de overheid, maar ook voor de hele gemeenschap. Het maakte 
één respondente echter niet zoveel uit. Vroeger moest men als Antilliaan beter dan de 
Nederlander zijn om zo een hoge functie te bekleden, maar dat tijdperk is een ‘beetje’ 
voorbij. Het is niet meer zo belangrijk waar je vandaan komt, maar veel meer nog waar 
je werkt. Kennis en ervaring zijn doorslaggevend naast de presentatie binnen bepaalde 
functies. Op Curaçao speelt nog steeds een rol, wanneer men iemand niet mooi vindt. Daar 
komt nog bij dat op Curaçao kleurverschillen en kleurschakeringen nog onevenredig groot 
van invloed zijn. Het gevolg is dat onderlinge uiterlijke verschillen jammer genoeg de 
percepties van nog veel Curaçaoënaars over hun maatschappelijke kansen beïnvloeden. 

Een respondente reageerde:

“Laat mij het zo zeggen, ik denk dat men graag of liever iemand zou zien van een lichte 
kleur, omdat het toch iets zegt over het uiterlijk en uiterlijk is toch iets wat belangrijk wordt 
gevonden... Ik denk en praat niet zo, maar ik hoor het wel hier,... In Nederland had ik dit 
probleem niet, je bent daar zwart of niet, maar hier heb je al die tinten en toen ik terugkwam 
viel het mij weer op, want ik wist het helemaal niet dat er een verschil was tussen mij en weet 
ik veel wie... ”, aldus respondente (47).

Etnische barrières bestaan op Curaçao, omdat sommige mensen in ellendige situaties door 
blijven leven. Moeders die te veel en te jong kinderen hebben gekregen, waardoor het voor 
hen moeilijk is om zich uit een problematische setting te onttrekken, waardoor ze eigenlijk 
extra begeleidt en gestimuleerd moeten worden. En dit bepaalt heel veel. Verder betekent de 
hulp die men “onderweg” ontvangt van collega’s, vrienden en familieleden erg veel. Er zijn 
zoveel drop-outs, te veel mensen leven in een armoede klasse op Curaçao, te veel gezinnen 
vallen uit elkaar en zien elkaar niet. Een kind moet ruimte ervaren en te vaak wordt een 
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kind in een bepaalde setting door te veel verschillende familieleden opgevoed.
De seksebarrières zijn veel minder geworden na het emancipatieproces, want er zijn 
veel bedrijven met vrouwelijke managers. Ook bij de overheid zijn er meer vrouwen in 
leidinggevende functies werkzaam. Er bestaat wel angst onder mannen voor vrouwen die 
beter dan zij zouden kunnen worden. Bovendien is er altijd ergens wel een ander obstakel 
dat niet voorzien is, omdat men veel geluk moet hebben en men niet kan verwachten alles 
te kunnen bereiken in het leven. De heersende mentaliteit dat er per defi nitie van uitgegaan 
wordt dat mannen aan het hoofd van een onderneming of organisatie moeten staan is 
één van oorzaken van deze barrière. Vrouwen zijn nog te bang om de top te bereiken. 
Daarnaast moeten zij veel meer doen om daar te komen. Maar om op topniveau te kunnen 
functioneren moet men ook een bepaald type persoon zijn. Men moet willen vechten en 
doorzettingsvermogen aan de dag leggen en men mag niet onzeker overkomen. Vrouwen 
houden daarnaast nog teveel rekening met mannen die boven hen staan, omdat zij een aura 
en extra veel invloed hebben, waardoor veel vrouwen denken dat zij niet verder kunnen 
komen. Vrouwen moeten ondanks alles gewoon doorgaan, waardoor zij door kunnen 
stoten naar de top. De capaciteiten van vrouwen staan niet meer ter discussie, maar op de 
een of andere manier krijgen zij de functie niet vanwege politieke redenen of doordat zij 
buitenlanders (Nederlanders, Venezualanen of Amerikanen) prefereren. In die zin bestaan 
deze obstakels voor zowel Curaçaose mannen en vrouwen. Verder hangt het ook af van 
het desbetreffende organisatie of het bedrijf. Sommige organisaties zijn heel “gastvrij” 
maar binnen andere bedrijven bestaat er een plafond. De cultuur van een organisatie wordt 
dan door de mentaliteit van de daar werkende personen bepaald. Belangrijk is ook of het 
een familiebedrijf is of dat er een machocultuur heerst of dat er een vrouwvriendelijke 
management binnen de organisatie of bedrijf bestaat. Uiteraard is de houding van de vrouw 
doorslaggevend. Het is een samenspel van factoren die zowel door vrouwen als mannen 
wordt bepaald, vond men. Een aantal respondenten vond dat het plafond vaak van cement 
is en een muur is waar men door- heen moet hakken. Soms kan men er niet eens doorheen 
kijken. Ook wordt het doorstoten naar de top door etnische of culturele achtergronden 
beïnvloed. Vaak wordt er bovendien vanuit management verondersteld dat vrouwen een 
zware en verantwoordelijke baan niet aankunnen, omdat of ze kinderen hebben of zouden 
kunnen krijgen, waardoor ze het werk niet voor 100% zou kunnen uitvoeren. Daarom 
is het belangrijk dat vrouwen zich ervan bewust zijn dat zij zichzelf continue moeten 
bewijzen. Kansen krijgt men pas na heel veel obstakels overwonnen te hebben. Men 
investeert over het algemeen niet bewust in vrouwen. Men prefereert om meer in mannen te 
investeren, omdat men denkt dat een man kostwinner is van het gezin een grotere fi nanciële 
verantwoordelijkheid draagt dan een vrouw. Het is belangrijk dat vrouwen laten zien wat ze 
kunnen en wat ze willen. Dat hoeft niet agressief bevochten te worden, maar door rustig aan 
te doen en de doelen te bereiken breekt het glas van het glazen plafond. 

Een respondente zei hierover:

“Het zit hier [en ze wees naar haar voorhoofd]. Eigenlijk zou het niet zo moeten zijn maar wij 
hebben het zelf naar gemaakt. Wij zelf hebben de obstakels gecreëerd, ze staan gewoon in 
de weg. Als je begint er zo over na te denken; met andere woorden dat je je doelen wilt halen 
ondanks de belemmeringen dan stopt die gedachte vanzelf. Omdat men om zich heenkijkt en 
naar de omstandigheden kijkt, bestaat het. Ook omdat er veel vrouwen zijn die geen kansen 
hebben gekregen zien zij de weg naar top als moeilijk. Wanneer je een doel hebt moet je 
er gewoon voor gaan. Alles wat je meemaakt op dat pad is een les en dan moet je rustig 
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doorgaan. En wanneer iets een blokkade is, vermijd je het. Wanneer je het doel bereikt hebt, 
realiseer je dat dan ook... So, what are we talking about a glass ceiling. I don’t see anything” 
(mbo respondente 19).

Volgens een aantal respondenten houdt het management in sommige horecagelegenheden 
(hotels) van Nederlanders, van de Nederlandse manier van werken. Ze prefereren daar dan 
ook Nederlanders aan te trekken voor bepaalde functies. Ze houden niet van gekleurde of 
de lokale mensen. Deze laatste groep wordt als eerste ontslagen. Er zijn echter voldoende 
mogelijkheden voor sommige vrouwen omdat toch wordt vereist dat men hard werkt. 
Doorzettingsvermogen en een vechtersmentaliteit zijn nodig. 
Er zijn binnen de Curaçaose samenleving nu genoeg vrouwen te vinden die het plafond 
hebben doorbroken. Zowel de maatschappelijke kant als de persoonlijke houding zijn 
hierbij van belang. Vrouwen kunnen wel degelijk op persoonlijk en op professioneel gebied 
hun grenzen verleggen. Zij zijn het die zichzelf beperkingen opleggen. Aan de andere 
kant werpt de maatschappij ook belemmeringen op de kinderen, partner, de werkgever en 
de collega’s. Men kan ondanks de verworvenheden van de emancipatiebeweging op de 
vingers natellen, hoeveel vrouwen ergens werken in leidinggevende banen. Er zijn vrouwen 
die er dus doorheen komen, maar deze vrouwen zijn ‘dubbel’ capabel. Ze zijn vaak hoger 
opgeleid dan mannen en zijn stressbestendiger. Mannen hebben namelijk in vergelijking 
met vrouwen minder zaken aan hun hoofd. Omdat veel vrouwen moeten denken aan 
boodschappen, het huishouden, zorgen voor het gezin, hebben mannen in principe meer 
tijd over voor hun loopbaanontwikkeling. Het advies is dan ook, dat voor een topfunctie 
vrouwen gewoon door moeten gaan met hard werken. Hard en goed werk moet door een 
goede werkgever uiteindelijk worden beloond. Dat stimuleert weer de werksfeer en de 
collega’s om goed werk af te leveren en cursussen te volgen. Vrouwen moeten weten dat ze 
doelbewust moeten functioneren en met eigentijdse en voldoende kennis van zaken.
De weg naar de top voor vrouwen en mannen vereist erg veel doorzettingsvermogen, goede 
communicatieve vaardigheden en veel tijd. 

Het ligt ook vaak aan vrouwen zelf, dat dikwijls op het allerlaatste nippertje vrouwen niet 
worden gekozen. De vraag die ook gesteld kan worden is wat er bij vrouwen ontbreekt. En 
dat is frustrerend, omdat er slechts in sommige gevallen sprake is van een glazen plafond. 
Vrouwen hebben heel vaak andere prioriteiten en passen zich veel te snel en te gemakkelijk 
aan de verwachtingen. Het maakt het leven makkelijker, want anders moeten ze opboksen 
tegen maatschappelijke denkbeelden en verwachtingen. Als vrouw moet men zich ‘extra’ 
bewijzen.

8.2.3. Conclusie
Met betrekking tot het glazen plafond op Curaçao geldt dat de etnische achtergrond van 
invloed is op de identiteitsbeleving van vrouwen. Theoretisch bieden Fagenson (1993) en 
Tang Nain (1991) een raamwerk omtrent sekse en etniciteitdimensie. De invloed van de 
verwevenheid van sekse en etnische achtergrond op kansen is absoluut aanwezig maar 
speelt in sommige gevallen een rol (Sokoloff, 1992). Ook de wijze waarop barrières 
worden ingeschat en gedefi nieerd kan bepaald worden door sekse/etniciteit factoren 
(Davidson, 1997; Sokoloff, 1992). De raciale hiërarchie en de koloniale geschiedenis van 
Curaçao hebben in het maatschappelijke systeem allerlei ideeën over beeldvorming en 
status gerelateerd met kleur, culturele en raciale aannames (Marcha en Verweel, 2003; 
Römer, 1998; Tang Nain, 1991). Davidson (1997), Fagenson (1993:107) en Sokoloff 
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(1992) zijn overtuigend in hun analyses en bewijzen dat de verschillen tussen witte en 
zwarte vrouwen op de arbeidsmarkt groot zijn. De verwevenheid van sekse en etniciteit 
speelt op alle niveaus en onder alle omstandigheden een cruciale rol. Er bestaat een 
causaal verband tussen de arbeidsmarktparticipatie van zwarte vrouwen en die van witte 
vrouwen (zwarte) mannen (Sokoloff, 1992). Verschillende vormen van discriminatie en 
stereotypering over zwarte/gekleurde vrouwen in management zijn hier de oorzaak van. 
Onderzoek toont aan dat de betekenis van gender en de relaties tussen de seksen leidt tot 
de verschillende percepties die omtrent belangrijke zaken bestaan en de genoodzaakte 
reacties hierop. Fagenson constateert zelfs dat gekleurde vrouwen zelden zullen vinden dat 
de wijze, hoe men met hen omgaat alleen gebaseerd is op hun vrouwzijn (Fagenson, 1993:
115-116). Davidson (1997) meent dat een drietal oorzaken leidt tot extra stress waar zwarte 
en gekleurde vrouwelijke managers mee geconfronteerd worden, namelijk; de vergrote 
prestatiedruk, de vooroordelen, de isolatie en weinig zwarte en gekleurde voorbeelden 
(Davidson, 1997:38). Adler & Izraeli (1994) hebben ook alternatieve strategieën 
voorgesteld die praktische adviezen en voorstellen omvatten die de belemmeringen 
wegnemen. Opmerkelijk is dat juist in de onderzoeksaanbevelingen de interraciale, 
intraraciale en de sociaal-economische relaties tussen vrouwelijke werknemers centraal 
staan190. 

Grafi ek 8.2. Uitsluiting (Sekse en etniciteit) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve data van dit onderzoek blijkt dat voor wat de sekse en 
etniciteitbarrières betreft het percentage toppers(19%) dat dit deelaspect ontzettend 
belangrijk vindt, hoger ligt dan het percentage niet-toppers (12%). 25% van de toppers 
ervaart dit deelaspect met betrekking tot het aspect organisatieculturen als van groot 
belang. Daarentegen vindt 21% van de niet-toppers dit punt belangrijk. Een veel hoger 
percentage niet-toppers, namelijk liefst 30%, vindt dit deelaspect van enige invloed. 19 
% van de toppers is dezelfde mening toegedaan. Een iets hoger percentage toppers (19%) 
dan niet-toppers (18%) meent dat het weinig van invloed is. 20% van de niet-toppers en 
een wat lager percentage toppers (19%) vindt dit deelaspect nauwelijks van belang op de 
doorstroommogelijkheden binnen organisaties en bedrijven. Het gemiddelde van de toppers 
ligt hoger (3.06), terwijl de gemiddelde waarde van de niet-toppers (2.86) is. Hieruit blijkt 
dat de toppers deze gender en etniciteitbarrières belangrijker vinden dan de niet-toppers.
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8.3. Barrières met betrekking tot de instroom naar het bedrijf/organisatie 

8.3.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect uitsluiting bij instroom wordt door meer niet-toppers (16%) dan toppers 
(13%) als erg belemmerend ervaren. Opvallend is het hoge percentage toppers (50%) en 
niet-toppers (59%) waar deze instroom niet soepel verliep. 17% van de niet-toppers en 25% 
van de toppers had het instromen als matig ervaren. Het valt op dat onder de toppers het 
instromen toch iets minder soepel is verlopen dan onder de niet-toppers waar het overgrote 
merendeel de intrede als heel soepel classifi ceerde. Dit resultaat kan te maken hebben met 
het feit dat met name de mbo opgeleide respondenten hun instroom erg soepel hadden 
ervaren. Deze uitkomst wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat de meeste mbo’ers 
op het eiland hun opleiding kunnen volgen en niet vanuit het buitenland moeten solliciteren.
Het gemiddelde van de niet-toppers (3.82) ligt hoger dan bij de toppers (3.62). Uit dit 
gemiddelde blijkt dat meer niet-toppers dan toppers soepel konden instromen.

Tabel 8.3 Barrières bij intrede
Barrières bij intrede Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 16% 13%

Veel (4) 59% 50%

Matig (3) 17% 25%

Weinig (2) 8% 13%

Heel weinig (1) 0% 0%

Gemiddelde 3.82 3.62

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.373.

8.3.2. Kwalitatieve analyse van de data
Data omtrent het instromen in het bedrijf en/of organisatie is voor de carrièreopbouw van 
belang. De barrières met betrekking tot de instroom bij de organisatie en of het bedrijf, 
waar men op dat moment werkzaam was, waren soms groot geweest (Adler & Izraeli, 
1994; Karsten, 1994). Veel toppers en niet-toppers hadden echter een opmerkelijk soepele 
instroom of doorstroom meegemaakt in het bedrijf of de organisatie waar ze werkzaam 
waren. De groep respondenten waren natuurlijk over het algemeen genomen goed en 
hoog opgeleid, hadden zich bewezen door hun leidinggevende capaciteiten, hadden hard 
gewerkt en bezaten sociale connecties en functioneerden om deze reden, dan ook in vrij 
goede banen (Due Billing & Alvesson, 1994). Het feit dat ze op opleidingsniveau en deels 
op functieniveau voor dit onderzoek waren geselecteerd maakt het mogelijk te zien of die 
factoren van invloed zijn en hoe ze op elkaar in werken. Opleiding werd door een paar 
vrouwen als de voornaamste voorwaarde beschouwd om obstakels te overwinnen. De 
reacties onder de hbo en universitair opgeleide vrouwen op dit punt varieerden van heel 
soepel/ makkelijk tot problematisch. De ervaringen met betrekking tot een hele soepele 
instroom betekenden, dat ze vaak op het juiste tijdstip en op de juiste plek gesolliciteerd 
hadden of gevraagd waren in dienst te treden. Barrières bij intrede in een bedrijf of 
organisatie waren soms de taal (met name onder de mbo opgeleide vrouwen). Werkzaam 
zijn bij een Nederlands bedrijf houdt in dat het belangrijk is dat men de Nederlandse taal 
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vloeiend spreekt en dat de interne opleidingen, cursussen en procedures in deze taal worden 
gevolgd. Een respondente werkzaam bij deze bank had toch wel aanpassingsproblemen 
ervaren door de andere arbeidsmentaliteit en organisatiecultuur. Ze meende dan ook dat 
deze mentaliteit één van de oorzaken was voor de onderlinge confl icten tussen Antilliaanse 
en Nederlandse medewerkers. Eén barrière was het feit dat enkele Antilliaanse vrouwen 
functioneerden in een compleet buitenlandse setting, waardoor dikwijls de communicatie 
stroever verliep. Veel barrières werden ondervonden bij het werken voor de Curaçaose 
overheid, omdat sollicitaties voor leidinggevende functies vaak politiek gekleurd waren, 
via het sociaal netwerk liepen en uiteindelijk voornamelijk door mannen werden ingevuld. 
Procedures verliepen hierdoor traag en gouvernementsbeloften konden niet op korte 
termijn worden nagekomen. Slechts door aanbevelingen en politieke wil versoepelde 
de doorstroom enigszins. Bovendien meenden een groot deel van de vrouwen dat de 
hiërarchie bij de overheid en het bedrijfsleven rigide, gedateerd en strak is. De verticale 
organisatiestructuur bestaat uit mobiliteitsmogelijkheden gereguleerd door een systeem van 
diensthoofden, afdelingshoofden en medewerkers, met als gevolg dat in de overheid met 
name academici in hogere functies worden aangesteld. 

Een respondente verklaarde:

“Bij mij was er geen sprake van een echte instroom, ik ben gewoon binnengekomen in deze 
functie. Ik hoefde niet vanonder af aan te werken naar deze functie. Ik denk dat het dan heel 
moeilijk zou zijn, want dat heeft te maken met je opleiding. Als je deze opleiding hebt gedaan 
kom je sowieso binnen in deze functie. Als je deze opleiding niet hebt, dan kan je er niet 
komen. Dus wat dat betreft is opklimmen bijna niet mogelijk...” (respondente 62). 

Vanwege de hiërarchie van de organisatiecultuur is langzaam doorstromen beter, meenden 
de respondenten. De organisatiestructuur bleek in vele gevallen voor vrouwen een van 
de barrières voor de carrière te zijn. De hiërarchie van enkele bedrijven liep ook van 
hoog naar laag; bijvoorbeeld manager, level managers, department heads, section heads, 
supervisors head en tenslotte unit heads. Een andere vrouw had via een andere hiërarchie 
haar functie bemachtigd. Het systeem binnen dat specifi eke bedrijf verliep via de junior 
assistent, senior assistent, controleleider naar de manager. Een doorstroom binnen zo’n 
structuur kan als heel soepel beschouwd worden als dat binnen twee jaar geschiedt. De 
procedure van indiensttreding van een aantal respondenten verliep eerst via het solliciteren 
op een vacature of gevraagd worden te reageren op een vacature, daarna het interview, 
de sollicitatie of het kennismakingsgesprek en tot slot de aanname. De lagen van een 
organisatie waren van invloed bij intrede; bij een bedrijf waren er bijvoorbeeld drie 
lagen, personeel, juristen en partners, waardoor het opleidingsniveau, de werkervaring en 
specialisatie de instroom en eventuele doorstroom bepaalde. Een aantal vrouwen vertelde 
dat zij direct aangenomen waren, doordat ze gevraagd waren of positieve aanbevelingen 
hadden gekregen. Bij een paar respondenten werd tijdens het sollicitatiegesprek gevraagd 
naar een mogelijke kinderwens en het hebben van een eventuele partner. Dit was vooral 
het geval bij een accountbureau waarbij indiensttreding, het volgen van een zware interne 
opleiding, deel van het loopbaantraject uitmaakte. Veel vrouwen begonnen bij dergelijke 
bedrijven als assistent en groeiden in de organisatie. De doorstroom verliep doorgaans 
soepel en binnen deze bedrijven goed te presteren. Het merendeel van de vrouwen was 
ook van mening dat langzaam verantwoordelijkheid binnen een organisatie leren dragen 
uiteindelijk beter was. Een voorbeeld was een vrouw die inderdaad geleidelijk gegroeid 
was in haar functie, geen grote stappen had genomen, maar door veel werk te verzetten zich 



241

Uitsluitingsmechanismen in en door organisatieculturen

had bewezen. Voor een deel van de vrouwen was de instroom makkelijk en snel verlopen, 
doordat ze gevraagd waren. Dit kwam of door hun sociaal netwerk, of door de stages die ze 
in de organisatie hadden gelopen. Eén vrouw vertelde, dat het binnenkomen in de politieke 
arena wel moeilijk voor haar was geweest, omdat vrouwen extra kritisch beoordeeld 
worden op hun performance and functioneren. Een specifi eke ervaring illustreert, dat het 
voor het realiseren van politieke ambities cruciaal is dat vrouwen ook een mannelijke 
achterban hebben. Het belang van het sociaal netwerk voor informatieverstrekking en 
waarschuwingen is doorslaggevend voor een politieke carrière. Een respondent vond wel, 
dat vrouwen met carrièreambities te weinig gebruik maakten van hun vrouwelijke charmes. 
Volgens haar was de vrouwelijke charme invloedrijk en dat hoeft niet per defi nitie chantage 
te betekenen. 
Een veelvoorkomende barrière bij intrede is het solliciteren vanuit het buitenland,–vaak het 
land van opleiding. Dat bleek in sommige gevallen moeilijk. Het blijkt bovendien ook dat 
het werken bij de overheid teleurstellend kan zijn en men wordt pas serieus genomen als 
iemand succesvol is. Daar komt overigens bij dat er veelvuldig sprake is van onderlinge 
jaloezie van collega’s. Een vrouwelijke politicus vond de tegenwerking die ze had ervaren 
van zowel mannen als vrouwen binnen de politiek zeer pijnlijk. Ze vond daarom ook dat 
vrouwen meer voor elkaar moeten opkomen en dat deze solidariteit de partijpolitieke 
verschillen zou moeten overstijgen en zou moeten resulteren voor meer aandacht in 
de positie van vrouwen in de gemeenschap. De machocultuur in sommige organisaties 
was voor een enkele respondenten een nare ervaring geweest. Jong beginnen in een 
leidinggevende functie betekent dat men in eerste instantie deze groep vrouwen niet serieus 
neemt. Het respect wordt dan afgedwongen door hard te werken en goede resultaten te 
boeken, vonden respondenten. Inzet, betrokkenheid bij de organisatie, sociale vaardigheden, 
de omgang met de klanten, de genoten opleiding, de werkresultaten, de beoordeling van de 
partners zijn factoren die de doorstroom vergemakkelijken. Barrières worden ook ervaren, 
wanneer een studie onbekend is voor het eiland en vrouwen functioneren in banen, waar zij 
totaal andere taken moeten uitvoeren dan waar zij voor opgeleid zijn. Een vrouw herinnerde 
zich dat zij afzonderlijk door alle leden van het managementteam werd geïnterviewd en 
deels op haar uiterlijk werd beoordeeld. 
Een andere barrière kunnen familierelaties zijn. Een respondente had bijvoorbeeld nauw 
samengewerkt met haar vader, die aandeelhouder van de zaak was, maar hun onderlinge 
meningsverschillen hadden een nadelig effect op het reilen en zeilen van het bedrijf gehad. 
Voor sommige functies moet men benoemd worden en deze procedures kunnen moeizaam 
verlopen als het om een vrouw gaat. Het is dan de vraag wat het probleem is; de sekse, 
andere potentiële kandidaten of de persoonlijke geschiktheid. De juiste kwalifi caties, 
zelfstandig kunnen functioneren, het sociale netwerk en kunnen opereren binnen een strak 
hiërarchisch gekanaliseerde organisatie, waren voorwaarden voor deze groep vrouwen voor 
een soepele doorstroming in de organisatie of het bedrijf.
De niet-toppers hadden globaal genomen geen opmerkelijke problemen ervaren bij intrede 
bij een organisatie of bedrijf. Een groot deel van de vrouwen was gebeld om te solliciteren, 
gevraagd om te komen werken, was geselecteerd uit een grote groep andere kandidaten. Via 
via had men kennis genomen van een vacature. Via vaders of kennissen was voorgedragen 
voor een baan, had geschreven naar een manager of direct een positieve reactie ontvangen. 
Sommige vrouwen hadden in binnen één of twee maanden een baan. Dit is opvallend, 
omdat het op Curaçao gebruikelijk is dat sollicitatieprocedures traag verlopen. Voorwaarden 
zijn diploma’s en afgeronde opleidingen. 
Een respondente vertelde gedetailleerd hoe ze op een open sollicitatie had gereageerd. De 
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overige respondenten legden eveneens uit hoe door connecties, mondelinge aanbevelingen 
en positieve referenties hun sollicitaties makkelijk waren verlopen. De gebruikelijke 
procedure was dat men voorgedragen werd door een stagebegeleidster of door contacten via 
een congres. Soms speelde toeval een rol of werd men voorgedragen door vrienden. Soms 
was er binnen een organisatie of een bedrijf een vacature of had men behoefte aan meer 
personeel. De reacties onder deze groep vrouwen varieerden. Alles was soepel, makkelijk, 
eerlijk, snel of netjes verlopen.
De moeilijkheden die overwonnen hadden moeten worden onder deze groep vrouwen 
hadden soms te maken met de sociale omgang met mannelijke collega’s. Een respondente 
had als stelregel dat zij geen vrienden wilde worden met collega’s, omdat dan geheid het 
werk en de onderlinge collegiale verhoudingen zouden vastlopen. 
De beloftes van de overheid werden door een aantal vrouwen dikwijls als loze beloftes 
ervaren. Een vrouw had het heel moeilijk gehad, om bij een specifi eke overheidsdienst 
binnen te komen. Het had twee jaar geduurd, voordat alles geregeld was. Een andere 
vrouw had de instroom als een zware belasting ervaren, omdat het een lange tijd duurde, 
voordat ze wist waar ze aan toe was en antwoord had. Een respondente had heel hard 
moeten werken voor de desbetreffende functie die ze bekleedde. Na vier jaar durfde ze pas 
haar mond open te doen en kwam ze, nadat zij niet gevraagd was voor promotie, erachter 
dat ze niet mondig genoeg geweest was. Ze was er juist vanuit gegaan, dat resultaten 
voldoende zijn voor een promotie of bevordering. De meeste obstakels werden –zoals al 
eerder geconstateerd- het vaakst binnen overheidsdiensten ervaren, waar de besluitvorming 
als langdurig werd ervaren. Ook gender werd in enkele gevallen voor een bepaalde 
leidinggevende functie als een probleem gezien, aldus een deel van de respondenten. 
Een respondente vond het mbo niveau ook te laag voor een leidinggevende functie. Voor 
doorstroom in een organisatie naar een hoger kaderfunctie wordt al gauw een hbo of een 
universitair opleidingsniveau vereist en dat houdt in dat tenminste een mba of een UNA-
diploma gewenst is. Het is dikwijls ook moeilijk binnenkomen in een kleine organisatie, 
waar een respondente de taalbarrière had moeten overwinnen om door te kunnen stromen. 

Illustratief was de volgende reactie:

“...het is niet makkelijk omdat vroeger, waar ik nu zit, alleen maar mensen uit het buitenland 
kwamen die afgestudeerd waren en die kregen deze positie. Het was nooit iemands van 
het bedrijf. Ik denk dat men mij op een gegeven moment aangesproken heeft en men mij 
gevraagd heeft of ik de positie wou, vanwege mijn prestaties...” (mbo respondente 12).

8.3.3. Conclusie
Er kan worden vastgesteld dat het overgrote merendeel van de respondenten, zowel toppers 
als niet -toppers, een vrij soepele tot soepele instroom hadden meegemaakt. Opvallend 
is dat met name de niet-toppers een hele soepele instroom hadden ervaren bij intrede bij 
de organisatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat met name de niet-toppers (mbo 
opgeleide respondenten) hun opleiding op het eiland hebben gevolgd.
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Grafi ek 8.3. Uitsluiting (instroom) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Het percentage toppers (13%) dat heel soepel binnen de organisatie is binnengekomen ligt 
wat lager dan het percentage niet-toppers (16%). 59% van de niet-toppers en 50% van de 
toppers ondervonden veel barrières bij de intrede. Voor 17% van de niet-toppers en 25% 
van de toppers waren van mening dat de instroom matig verliep. Voor 13% van de toppers 
en 8% van de niet-toppers waren er maar weinig barrières bij de intrede. Het gemiddelde 
van de niet-toppers (3.82) ligt hoger dan bij de toppers (3.62). Hieruit kan de conclusie 
worden getrokken dat toppers het deelaspect ‘een soepele instroom in de organisatie’ 
minder belangrijk hebben ervaren dan de niet-toppers.

8.4. Inkomensverschillen (tussen mannen en vrouwen)

8.4.1. Kwantitatieve analyse van de data
Het deelaspect inkomensverschillen werpt licht op de visie van de respondenten omtrent de 
mogelijke inkomensverschillen die bestaan tussen mannen en vrouwen in gelijke functies. 
10% van de niet-toppers denkt dat deze verschillen niet alleen bestaan maar heel groot 
zijn. Slechts 6% van de toppers is deze zelfde mening toegedaan. 21% van de niet-toppers 
meent dat deze verschillen groot zijn, terwijl 13% van de toppers dit denkt. 38% van de 
toppers vindt dat deze verschillen matig en 28% van niet-toppers denkt hier ook zo over. 
Het gemiddelde ligt lager bij de toppers (2.81) dan bij de niet-toppers (2.98). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat niet-toppers deze inkomensverschillen meer ervaren dan de niet-
toppers.

Tabel 8.4. Inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen
Inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 10% 6%

Veel (4) 21% 13%

Matig (3) 28% 38%

Weinig (2) 41% 44%

Heel weinig (1) 0% 0%

Gemiddelde 2.98 2.81
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Nniet-toppers=95 en Ntopper=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddelden 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.511.

8.4.2. Kwalitatieve analyse van de data
Voor wat het deelaspect inkomensverschillen betreft werd in de interviews duidelijk dat 
met name de inkomensverschillen tussen lokale en buitenlandse werknemers een bron van 
grote irritatie was. We nemen aan dat er een koppeling bestaat tussen opleidingsniveau, 
werkervaring en functieniveau en dat die resulteert in een bepaalde inkomenshoogte. 
Het doel van dit onderzoek was concreet inzicht te verkrijgen in het besteedbare en 
belastbare inkomen van deze groep vrouwen die zowel werkzaam in de private als in 
overheidssector op Curaçao. Omdat vaak niet openlijk over de inkomenshoogte wordt 
gepraat, werd verwacht dat met moeite informatie hieromtrent verkregen zou kunnen 
worden. Enkele vrouwen vonden het onnodig om hun precieze inkomen aan mij voor dit 
onderzoek te vermelden. Een deel weigerde dit absoluut, maar gaf na aandringen wel aan 
wat ongeveer bruto of netto verdiend werd. Verassend was dat een groot aantal vrouwen 
het niet problematisch vond om over hun inkomen te praten. Voor sommige functies was 
het trouwens geen probleem, omdat de informatie ook elders opgevraagd had kunnen 
worden.Vrouwen die bezig waren met verschillende projecten of diverse banen hadden 
een eigen bedrijf of een eigen praktijk of in de private sector werkten en een betrekkelijk 
hoog inkomen hadden, wilden zij het om wat voor reden dan ook liever deze informatie 
niet bekend maken. Dit, ondanks het feit dat de data geanonimiseerd weer werd gegeven. 
Vrouwen met lage lonen kenden dit probleem niet. Er is een opvallend salarisverschil te 
zien tussen vrouwen met een mbo opleiding en zij met een hbo en universitaire opleiding. 
Vrouwen op mbo niveau verdienen beduidend minder dan hun collega’s die werkzaam 
zijn op hbo en universitair niveau. De fi nanciële waardering bepaalt in hoge mate deze 
maatschappelijke waardering, alhoewel uit de reacties van vrouwen duidelijk werd dat 
ook andere factoren de maatschappelijke erkenning beïnvloeden. Hieraan kan toegevoegd 
worden dat er tevens een opvallend verschil is in salariëring van vrouwen werkzaam bij de 
overheid, ngo’s, consultancy’s en de particuliere sector. De inkomensongelijkheid tussen de 
beide sectoren is op het eiland compleet scheefgegroeid met alle consequenties van dien. 
Door de scheve inkomenskloof is de uitstroom van vrouwelijke functionarissen die enkele 
jaren bij de overheid hebben gewerkt en nu doorstromen naar de private sector relatief 
hoog. Daar komt nog bij, dat het bestuurlijk apparaat verouderd is en het inkomensplafond 
bij intrede al vaak is bereikt. Vergeleken met de private sector is dit een frustrerend, 
fi nancieel en bestuurlijk probleem, waardoor er een onevenredig groot salarisverschil te 
zien is tussen vrouwen die werkzaam zijn in de private en in de overheidssector. Binnen 
de private sector bestaat tevens het verschil tussen lokale en internationale bedrijven. 
Dit kenmerkt zich door cultuurorganisatorische verschillen en deels door inkomensvers
chillen(French benefi ts; vergoedingen van vaste lasten en cursussen voor (buitenlandse) 
medewerkers (expats), hebben als gevolg dat de lokale medewerkers dikwijls minder 
salaris en extra’s ontvangen, waardoor de kloof en frustraties (vaak is er ook een cultureel 
en etnisch verschil) niet alleen groot blijft, maar ook in stand wordt gehouden. Inkomen 
is belangrijk, omdat het tevens de maatschappelijke waardering defi nieert ten aanzien van 
een bepaalde maatschappelijke deskundigheid en reputatie. Deze wordt bepaald door de 
vraag en de behoefte die in de maatschappij bestaat voor een bepaalde knowhow. Gezien 
het feit dat de overheid voor de gemeenschap werkt, zijn er bepaalde diensten die vanuit 
een non-profi t gedachte worden geleverd. Dit in tegenstelling tot de marktsector – die op 
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Curaçao behoorlijk omvangrijk te noemen is, waar voornamelijk bedrijfseconomische 
argumenten tellen. Het merendeel van de geïnterviewde vrouwen bleek over het algemeen 
betrekkelijk tevreden te zijn over hun inkomensniveau. Een deel van de respondenten 
vond het inkomen echter te laag. De vrouwen die eigenaar waren van een eigen bedrijf 
verdienden betrekkelijk veel. Opmerkelijk was, dat zij dat bedrag niet graag bekend wilden 
maken. Vrouwen met een parttime baan en werkzaam bij de overheid verdienden niet veel, 
tenzij zij in leidinggevende functies functioneerden. Een enkeling werkte thuis via een 
uurtarief en dat was dan vaak ook niet een hoog maandsalaris. Van een deel van de hbo en 
universitair opgeleide vrouwen gold toch wel dat zij minimaal een netto maandsalaris van 
ruim Naf. 3000 verdienden. Het gemiddelde maandsalaris lag rond de Naf. 4000 netto. 
Het laagste inkomen onder deze groep vrouwen was plusminus netto Naf. 3000 en het 
hoogste salaris was netto Naf. 20.000 per maand. Vooral vrouwen met een eigen bedrijf of 
zij die directeur waren van een onderneming in de private sector verdienen betrekkelijk191 
goed. Werken bij de overheid betekent dat men ingedeeld wordt in een schaal, vertelden 
een aantal respondenten. De schaal geeft de inkomensgrenzen naar opleidingsniveau, 
taakomschrijving, functieniveau en werkervaring aan. Daar komt nog bij, dat de salariëring 
bij de overheid over het algemeen lager is dan in het bedrijfsleven. De fi nanciële 
waardering werd door de respondenten over het algemeen redelijk tot goed bevonden. De 
maatschappelijke erkenning werd echter verschillend geïnterpreteerd. Deze erkenning was 
afhankelijk van de persoon in kwestie, namelijk of zij inging op de diverse uitnodigingen 
voor recepties, bijeenkomsten en borrels. Lidmaatschappen van verenigingen, serviceclubs 
en bestuursfuncties behoorden ook tot deze maatschappelijke waardering. Een deel van de 
vrouwen vond deze vorm van erkenning goed, maar was wel van mening dat het enorm 
veel kostbare tijd kostte. Ingaan op alle uitnodigingen was niet voor iedereen weggelegd, 
vanwege andere verplichtingen en/of de vrees voor verlies van een ‘normaal leven’. Een 
ander deel van de vrouwen was überhaupt niet geïnteresseerd in het functioneren van 
het maatschappelijk circuit vanwege tijdgebrek, alhoewel het merendeel bevestigde dat 
de kleinschaligheid van de samenleving de oorzaak was van het belang van een goed 
onderhouden sociaal netwerk. Eén vrouw meende dat een hoog salaris bepaald werd door 
twee factoren, namelijk ten eerste de mate van verantwoordelijkheid in een leidinggevende 
functie en ten tweede de like & dislike factor192. Een ander deel van deze groep vrouwen 
verdiende meer dan Naf. 4000 netto. Een aantal hiervan verdiende gemiddeld Naf. 4100 
bruto per maand en een andere groep verdiende ruim Naf. 8000 bruto per maand. Op 
jaarbasis varieerden in sommige gevallen het inkomen van Naf. 82.000 bruto tot Naf. 
120.000-125.000 bruto per jaar. 
Afhankelijk van de functiebeoordeling verdient men in de technische sector hetzelfde 
als mannelijke collega’s193. De geïnterviewde vrouwen actief in de (ei)landelijke politiek 
verdienden behoorlijk goed194 en ontvingen daarnaast ook onkostenvergoedingen (zoals 
een eigen auto met soms een chauffeur, representatiekosten en de vergoeding van 
telefoonkosten). Een aantal vond dat de fi nanciële waardering van de overheid slecht was 
vergeleken met de private sector. Met name specifi eke specialisaties in de particuliere 
sector worden ruimer gehonoreerd. Daar komt nog bij dat de maatschappelijke waardering 
afhankelijk is van de beeldvorming, de zichtbaarheid en de kennis over het vakgebied. 
Vrouwen bij de overheid ontvangen hun inkomen via een schaalsysteem. Iedere functie 
(plus werkervaring) is ingeschaald en zodoende kan een hoofd van een afdeling precies 
nagaan hoeveel zij verdient. Vrouwen in de vrije beroepen, zoals bijvoorbeeld vrije 
kunstenaressen verdienen weinig op de vrije markt. Omdat er op Curaçao geen subsidie 
bestaat voor deze groep professionals, moet in combinatie met een vaste baan bij overheid 
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– dikwijls in het onderwijs – het inkomen worden aangevuld. Veel mensen/vrouwen leven 
van een minimumloon, terwijl de toplaag verhoudingsgewijs heel veel verdient, meer nog 
dan de politieke en bestuursvertegenwoordiging. De ontevredenheid over de fi nanciële 
beloning voor werken voor de overheid was volop aanwezig. 

Een respondente vertelde:

“Als afdelingshoofd verdien ik Naf.5600,00 en nog wat bruto p/mnd. Het is zo dat er binnen de 
overheid een inschalingsysteem is, een strikt systeem waar bijna niet van wordt afgeweken. Dat 
heeft te maken met opleiding, daar word je op de eerste plaats op ingeschaald en daarnaast 
gaat de functie spelen die je vervult in de organisatie... Er is veel scheefgegroeid binnen de 
overheid. De verdere uitbouw is ook minimaal ... Ik kan echter nog wel een schaal hoger, maar 
alleen als het Bestuurscollege ermee akkoord gaat...”, aldus respondente 55.

De inkomens van mbo opgeleide liggen gemiddeld beduidend lager dan die van hbo en 
universitair opgeleide respondenten. Ook binnen deze categorie vrouwen is er sprake van 
een inkomensverschil tussen vrouwen werkzaam in de private of in de overheidssector. 
Opmerkelijk was echter, dat het verschil tussen het bruto-inkomen en het netto-inkomen 
onder hen kleiner was dan onder de hbo en universitair opgeleide vrouwen. Het laagste 
inkomen onder deze groep vrouwen was bruto Naf.1845; netto Naf. 1200. Het hoogste 
salaris binnen deze categorie was een bruto-inkomen van Naf. 4370. Netto is dat Naf. 2500. 
Het gemiddelde inkomen van een mbo opgeleide vrouw op Curaçao ligt tussen netto tussen 
Naf. 1200 en Naf. 1800 werkzaam bij de overheid of in het bedrijfsleven195. Het merendeel 
van de vrouwen was absoluut niet tevreden met de hoogte van het inkomen. Men wilde 
een salaris waarvan men op Curaçao tenminste fatsoenlijk kon leven. Reden hiervoor was 
dat het werk veel, moeilijk en tijdrovend was en dat zij om deze redenen vonden dat zij 
onderbetaald werden. 

Een vrouw reageerde als volgt:

“Ik verdien op dit moment Naf. 2400,00 bruto en netto betekent dat, dat ik Naf 1750 p/
maand overhoud... Ik ben daar niet echt tevreden over. Het is, kijk, eh, ik wil geen luxe dingen 
doen, maar ik moet leningen betalen, dus mijn studiefi nanciering. Ik heb 2. Ik heb een auto, die
heb ik hier nodig, die moet ik ook afbetalen, dus het geld is zo weg en ik moet nog huur beta-
len, dus er zijn zoveel primaire dingen die van het geld af moeten...” (mbo respondente 10).

De schaalsalariëring in de diverse overheidsdiensten bemoeilijkte en stagneerde 
loonsverhogingen. In Nederland verdienen mbo’ers, volgens sommige respondenten, 
meer. Veel oudere ambtelijke –mannelijke- collega’s blijven steken in hun mobiliteit, 
waardoor de doorstroom van jongere ambitieuze vrouwen wordt vertraagd. Ook vond 
men dat het inkomen te gering was voor de vele vaste lasten, waar deze groep vrouwen 
mee geconfronteerd wordt. Huishuur en/of een hypotheeklening, afhankelijk van de 
locatie op het eiland varieert van minimaal Naf. 600 tot Naf. 1200 of meer per maand 
voor deze inkomenscategorie, een autolening, de afl ossing van een studielening plus 
levensonderhoudskosten dragen er ook toe bij dat er fi nancieel niet ruim geleefd kan 
worden. Een groep vrouwen wilde graag meer salaris, maar in enkele gevallen was het 
budget van het desbetreffende bedrijf of de organisatie te gering, de sociaal-economische 
recessie te ingrijpend en de fi scale lasten te hoog. Het advies was dan ook om het inkomen 
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te koppelen aan het opleidingsniveau en de functie, waardoor er gekeken wordt naar de 
uitgevoerde werkzaamheden, waardoor eerder salarisverhoging kan plaatsvinden. Kinderen 
hebben196 kost nog meer, waardoor het fi nanciële vaste lasten plaatje zwaarder wordt. Een 
aantal vrouwen was echter wel tevreden, omdat wanneer zij zich vergeleken met andere 
beroepsgroepen en inkomensniveaus, zij er niet slechter aan toe waren. De jongere vrouwen 
uit deze groep waren bovendien van mening dat zij zich niet konden permitteren te klagen, 
omdat zij zich nog moesten bewijzen en carrière moesten maken. 

8.4.3. Conclusie
Verschillende auteurs wijzen op het belang van het inkomen van vrouwen. ILO rapport 
analyseert dit punt ook (ILO, 1997). Het is Tang Nain (1991) die heel specifi ek kijkt 
naar de relatie tussen etniciteit, opleiding, beroep, functie en inkomen in het Caribisch 
gebied197. Ook Sokoloff (1992) analyseert de verhoudingen tussen zwarte en witte 
vrouwen in allerlei beroepsniveaus. Ze bewijst aan de hand van kwantitatief materiaal dat 
er een beroepssegregatie bestaat onder zwarte en witte vrouwen. Verscheidene auteurs 
bestuderen eveneens vanuit een Europees perspectief de ontwikkeling van de economische 
zelfstandigheid van vrouwen (AKO 2003; CBS 2001; Dijkstra en Plantenga, 1997; 
Maassen van den Brink en Groot, 1994; De Olde & Slinkman, 1999; SCP, 1999; Sokoloff, 
1992). Ook de ILO (1997) en De Jong & Doorne- Huiskes en Partners (1999) gaan hier op 
in. Maar ook Anker ( 2001), Melkas and Anker (2001) en Robinson (2001) leggen de link 
met beroepsgroepen, sekse en beloningen. Roos en Gatta (1999) bestuderen de genderkloof 
binnen de diverse inkomenscategorieën. Deze kloof bepaalt in hoge mate de hoogte van 
de inkomens tussen mannen en vrouwen (Jacobs, 1999). De horizontale beroepssegregatie 
heeft gevolgen voor de doorstroomkansen voor vrouwen naar leidinggevende posities 
binnen organisaties en bedrijven (verticale segregatie).

Grafi ek 8.4. Uitsluiting (man>vrouw) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve onderzoeksresultaten blijkt dat het percentage niet-toppers (10%) 
dat het deelaspect ‘inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen’ heel erg belangrijk 
vindt, hoger ligt dan bij de toppers (6%). Het percentage niet-toppers (21%) dat dit 
deelaspect belangrijk vindt is groter dan het percentage toppers, waar slechts 13% denkt 
dat mannen meer verdienen dan vrouwen. 38% van de toppers denkt wel dat dit deelaspect 
van invloed is voor het aspect organisatieculturen, terwijl 28% van de toppers dit ook 
vindt. Ook een groter percentage toppers (44%) dan niet-toppers meent dat dit deelaspect 



248

Barsten in het glazen plafond

weinig van invloed is. Het gemiddelde bij de toppers (7.5) ligt beduidend hoger dan bij de 
niet-toppers (2.98). Uit deze waarden kan worden vastgesteld dat toppers het deelaspect 
‘inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen’ belangrijk vinden, maar dat zij het van 
een matig of van weinig belang achten voor de in- en uitsluitingsmechanismen binnen 
organisaties. Samenvattend kunnen we stellen dat toppers denken dat het deelaspect 
‘verdienen mannen meer dan vrouwen’ belangrijk is voor het doorbreken van het glazen 
plafond.

8.5. Barrières voor vrouwelijke managers

8.5.1. Kwantitatieve analyse van de data
Bij dit deelaspect valt op dat niet-toppers (13%) een duidelijke mening formuleren over 
de belemmeringen voor vrouwelijke managers. Maar wat echt opvalt is dat onder de 
toppers 56% meent dat er vaak barrières zijn. 53% van de niet-toppers denkt dat er veel 
barrières zijn. Een wat hoger percentage toppers (31%) dan niet-toppers (27%) vindt dat 
deze obstakels matig groot zijn. Een bijna even groot percentage toppers (6%) en niet 
–toppers (5%) denkt dat dit deelaspect niet van invloed is. 6% van de toppers meent dat 
het zelfs nauwelijks een issue is, terwijl echter 2% van de niet-toppers deze mening heeft. 
Het gemiddelde van de niet-toppers (3.65) ligt hoger dan dat van de toppers (3.37). Hieruit 
blijkt dat niet-toppers dit deelaspect van een grotere invloed achten dan de toppers.

Tabel 8.5. Barrières voor vrouwelijke managers
Barrières voor vrouwelijke managers Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 13% 0%

Veel (4) 53% 56%

Matig (3) 27% 31%

Weinig (2) 5% 6%

Heel weinig (1) 2% 6%

Gemiddelde 3.65 3.37

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage aantal respondenten zijn de gemiddelden 
pas signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.171.

8.5.2. Kwalitatieve analyse van de data
Bij de selectie van de respondenten is niet alleen aandacht besteed aan het opleidingsniveau 
maar ook aan het functieniveau waarop de vrouwen functioneren. Aangenomen wordt 
dat vrouwen in management functies specifi eke moeilijkheden ondervinden en moeten 
overwinnen (ILO, 1997 ;OiB, 3/01; Powell, 1999; Wirth, 2001). Er werd echter uit de 
reacties van de respondenten snel al duidelijk dat een managementfunctie zowel voor 
mannen als voor vrouwen per defi nitie zwaar is (Fischer e.a, 2000; Fetherolf Loutfi , 2001198 
Stead, 1985). 
De discussie omtrent feminiene en masculiene organisatieculturen is van belang omdat 
managen veronderstelt dat met name masculiene eigenschappen nodig zijn om een 
succesvolle manager te zijn (Fischer e.a, 2000). Echter, een manager moet ongeacht zijn/
haar sekse veel capaciteiten in huis hebben en wordt in deze functie met een scala van 
problemen geconfronteerd. Er zijn verschillende eigenschappen en vaardigheden nodig 
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voor een leidinggevende functie en zowel vrouwen als mannen kunnen deze bezitten. 
Een aantal respondenten wees erop dat er een specifi ek type persoon voor dit type werk 
in aanmerking komt. Hoewel management als een masculiene functie wordt gezien, 
kunnen veel vrouwen in deze carrières succesvol zijn (De Jong & Doorne- Huiskes en 
partners, 1999). De als feminien gekarakteriseerde eigenschappen zoals luistervaardigheid, 
teamgericht kunnen werken, emotionele intelligentie en sociale vaardigheden zijn uitermate 
geschikt bevonden voor het managen van een grote groep personen. Toch blijkt dat mannen 
met feminiene eigenschappen en vaardigheden eerder als manager geaccepteerd worden 
door vrouwelijke en mannelijke collega’s en ondergeschikten dan vrouwelijke managers 
met masculiene en of feminien eigenschappen (Fischer & Van Vianen, 1998). Dat blijkt ook 
uit het feit dat veel meer mannen in leidinggevende functies functioneren bij de overheid en 
de typisch vrouwelijke beroepsgroepen (onderwijs en zorg). Hoewel deze beroepsgroepen/
sectoren/branches meer vrouwen in dienst hebben, ziet men in de bestuursfuncties en 
managementfuncties hen daar veel minder in de leidinggevende banen terug. Sterk, 
invloedrijk zijn en een groot sociaal netwerk hebben, zijn kenmerken die zowel een man 
als een vrouw tot een succesvol manager maken. Bezit een manager deze eigenschappen 
niet, dan wordt het uitoefenen van deze functie moeilijk en zwaar. Toch was een deel van 
de respondenten van mening dat vrouwen in vergelijking met mannen extra belemmeringen 
hadden (Davidson & Cooper, 1992; ILO, 1997). De erkenning en defi niëring van de 
problemen die vrouwen in leidinggevende functies tegenkomen, omvatten eveneens de 
strategieën (the do’s and don’ts) om hier mee om te gaan (Adler & Izreali, 1994; Morrison, 
White, 1992; Moss Kanter, 1977). 
Een aantal respondenten twijfelde of er wel sprake was van specifi eke barrières in deze 
functies voor deze groep vrouwelijke professionals. Barrières die andere vrouwen niet 
hadden ervaren op het kantoor of elders. Het is een feit dat vrouwen door mannen in 
dezelfde vergelijkbare functie per defi nitie als concurrenten worden gezien. Op Curaçao 
bestaat onder mannen het idee dat vrouwen eigenlijk geen geschikte managers zijn. En er 
zou meer duidelijkheid over de inhoud van deze functies moeten zijn en wat een manager 
allemaal meemaakt. Zowel voor mannen als vrouwen zou dat een pre zijn, meende een 
respondente. 
De weerstand van mannen wordt via fl auwe grapjes geuit in het begin en dat betekent dat 
men zich extra moet bewijzen. Dat kost veel energie voor vrouwen, maar later horen ze er 
wel bij. Want men kan dan niet meer om je heen. Feit blijft dat de verwachtingen hoger zijn 
ten aanzien van een vrouw en dat ze dus beter moet zijn dan de rest. Daar komt nog bij dat 
je een bepaald type vrouw moet zijn om een dergelijke functie te ambiëren. 
De barrières zijn verder afhankelijk van de sector waarin men werkzaam is; een sector 
met meer vrouwenberoepen is anders dan alleen een sector waar veel mannen werkzaam 
in zijn. Volgens enkele respondenten solliciteren meer mannen dan vrouwen op typische 
mannenfuncties. De participatie van vrouwen blijft laag. 
De oorzaken hiervoor liggen zowel op persoonlijk als op organisatorisch vlak. Op 
persoonlijk vlak zijn er de barrières, de verantwoordelijkheden en verplichtingen die 
vrouwen nog steeds hebben in het gezin.Verder vergt een managementbaan op fysiek en 
mentaal terrein erg veel. Het bekleden van een managementfunctie in combinatie met 
zorgtaken en de verantwoordelijkheid voor het huishouden is voor veel vrouwen te zwaar. 
Anders wordt het als het inkomen de stress zodanig compenseert dat de zorgtaken kunnen 
worden uitbesteed. Bij mannen ligt dit anders. Zij hebben vaak een vrouw die geruisloos al 
deze zaken regelt.
Ook werd de transformatie van de mentaliteit van mensen belangrijk gevonden. Er zou 
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bovendien, vonden een paar respondenten, een ombuiging in de overheidscultuur moeten 
plaatsvinden met betrekking tot het verantwoordelijkheidsgevoel van overheidsfunctio
narissen. Vrouwen weten aan de hand van grapjes en opmerkingen in vergaderingen of 
mannelijke collega’s de initiatieven wel of niet zullen steunen. Deze barrières moeten 
worden overwonnen. Daarbij komen kleur en sekse barrières en vooroordelen nog steeds 
veelvuldig voor op dit niveau. 
Als een manager niet goed is voor zijn mensen, wordt er geen geld geproduceerd. Daarom 
is het belangrijk dat een manager alert reageert als een medewerker bijvoorbeeld te lang 
doorwerkt. Mensen moeten op tijd ontspannen en het werk leuk (blijven) vinden. De 
beschikbare werktijd is vaak eveneens een obstakel. Overwerk moet zich niet constant 
voordoen en dat is vaak toch wel een bedrijfsprobleem. In zo’n geval moeten er meer 
mensen aangetrokken worden. 
Vrouwen zouden bovendien meer aandacht aan elkaar moeten besteden; opener naar elkaar 
toe moeten zijn. Niet meer zo jaloers, moeilijk, achterbaks en manipulatief, moeten zijn. 
Kortom, vrouwen moeten beter met elkaar leren omgaan. Daarnaast zou een vrouwelijke 
manager een uitgesproken mening hebben, dus stevig in haar schoenen moeten staan. Niet 
altijd handelen volgens de sociale verwachtingen. Bovendien moet ze vaktechnisch en 
inhoudelijk goed zijn. Sommige vrouwen waren echter in een management functie geen 
problemen tegengekomen en waren zonder meer geaccepteerd. 

“Je moet kunnen bewijzen waarover je het hebt, dus dat je kennis van zaken hebt. Het is niet 
zo dat je die functie hebt en ze nemen het “for granted” dat je weet wat je aan het doen 
bent. Je moet bewijzen je aan je ondergeschikten en je chefs, dan pas leert men je respecteren. 
Bewijzen dat je niet voor niets die functie hebt gekregen. Verder, is het van belang om gezag 
uit te kunnen uit te oefenen. Je moet niet de fout maken om te veel te geven in het begin 
(te veel toe te geven) anders kun je je niet later terug trekken. Consequent zijn, controleren 
of je opdrachten goed zijn uitgevoerd door je ondergeschikten. Laten weten dat je de eind-
verantwoordelijkheid hebt. Je niet laten passeren. Op je strepen staan...” (respondente 66).

De barrières voor vrouwen in deze functies liggen hoofdzakelijk op het vlak van de familie 
en/of gezinszorg vonden vrijwel alle vrouwen. Een managementbaan betekent in principe 
veel overwerken en als werkende moeder is dat moeilijk. Dit argument geldt minder voor 
alleenstaande vrouwen of vrouwen zonder kinderen. In sommige gevallen is het zelfs 
begrijpelijk dat men de voorkeur aan mannen geeft, omdat het werken met mannen bekend 
is. Men denkt dat mannen sterker zijn en dat dat een bepaalde zekerheid biedt. Een manager 
moet namelijk allereerst professioneel zijn en ook zo overkomen volgens respondenten. 
Managers moeten daarnaast een ‘goede opvoeding’ gehad hebben. Als ze respect hebben 
voor hun moeders en zussen, weten ze ook hoe om te gaan met vrouwelijke collega’s. 
Eén vrouw was echter van mening dat vrouwen moeilijker teamgericht kunnen werken. 
Mannen kunnen daarentegen beter manipuleren. Vrouwen moeten dat nog leren, was 
de mening van een aantal respondenten. Mannen kunnen beter dan vrouwen met elkaar 
omgaan en met hun concurrenten dan vrouwelijke professionals. Vrouwen reageren 
blijkbaar eerder emotioneel, vonden respondenten. Vrouwen werken moeilijker met andere 
vrouwen samen. Een mannelijke baas en een vrouwelijke onderschikte schijnen beter 
samen te kunnen werken dan een vrouwelijke baas met een vrouwelijke ondergeschikte, 
was de ervaring. Een vrouwelijke manager schijnt meer problemen te ervaren bij het 
afdwingen van respect bij het personeel. Zij moet in staat zijn om de juiste mensen 
te vinden om zaken voor elkaar te krijgen en om de juiste toon te vinden om mensen 
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te motiveren. Sommige mannen zijn echt niet gewend om leiding te krijgen van een 
vrouw. Daarom moeten vrouwen zelfverzekerd overkomen en uitstraling hebben. Een 
vrouwelijke manager met een gezin moet daarbij ook de onvoorwaardelijke steun van 
haar man of partner hebben (wat evenzeer geldt voor de mannelijke manager). Want 
elke managementfunctie is zwaar en zonder een supportnetwerk verloopt de uitoefening 
ervan stroef en problematisch. En als vrouwen in een managementfunctie door willen 
stromen, dan betekent dat dat ze over moeten kunnen werken. Het is waarschijnlijk toch 
echt zo, dat vrouwen eerder worden tegengewerkt, maar dat hangt ook grotendeels af van 
de omgeving (sector, branche en beroepsgroep) waar de vrouwen werkzaam zijn. Het is 
nog steeds zo, dat mannen te weinig rekening houden met de gedachtegang van vrouwen. 
Vrouwen en mannen denken vaak totaal anders. Men is nu eenmaal werkzaam in een 
mannenwereld, waar mannen anders omtrent uitvoeringsprocedures denken, vonden een 
aantal respondenten. 

De isolatie van vrouwelijke managers betekent het analyseren van de geïsoleerde positie 
waar menig vrouwelijke manager mee geconfronteerd wordt (Davidson & Cooper, 1992). 
Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke managers in de hogere echelons van bedrijven en 
organisaties vaak te kampen hebben met isolatie door het ontbreken of uitgesloten worden 
van het informeel sociaal netwerk dat mannen onderling juist met elkaar verbindt. De 
geïsoleerde positie van deze vrouwen in leidinggevende functies wordt door verschillende 
factoren veroorzaakt. Barrières die vrouwen en met name zwarte en gekleurde vrouwen 
in managementfuncties ervaren, dragen bij aan de geïsoleerde positie van vrouwen in 
leidinggevende functies. 

Een respondente zei:

“In managementposities moet je als vrouw veel meer uitleggen en verklaren Alles wat je zegt, 
moet veel sterker worden onderbouwd dan bij mannen. Ik denk dat als een man iets zegt dat, 
dat sneller wordt aangenomen en dat de vrouw dat toch echt moet onderbouwen. Dat echt 
niet zo een twee drie aangenomen wordt. Ik denk dat mannen in hun achterhoofd hebben dat 
de vrouw is weer bezig is. Geleidelijk aan wordt dat wel minder dus het wordt individueler. Als 
een vrouw zich eenmaal bewezen heeft, dan is het geen probleem meer. Andere barrières heb 
ik niet ervaren” (respondente 20). 

De isolatie waar sommige vrouwelijke managers in schijnen te verkeren kan opgelost 
worden door bewust het sociaal netwerk uit te breiden door contacten aan te gaan met 
mannen. De old boys netwerk is vooral onder deze groep managers nog goed intact, 
effectief en functioneel. Het blijkt dat wanneer vrouwen met verschillende (witte en zwarte) 
mannen omgaan zij eerder en hoger doorstromen naar hogere functies (Edmondson Bell, 
Nkomo, 2001). Verder blijkt dat vrouwelijke managers en dan specifi ek zwarte/gekleurde 
vrouwelijke managers meer moeite hebben om autoriteit af te dwingen bij ondergeschikten, 
collega’s en chefs. Tot slot, bestaat er twijfel over de werkelijke commitment aan de top om 
echte veranderingen met betrekking tot hun diversiteitplannen door te voeren (Edmondson 
Bell, Nkomo, 2001). 
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Een respondente zei:

“De machocultuur op Curaçao, kan voor vrouwen die echt een management of een hoge functie 
bekleden moeilijkheden opleveren. Ze moeten zich meer waarmaken dan hun mannelijke 
collega’s. Ze moeten zich meer bewijzen. Ze worden vaak vooral door het lagere kader gezien 
van het is toch maar een vrouw. Dat gevoel heb ik van wat ik om me heen zie. Ik heb in 
Trinidad gezeten en daar zag ik het ook. In Brazilië, hoe gek het ook mag klinken, zag ik het 
minder. Ik vond dat men daar professioneler werkte, ook met vrouwen. Vrouwen in de politiek 
werden serieus genomen ook vaak in het bedrijfsleven. Als je een vrouwelijke personeelschef 
hebt van een groot bedrijf of organisatie, heb je dat mannen er meer moeite mee hebben om 
met een vrouwen te dealen en te onderhandelen, dingen te regelen dan wanneer ze een man 
zou zijn. Het is vaak moeilijk. Ik denk aan hoofdredactrices van kranten die vaak mannen 
onder zich hebben werken, die vaak heel stressy rondlopen. Ik denk dat die vaak er meer mee 
te maken hebben, een vrouw staat aan het hoofd, we moeten haar commando’s opvolgen” 
(R41). 

“De grootste barrière voor vrouwen in managementposities is dat ze niet serieus genomen 
worden. Bij managementposities denk ik aan een leidinggevende functies, die je hebt over een 
groep en dat moet je managen. Zodra je in die positie bent en je hebt te maken met mannen, 
trouwens ook vrouwen, -want het zijn ook vaak vrouwen die andere vrouwen niet serieus 
nemen, dat is de grootste barrière. Je moet jezelf elke keer waarmaken. Een man in dezelfde 
positie moet zich minder bewijzen dan de vrouw” (R17). 

Er bestaan verder legios vooroordelen omtrent vrouwen die werkzaam zijn in 
managementfuncties (zoals zeurende en/of klagende vrouwen of bitches), maar zodra 
de vrouw zich heeft kunnen bewijzen, bestaan er vaak geen problemen meer in verband 
met haar acceptatie (OiB, 3/01; ILO, 2001; Powell, 1999). Het topmanagement van het 
bankwezen en de fi nanciële dienstverlening is een mannenwereld op Curaçao. Als men 
jong is, dan is dat een probleem (ook in lokale familiebedrijven)199. Vrouwen moeten zich 
meer profi leren en hun ideeën vaker doordrukken, assertief zijn, dingen durven en durven 
uitkomen waar je voor staat, vonden de vrouwen. 
Een aantal respondenten, had echter duidelijk geen mening over dit thema of had er niet 
over nagedacht of had dit nooit als een probleem ervaren. Het blijft gewoon een feit dat 
vrouwen zich meer moeten bewijzen, omdat er een vooroordeel bestaat ten aanzien van 
vrouwen in managementfuncties. Afhankelijk van de kennis en/of de sociale vaardigheden 
kan er kennis en respect op grond van de expertise worden afdwongen. Een groot aantal 
respondenten vond dat vrouwen in deze functies de kans wordt gegeven om te presteren en 
te laten zien wat ze kunnen. Dat is positief. Vrouwelijke managers hebben vaak ook nog 
een ander extra nadeel namelijk dat ze door lager personeel niet altijd voor vol worden 
aangezien. Mannelijke collega’s worden eerder goed behandeld door vrouwen. Ook vergt 
het opboksen tegen machomannen in sommige gevallen erg veel energie, omdat tijdens het 
onderhandelingsproces vrouwen vaak meteen betutteld worden of worden gekleineerd. Het 
machismo200 op het eiland is van grote invloed, volgens een groot aantal vrouwen. Hoewel 
vrouwen zelf er overigens even hard aan meewerken om dit machismo in stand te houden. 
Aan de ene kant vinden vrouwen dit gedrag blijkbaar charmant en leuk, aan de andere 
kant zijn ze als moeders verantwoordelijk hoe ze hun zonen opvoeden. De machocultuur 
op Curaçao is opvallend, omdat vrouwen vergeleken met hun mannelijke collega’s zich 
hierdoor meer moeten waarmaken. Dat geldt ook voor de overige omringende Caribische 
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gemeenschappen. Dit in tegenstelling tot Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen, 
waar vrouwen een prominentere rol spelen in het maatschappelijk verkeer, volgens de 
ondervraagden. Mannen vinden het blijkbaar niet prettig om van een vrouw orders aan 
te moeten nemen wat een groot en onderkend probleem is. Toch blijkt wel dat er een 
verschil bestaat tussen mannen ten aanzien van vrouwen in leidinggevende functies. Een 
aantal respondenten gaf aan dat men het machismo bij alle mannen tegenkwam, maar dat 
dit gedrag minder onder Antilliaanse mannen voorkwam. Het probleem speelde meer bij 
buitenlandse of expats mannen. De verklaring werd gezocht in het feit dat waarschijnlijk 
alle Antilliaanse mannen wel een moeder, zus of vrouw/partner had die moest werken. 
Het werd alleen echt een probleem wanneer vrouwen in hiërarchie boven deze mannen 
functioneerden.
Veel mannen erkennen de deskundigheid van vrouwen onvoldoende, ervaarden sommige 
geïnterviewden. Vrouwen worden niet als meerdere geaccepteerd en daarbij spelen ras en 
etniciteit wel degelijk een rol. Andere barrières zijn dat men vraagtekens bij de kennis van 
vrouwelijke managers plaatst en haar autoriteit in twijfel trekt. Vrouwen zijn vaker bang om 
als kenau over te komen en trekken hun kwaliteiten vaak zelf in twijfel. Ze durven minder 
goed om hard te zijn en mensen leiding te geven. Het merendeel van de vrouwen vond dat 
mannen erg veel moeite hebben om het gezag van vrouwen te accepteren. Vrouwen moeten 
echt beter zijn dan de gemiddelde man en allround zijn om de juiste erkenning te krijgen. 
En veel hangt van de persoonlijk instelling van de vrouw zelf af. Met andere woorden, ze 
moet niet meteen denken dat ze wordt gediscrimineerd, want dat is vaak een self-fulfi lling 
prophecy.
Vrouwen worden gezien als zacht, te geduldig, te weinig voortvarend in 
personeelsconfl icten. Een vrouw in een managementfunctie betekent over het algemeen 
toch meer kansen voor vrouwen201. Omdat ze dan over het algemeen een ander gedrag 
hebben en er een andere sfeer heerst. Feit is, dat vrouwen niet weten om te gaan met deze 
“nieuwe” positie, want het betekent dat ze goed moeten zijn om hun positie te verdedigen, 
omdat ze er vaak alleen voor staan, te weinig steun ondervinden om bij collega’s hun 
hart te luchten, waardoor vrouwen eerder afhaken bij het doorstromen. Dit afhaken in 
de doorstroom wordt mede veroorzaakt door de mentale en fysieke druk die ze tijdens 
deze processen ervaren. Het combineren van alle taken, leidt tot extra stress202, meenden 
respondenten.
Het is nog steeds voor een bepaald type man moeilijk om vrouwelijke managers te 
erkennen. Deze tegenwerking uit zich door bijvoorbeeld geen uitnodigingen krijgen 
voor seminars, vergaderingen en/of workshop. Bovendien spelen de verschillen in 
organisatieculturen ook een grote rol (Fischer & Rojahn, 2000; Marcha & Verweel, 1996). 
Verder is de sociale omgeving uitermate bepalend voor de sociale mobiliteit van vrouwen. 
Ondanks de positieve houding en fi ghting spirit van enkele vrouwen weet een deel van 
de vrouwen heel goed dat er inderdaad groepen vrouwen zijn die moeilijker bepaalde 
doelen bereiken. En als vrouwen bovendien mannen onder zich hebben, dan is het nog 
complexer. Het advies van een respondent was dan ook om zo duidelijk mogelijk over 
te komen. Omdat mannen en vrouwen een andere mentaliteit bezitten, moeten vrouwen 
weten dat mannen het moeilijk vinden om orders van een vrouw aan te nemen en naar 
haar advies te luisteren. Dat is één van de grootste barrières. De moeilijkheidsgraad van 
het combineren van moederschap, vrouw zijn en de werkdruk mag niet verder onderschat 
worden benadrukten zowat alle respondenten. Mannen kunnen langer doorwerken, omdat 
ze deze stress niet zo ervaren. Een groot probleem was dat mannen vaker niet fl exibel zijn. 
De grootste hindernis is de vrees, dat zij (mannen) de competitie met vrouwen niet winnen 
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kunnen. Een managementfunctie vergt veel van de capaciteiten van een persoon. 
Als manager moet men op veel terreinen talentvol zijn en kennis in huis hebben. Te vaak 
gaan personen onvoorbereid managen. Op zich heeft men wel de vereiste kennis in huis, 
maar niet de ervaring van het sturen, problemen oplossen en met mensen omgaan. Dit geldt 
overigens zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke managers. 

Omdat managen veel capaciteiten vereist is collegiaal respect zeer belangrijk. Als een 
mannelijke manager merkt dat men hem met respect behandelt, ligt hij als manager ook niet 
dwars. De menselijke relatie is daarom belangrijker dan de sekse. Dubbel zo hard werken 
en zich extra bewijzen, wordt door alle respondenten, als één van de voornaamste barrières 
gezien die vrouwen in managementfuncties moeten overwinnen. Niet altijd hebben mannen 
gelijk en nemen ze het voortouw. Daarom is het ook belangrijk dat vrouwen beseffen dat 
ze zich niet belangrijker moeten voordoen, dan nodig is203. De groep vrouwelijke managers 
moet zich elke keer waarmaken, omdat men gewend is aan mannelijke managers. Ook de 
jaloezie van andere vrouwen komt meerdere malen voor. Deze groep vrouwen hebben vaak 
niet gezien hoe hard iemand gewerkt heeft om haar doelen te bereiken. Ze zien alleen de 
buitenkant. Daarbij komt dat mannen ook jaloers kunnen zijn op vrouwen. Door keihard 
door te werken, vaak overwerk te verrichten en een andere opleiding erbij te volgen kan 
iemand sneller gepromoveerd worden. Maar vinden respondenten over dit hele onderwerp 
ligt in de sfeer van taboe. Men praat er liever niet over, omdat het problematiserend zou 
werken. Vandaar dat enkele vrouwen niet goed wisten hoe de barrières eruit zagen. 
Verder is het een nadeel dat vrouwen minder vaak willen/kunnen reizen. Voor het 
functioneren in een internationale functie(veel managementbanen zijn in principe 
internationaal georiënteerd) is dit een grote belemmering (Vrouwen hebben vaker dan 
mannen ook minder internationale ervaring). Managementfuncties eisen per defi nitie dat de 
manager in kwestie mobiel is. Dit betekent concreet dat vrouwen veel meer moeten regelen 
anders ontwrichten het gezin. Kortom, men moet zich meer waarmaken ten aanzien van 
de buitenwereld en geloofwaardig zijn. Let wel, inherent aan managementfuncties zijn er 
zowel voor mannen als voor vrouwen barrières, maar toch ervaren vrouwen meer obstakels, 
omdat ze meer moeten doen om serieus genomen te worden. Als ze een gezin hebben, 
dan werken de verantwoordelijkheden en verplichtingen op dit vlak in vele gevallen 
belemmerend vonden veel respondenten. Een deel van de mbo opgeleiden vond, dat de 
acceptatie van vrouwelijke chefs of superieuren stroef verliep. 
Vrouwen in leidinggevende functies deden heel veel taken zelf. Verder bleek de leeftijd 
ook een probleem te zijn in combinatie met praktijkervaring. Doordat ze nauwelijks thuis 
kunnen zijn ontstaan er daar vaak moeilijkheden. De kans dat kinderen dan ontsporen of 
labiel opgroeien. Volgens een groep respondenten uit zich dat ook in de werkresultaten. De 
bevordering van vrouwen in managementfuncties is nodig, maar men was ook voorzichtig 
met uitspraken over het belang van vrouwen in deze leidinggevende banen, omdat mensen 
altijd anders functioneren op het werk dan thuis. 
Het blijft een feit dat allereerst de capaciteiten tellen. De erkenning van deze capaciteiten 
creëert deels het probleem. Ook de verantwoordelijkheid voor het gezinsleven werpt 
obstakels op voor vrouwen in managementfuncties, waardoor de spanning hoog kan 
oplopen op het thuisfront. Echtgenoten of partners kunnen ook uit jaloezie om de 
–succesvolle- carrière of een hoger inkomen hun partners boycotten door het beginnen 
van een buitenechtelijke affaire door niet mee te helpen met de zorgtaken of door niet 
ondersteunend te zijn. De mogelijkheden bestaan wel voor vrouwen, maar mannen en/of 
echtgenoten zijn toch vaak gekant tegen vrouwen in managementfuncties. Verder werd 



255

Uitsluitingsmechanismen in en door organisatieculturen

er opgemerkt dat vrouwen zich minder muizenissen in haar hoofd moeten halen omtrent 
discriminatie en uitsluitingsmechanismen. Dat ze zich niet moeten vergelijken met 
anderen, maar hard door moeten werken. De houding van veel carrièrevrouwen dient te 
veranderen. Vandaar dat het belangrijk is, volgens een aantal vrouwen, om veel geduld uit 
te oefenen en autoriteit laten gelden. Elke functie kent bepaalde moeilijkheden. Bij een 
managementfunctie geldt hierbij dat met name de hoeveelheid energie van belang is. Het 
verantwoordelijkheidsgevoel staat centraal, plus de mate van stressbestendigheid. Gezag 
uitstralen is ook belangrijk, werd er gezegd, want er zijn nog steeds meer mannen in deze 
functies en vrouwen moeten doelbewust aan hun uitstraling werken. 
Vrouwen in deze typische banen moeten een sterk karakter hebben, wijs, sterk en rationeel 
zijn, meenden verder respondenten. Er worden namelijk meer emoties bij vrouwen 
geobserveerd. Hier worden ze ook vaker op afgerekend. Ook speelt angst een dominante rol 
bij de zelfperceptie van vrouwen ten aanzien van de uitvoering van hun taken. Een vrouw 
meende dat vrouwen zich minder voelen en daardoor meer moeite moeten doen om respect 
af te dwingen en gezag uit te stralen. Het komt erop neer, dat over het algemeen genomen 
vrouwen zichzelf onderschatten. Een deel van de respondenten vond dat vrouwen te weinig 
zelfvertrouwen aan de dag leggen, veel vaker en meer twijfelen over hun deskundigheid 
en hun onzekerheid eerder etaleren. Mannen daarentegen denken juist eerder dat ze heel 
wat zijn, vond een deel van de ondervraagden. De heersende vooroordelen over mannen en 
vrouwen zijn deels afhankelijk van de economische positie van de man. Uit het onderzoek 
blijkt dat er vaak sprake is van jaloezie tussen vrouwen onderling, maar ook van mannelijke 
collega’s die het talentvolle vrouwen niet gunnen dat zij voorbijgestreefd worden. Daar 
komt nog bij dat vrouwen dikwijls alles uit de kast moeten halen om bepaalde dingen te 
bereiken en daardoor niet als professioneel worden gezien. Kleinschaligheid zorgt ervoor 
dat vrouwen eerder opvallen, als ze gekwalifi ceerd zijn voor een functie. Want alles is 
zichtbaarder, waardoor mensen eerder afgerekend worden op hun prestaties dan misschien 
in grootschaliger samenlevingen. Een andere niet te verwaarlozen punt is of vrouwen 
überhaupt wel in een topbaan willen functioneren. Het kost namelijk heel wat energie. En 
er is erg veel stress. Willen vrouwen wel echt participeren in allerlei machtsspelletjes? Via 
lobbyen kan er veel bereikt worden, maar veel vrouwen hebben de neiging om zich achter 
een man te verschuilen, werd er opgemerkt. 
Verder is patronage één van de belangrijkste oorzaken op Curaçao, waarom vrouwen niet 
benoemd worden voor bepaalde topfuncties. Vandaar dat vrouwen verantwoordelijk zijn 
voor zichzelf en zichzelf tijdig moeten bijscholen. 

8.5.3. Conclusie
Barrières, die deze groep vrouwen ervaren, kunnen deels goed overwonnen worden 
door opleiding. Opleiding bepaalt veel, maar altijd in combinatie met een fl exibele 
persoonlijke opstelling, sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen.. Omdat het werk 
zo centraal staat in vele levens is het essentieel dat de sociale binding tussen collega’s en 
medewerkers in een organisatie vlot verloopt. Het leidt namelijk tot betere werkresultaten 
en gekwalifi ceerde personen worden daardoor aangenomen. Men spendeert tegenwoordig 
meer tijd op het kantoor dan thuis. Vandaar dat er meer nagedacht moet worden over hoe de 
werkplek zo stimulerend, leuk en veilig mogelijk gemaakt kan worden( ILO, 1997; Tannen, 
1994; Wirth, 2001). Personen die zo hard werken in dergelijke functies kunnen gemakkelijk 
verworden tot een robot; zakelijk en zonder warmte. Deze workaholic mentaliteit ontstaat 
als men jarenlang hetzelfde werk uitoefent. Een aantal respondenten vond dat er dan ook 
alert door omstanders op deze ontwikkeling moet worden gereageerd. 
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Er bestaan echter verschillende soorten mannen, verschillende gradaties van mannen, 
verschillende masculiene vormen van denken. Er is maar een klein percentage van mannen 
dat werkelijk vrouwen als gelijkwaardig ziet en hun als gelijkwaardig accepteert, volgens 
respondenten. Vanwege het bestaan van het glazen plafond is de oprichting van een eigen 
bedrijf de beste oplossing, omdat er dan niemand is die je tegen kan houden. In andere 
functies is men afhankelijk van een baan, de politiek, kleur, sekse en een heleboel andere 
zaken die niets te maken hebben met de capaciteiten om een functie goed uit te oefenen. 
Het glazen plafond wordt in even grote mate bepaald door de organisatiecultuur verschillen 
en onderling gebrek aan collegiaal vertrouwen (Alvesson en Due Billing, 1997; Benschop, 
1996; Fisher e.a, 2000).
De barrières die vrouwen moeten overwinnen in managementfuncties leiden vaak tot 
de isolatie van vrouwelijke managers in hoge functies (Morrisson, White e.a, 1992:
13). Overwonnen obstakels in managementfuncties worden deels veroorzaakt door de 
masculiene organisatie en arbeidscultuur, specifi eke vacature eisen, de wens om in een 
mondiale economie te willen werken, the old boys network, familie en gezinsverplichtingen 
met een veeleisende functie en het uitoefenen van gezag en autoriteit (Alvesson & 
Duebilling, 1997; Butterfi eld & Grunel, 1999; Duebilling & Alvesson,1994; Ferdman 1999; 
Morrison, White & Velsor, 1992; Powell 1999). De isolatie van vrouwelijke managers komt 
tot uiting aan de hand van de dilemma’s en spanningen waar vrouwelijke managers mee te 
maken krijgen (Moss Kanter, 1977). 
Geconstateerd wordt dat: There is an element of derailment built into the system for 
women- the pressure created by having to be a role model and a “fi rst” along with personal 
competency. Men don’t have to deal with this added pressure... . A woman coming in to a 
high level meeting will see (a) few other women. They have diffi culty fi nding a supportive 
ear or shoulder. So, they feel distinctly different”(Morrison, White e.a, 1992:16). 
Uiteraard zijn er verschillende factoren die door elkaar heen lopen. Uit het onderhavig 
onderzoek blijkt dat veel respondenten meenden dat een geïsoleerde positie voornamelijk 
veroorzaakt werd door gezin- en familieverplichtingen, vooral als er opgroeiende kinderen 
in het gezin zijn. Dus het grootste obstakel voor vrouwelijke managers is blijkbaar, 
volgens een groot deel van de respondenten, het gezin. Daarnaast is het werk vaak veel, 
intensief, veeleisend en tijdrovend. Ook de typische uitsluitingsprocessen die zwarte/
gekleurde vrouwen in management ervaren, kunnen de oorzaak zijn van isolatie en 
uitsluiting van deze specifi eke groep vrouwelijke managers. Deze uitsluitingsprocessen 
ten aanzien van zwarte/gekleurde vrouwen in management heeft te maken met glazen 
plafonds. Deze plafonds weerhouden hen om tot de managementfuncties toe te treden. 
Fagenson e.a (1993) menen dat: ”The issue for women of color in management restrict 
their access to even middle management position” (Fagenson, 1993:107). Er is sprake 
van verschillende vormen van discriminatie en stereotypering over zwarte/gekleurde 
vrouwen in management. De auteurs leggen deze vormen vast met onderzoeksmateriaal, 
dat laat zien dat: ”... race and racism are real constraints in the lives of women of color. 
Further, the meaning of gender en the relationships between women of color and men 
of color are confounded by racism...  The interaction between race and gender leads to 
different perceptions of major issues confronting women in management positions and 
the needed responses. Women of color will rarely perceive their as solely based on their 
sex”(Fagenson, 1993:115-116).
Diverse perspectieven zijn verder van invloed op de instandhouding van de geïsoleerde 
positie van vrouwen in leidinggevende functies in bedrijven en/of organisaties. Organisaties 
zijn niet gender neutraal: ”Organisations have built-in assumptions about gender en that 



257

Uitsluitingsmechanismen in en door organisatieculturen

these assumptions explained women’s persistent under representation, under-utilizations, 
and especially their skewed distribution in management.”(Adler & Izraeli, 1994:12). 
Organisaties en bedrijven zijn dus gendered (Adler & Izreali, 1994). De onderlinge 
competitie en rivaliteit tussen managers is ook een factor van invloed. Want: “Only those 
at the top, most of whom are men, have had the power and authority to determine an 
organization’s rules, including determining the criteria for promotion close to and into 
their own ranks. Senior executives are more able than lower-level managers to protect their 
sphere of infl uence from outsiders –including from the entrance for both women and all 
but selected other men (Adler & Izraeli, 1994:14-15). Dit laatste perspectief omvat senior 
managers groter vermogen om de toegang van vrouwen te beïnvloeden en te beperken 
tot leidinggevende functies. De druk van maatschappelijke en organisatorische processen 
waardoor bepaalde machtsverhoudingen niet alleen in stand worden gehouden, maar 
eveneens worden bevorderd. Ook Edmondson Bell, Nkomo (2001) beweren dat met name 
de geïsoleerde positie van zwarte/gekleurde vrouwen een barrière is. Deze positie wordt 
veroorzaakt doordat zij vaak het informeel sociaal netwerk niet hebben die collegiale 
banden en professionele relaties versterken. Deze sociale connecties zijn cruciaal, omdat 
zij de (informele) contacten voeden, -mentor –protégee relaties, fondsen en medewerking 
van collega’s die vrouwen nodig hebben om door te kunnen stromen naar leidinggevende 
banen. 

Grafi ek 8.5. Uitsluiting (Vrouw manager) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Vastgesteld kan worden dat niet alleen theoretisch maar ook uit de kwantitatieve analyse 
kan worden geconcludeerd dat vrouwelijke managers vaak barrières hebben te overwinnen. 
Zowel theoretische inzichten en verschillende onderzoekers wijzen op de verscheidene 
obstakels die vrouwen in leidinggevende functies tegenkomen. Zowel toppers als niet-
toppers menen dat vrouwelijke leidinggevenden veel barrières hebben te overwinnen. Het 
percentage niet-toppers (13%) dat denkt dat deze obstakels heel erg groot zijn, ligt hoger 
dan het percentage de toppers (0%). Opvallend is dat 56% van de toppers en 53% van de 
niet-toppers meent dat deze barrières groot zijn. 31% toppers en 27% niet-toppers vinden 
deze belemmeringen van enige invloed op het glazen plafond. 6% van de toppers ziet deze 
hindernissen als weinig belastend, terwijl een iets lager percentage van de niet-toppers deze 
zelfde mening is toegedaan (5%). Ook weer 6% van de toppers denkt dat nauwelijks van 
invloed zijn. Daarentegen meent 2% van de niet-toppers dat deze barrières van heel weinig 
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belang zijn.Toppers en niet-toppers vinden dus dat er veel barrières zijn die vrouwelijke 
managers moeten overwinnen. Ook vinden ze dat deze barrières van invloed zijn op het 
glazen plafond.

8.6. De combinatie zorgtaken en carrière

8.6.1. Kwantitatieve analyse
Bij dit deelaspect ligt het percentage niet-toppers (11%) dat van mening is, dat de druk 
van de zorgtaken op de carrière erg belemmerend is, hoger dan bij de toppers, waar slechts 
6% deze mening is toegedaan. Opvallend is het hoge percentage bij zowel niet-toppers 
als toppers die vinden dat deze druk groot is. Liefst 64% van de niet-toppers en 56% van 
de toppers ervaren de combinatie arbeid en zorgtaken als zwaar. Het percentage dat deze 
belasting als matig zwaar classifi ceert ligt echter hoger bij de toppers (16%) dan bij de niet-
toppers (16%). 6% van de toppers en een iets hoger percentage niet-toppers (4%) vinden 
deze druk nauwelijks van invloed. Het gemiddelde van de niet-toppers ligt hoger dan bij de 
toppers (3.56). Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat niet-toppers voor dit deelaspect 
waarschijnlijk niet dezelfde ervaring hebben opgedaan als de toppers.

Tabel 8.6. Druk zorgtaken op carrière
Druk zorgtaken op carrière Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 11% 6%

Veel (4) 64% 56%

Matig (3) 16% 31%

Weinig (2) 5% 0%

Heel weinig (1) 4% 6%

Gemiddelde 3.71 3.56

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect 0.523.

8.6.2. Conclusie
Door vrijwel alle respondenten worden de zorgtaken als belastend en belemmerend 
beschouwd in relatie tot het kunnen doorstromen naar leidinggevende functies binnen 
diverse organisatieculturen op Curaçao. Via verschillende reacties van respondenten werd 
duidelijk dat de druk van de zorgtaken op de carrière van grote invloed is op het doorbreken 
van het glazen plafond. Dit blijkt ook uit de gegevens die betrekking hebben op het 
deelaspect organisaties van de werkweek.
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Grafi ek 8.6. Uitsluiting (zorgtaken) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

6% van de toppers ervaart deze druk als heel zwaar en heel veel. 11% van de niet-toppers 
ervaart hetzelfde. Opmerkelijk is het hoge percentage niet-toppers dat deze druk als zwaar 
en veel ervaart. 56% van de toppers vindt deze druk ook zwaar. Een hoger percentage 
toppers dan niet-toppers meent dat deze belasting van enige invloed is op het glazen 
plafond. 5% van de niet-toppers vindt de druk weinig van invloed en 4% van deze groep 
vindt de druk nauwelijks van belang. Echter 6% van de toppers meent hetzelfde. Kortom, 
met name niet-toppers ervaren de combinatie arbeid en zorgtaken als zwaar en veel.

8.7. Conclusies ten aanzien van in- en uitsluitingsmechanismen binnen
organisatieculturen

Het merendeel van de respondenten heeft gender en etniciteitbarrières ervaren. Een 
aanzienlijk percentage toppers en niet-toppers hebben deze discriminatie als belemmerend 
ervaren. Uit de omvangrijke literatuur blijkt dat sekse en kleur- vooroordelen wel degelijk 
een grote barrière vormen voor veel vrouwen. Het glazen plafond bestaat deels uit deze 
vooroordelen en/of negatieve beeldvorming. Onderzoekers zoals Amott & Mattaei (1997), 
Bell & Nkomo (2001), Benschop (1996), Davidson (1997), Fagenson (1993), Fischer 
e.a (2000), ILO (1997), Karambaya (1997), Marcha & Verweel (1996), Powell (1999), 
Sokoloff (1992) en Tang Nain (1991) verdiepen zich grondig in dit onderwerp. Uit de 
reacties van de respondenten blijkt dat deze vooroordelen en beelden wel degelijk bestaan, 
maar dat de opstelling en houding van de vrouw in kwestie doorslaggevend is. Veel 
respondenten houden van te voren al rekening met sekse en kleurvooroordelen.
Bij het tweede deelaspect ‘ barrières intrede in organisatie’ blijkt uit de antwoorden van de 
respondenten dat een soepele instroom erg belangrijk is voor de doorstroommogelijkheden. 
Binnenkomen in een leidinggevende functie is belangrijk voor het doorbreken van het 
glazen plafond. Opvallend veel niet-toppers hadden een soepele instroom ervaren mede 
doordat zij op het eiland zijn opgeleid en via stages werden binnengehaald of aangesteld. 
In het buitenland opgeleide respondenten ervaarden de afstand als problematisch voor een 
soepele instroom. Het merendeel van de toppers vindt een soepele intrede als belangrijk 
met betrekking tot het aspect in en uitsluitingsmechanismen binnen organisaties.
We kunnen omtrent de kwalitatieve analyse van het deelaspect ‘inkomensverschillen tussen 
mannen en vrouwen’ concluderen dat het merendeel van de toppers deze verschillen in 
de praktijk niet ervaart. Uit onderzoek blijkt echter dat het glazen plafond deels juist uit 
deze (salaris)verschillen bestaat. De publicaties van ILO (1997), De Olde en Slinkman 
(1999), Powell (1999), Roos & Gatta (1999), Sokoloff (1992), Tang Nain (1991) en Wirth 
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(2001) analyseren aan de hand van een genderperspectief de verschillen in beloningen en 
de deelname van vrouwen in de verschillen beroepsgroepen en functieniveaus. Fischer e.a 
(2000) stellen vast dat verschillende oorzaken binnen organisaties, zoals organisatieculturen 
(masculien en feminien) deze verschillen in stand kunnen houden en ook kunnen 
bevorderen (Kibbelaar-Buma 2003).
Het deelaspect ‘barrières voor vrouwelijke managers’ wordt door zowel toppers als niet-
toppers als belangrijk gezien voor het bovengenoemd aspect. Uit de interviews blijkt dat 
een overgroot deel van de respondenten deze obstakels als belemmerend ervaart voor 
het glazen plafond. Ook niet-toppers delen deze mening. Opmerkelijk is dat vooral niet 
–toppers deze barrières hoog inschatten. Uit onderzoek komt naar voren dat vrouwen in 
managementfuncties specifi eke problemen ervaren (Powell, 1999; OiB, 2001, Wirth, 2001; 
ILO, 1997; Fischer e.a, 2000). Juist meer onderzoek kan licht werpen op dit deelaspect. Wat 
belangrijk is in arbeidsorganisaties en wat belangrijk is voor het doorbreken van het glazen 
plafond.
Tot slot blijkt uit de kwalitatieve data dat het deelaspect ’zorgtaken en carrière’ voor 
arbeidsorganisaties van belang is. Meer dan de helft van de respondenten meent dat 
deze zorgtaken zwaar wegen op de carrière. Een aantal vrouwen echter vindt dat dit wel 
meevalt. De druk omtrent de zorgtaken wordt grotendeels bepaald door (het ontbreken 
van)de steun van de familie, partner of organisatie waar men werkzaam is. Als er sprake is 
van een effi ciënte planning en organisatie wordt de druk van zorgtaken als minder zwaar 
beschouwd. Uit onderzoek blijkt dat dit deelaspect voor de uitsluitingsmechanismen binnen 
organisatieculturen van essentieel belang is (Fischer e.a, 2000; Glastra e.a, 1999; ILO, 
1997; Kibbelaar-Buma, 2003; Powell, 1999; Wirth, 2001).
Vanuit de kwantitatieve data kan worden afgeleid dat de toppers allereerst de 
inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen op de werkvloer van belang achten 
voor wat het glazen plafond betreft. Het gemiddelde scoort onder dit deelaspect het 
hoogst namelijk (7.5). Het tweede deelaspect dat door de toppers belangrijk wordt geacht 
zijn de barrières bij intrede. Uit dit gemiddelde blijkt dat toppers na het deelaspect 
'inkomensverschillen' vinden dat het deelaspect 'barrières bij intrede' (3.62) van invloed is 
voor het doorbreken van het glazen plafond. Het derde deelaspect wat, volgens toppers, van 
invloed is op het aspect in en uitsluitingsmechanismen is de druk van de zorgtaken op de 
carrière. Het gemiddelde van dit deelaspect voor de toppers is 3.56. Toppers menen dat de 
barrières voor vrouwelijke managers van belang zijn voor het glazen plafond. Dit blijkt uit 
het gemiddelde van de toppers voor dit deelaspect, namelijk (3.37). Het deelaspect gender- 
en etnicteitsbarrrières wordt door toppers gezien als het minst problematisch voor het 
doorbreken van het glazen plafond.
Bij de niet-toppers zien we allereerst dat het deelaspect barrières bij intrede als 
belangrijkste wordt aangemerkt. Het gemiddelde van dit deelaspect is (3.82). Het tweede 
deelaspect dat van belang is voor de niet-toppers, is het deelaspect 'Druk zorgtaken op de 
carrière'. Het gemiddelde is (3.71). Het derde deelaspect dat van invloed is volgens de niet-
toppers zijn de barrières voor vrouwelijke managers. Dat blijkt uit het gemiddelde namelijk 
(3.65). Het gemiddelde van het deelaspect inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen 
is (2.98). Het minst belangrijk voor het doorbreken van het glazen plafond zijn volgens de 
niet-toppers de gender en etniciteitsbarrièrs binnen organisaties. Het gemiddelde hiervan is 
(2.86).
Het blijkt dat voor de toppers allereerst de inkomensverschillen belangrijk zijn. Dit in 
tegenstelling tot de niet-toppers die de 'barrières bij intrede' het allerbelangrijkste vinden. 
Daarna blijken de toppers het deelaspect barrières bij intrede belangrijk te vinden. Op 
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de tweede plaats staat bij niet-toppers de druk van zorgtaken op de carrière. Dit laatste 
deelaspect staat op de derde plaats bij de toppers. Bij de niet-toppers worden de barrières 
voor vrouwelijke managers vervolgens van belang geacht. Het deelaspect barrières voor 
vrouwelijke managers is voor de toppers niet zo belangrijk. De niet-toppers vinden de 
inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen weinig belangrijjk. Zowel toppers als niet-
toppers ervaren het deelaspect sekse en etniciteitsbarrières binnen organisaties als het minst 
van invloed op het doorbreken van het glazen plafond.



262

NOTENLIJST HOOFDSTUK 8

175 Door reacties van de respondenten moest een aantal keren het woord barrières door andere 
woorden worden vervangen. Via omschrijvingen en het weglaten van moeilijkheden, problemen, 
belemmeringen of andere ‘negatieve’ begrippen, kon toch via een omweg weliswaar achterhaald 
worden wat de mogelijke “obstakels” waren geweest in de carrières van de respondenten.

176 Hier wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid op ingegaan.
177 Etniciteit werd door een aantal van de vrouwen gedefi nieerd aan de hand van enkele dominante 

categorieën die van invloed waren in het sociale verkeer. Deze categorieën zijn:  
• Witte Nederlandse man/vrouw/ Amerikaans (Makamba; Europese Nederlander)
• Witte Antilliaanse vrouw (Joods, protestants Curaçaos, Arabisch)
• Afro- Curaçaose vrouw(zwart/ gekleurd)(Curacaos, Antilliaans)
• Latijns-Amerikaanse vrouw/man (Venezolaans, Colombiaans, etc)
• Gemengd (mix, zowel van witte als zwarte ouders)
• e.a categorieën.

178 Zie hiervoor de uiteenzettingen van en Giddens (1999) en Hall (1986).
179 Binnen deze sector bestaan er verschillende typen bedrijven en dus organisatieculturen die door 

mij onderverdeeld zijn in internationale (Amerikaanse, Nederlandse), lokale (Curaçaose) en 
Antilliaanse bedrijven. Daarnaast zijn er talloze bedrijven op MKB niveau. Maar ook multinationals 
of grote bedrijven maken deel uit van de particuliere sector waar de vrouwen werken die voor dit 
onderzoek werden geïnterviewd. De verschillen in grootte en de cultuur in de organisatie zijn van 
invloed op de perceptie en de reële kansen voor vrouwen in deze specifi eke sector.

180 Dit is inmiddels wel veranderd; er is ondertussen een vrouwelijke gezaghebber en er zijn 
vrouwelijke diensthoofden.

181 Deze Antillianisering had verregaande consequenties voor de cultuur bij overheidsdiensten en het 
lokale bedrijfsleven. Niet alleen bood deze vanaf eind jaren zestig opgeleide Antillianen een kans 
om in leidinggevende functies te functioneren. De Antillianisering veranderde ook fundamenteel 
de beeldvorming omtrent de deskundigheid onder en over met name over Afro- Curaçaoënaars. 
Curaçao werd hiermee defi nitief een postkoloniale samenleving met neokoloniale invloeden.

182 Tijdens de focusgroupsessies in de follow-up veldwerkperiode kwam dit punt uitgebreid aan de 
orde. Een respondente werkzaam in de private sector meende dat dit haar grootste barrière 
in haar carrière was geweest. Juist door haar jonge leeftijd en haar Afro- Curaçaose identiteit 
ervoer ze dat met name (oudere) mannelijke collega’s haar deskundigheid in twijfel trokken of 
haar te vaderlijk bejegenden. Afhankelijk van de omstandigheden, de personen en de toon van 
communicatie dealde ze met deze situaties. Zij trouwens niet alleen, maar ook haar andere collega’s 
in de private sector hadden grote moeite van witte (Europees Nederlandse) mannen die in hun 
ogen, buitengewoon macho en conservatief waren naar hun Curaçaose vrouwelijke collega’s. Dit in 
tegenstelling tot hun Curaçaose of Antilliaanse mannelijke collega’s. Zij weten dit macho gedrag van 
de expats voornamelijk aan het feit dat hun Curaçaose en Antilliaanse collega’s in het bedrijfsleven 
over het algemeen genomen meer gewend zijn aan werkende vrouwen in hun omgeving (vrouw, 
moeder en zussen). De overeenkomstige culturele en etnische band met Curaçaose/Antilliaanse 
mannen verstevigt bovendien het onderlinge solidariteitsgevoel. 

183 Wat echter niet betekent, dat deze mechanismen geen onderdeel van de realiteit zijn. Het blijkt 
psychologisch en mentaal het heel belangrijk te zijn hoe men met tegenslagen of belemmeringen 
overweg gaat.

184 Zie hiervoor Ellis (1986).
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185 Catalyst; de denktank in de VS over de doorstroom van vrouwen in het maatschappelijk verkeer, 
heeft hier in 1999 uitgebreid aandacht aan geschonken door een serie boeken over dit thema te 
publiceren.

186 Dit situationeel handelen is op Curaçao essentieel.
187 Maar ook in deze sector ziet men de tendens om voor belangrijke managementfuncties Antillianen 

aan te trekken. De motieven hiervoor zijn bedrijfseconomisch; zij kennen de markt beter en 
hebben een betere affi niteit met de sociaal culturele aspecten van de samenleving. Zie ook 
hoofdstuk 4.

188 De rol en de positie van de onderzoekster bij de dataverzameling, de kijk en de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten is van belang. De gehanteerde methodiek is het resultaat van de ervaringen 
en de persoonlijkheid van de onderzoekster en beïnvloedt de resultaten van de interpretaties.

189 Met betrekkelijk wordt bedoeld dat de vrouwen over het algemeen vaak minder verdienen dan hun 
mannelijke collega’s in dezelfde functies.

190 Dit aspect wordt ook aangeduid als cultural cloning waar het principe van soort zoek soort ofwel 
het instandhouden van de machtsverhoudingen omtrent soortgelijke personen voor bepaalde 
(top)functies (een bepaalde categorie mannen of een vrouwen elkaar aantrekken en bevorderen). 
Dit geldt zowel verticaal als horizontaal (functieniveau en branche).

191 Gebaseerd op uitspraken van respondenten werkzaam in een technisch beroep. Hiermee wordt 
bedoeld dat promoties vaak gebaseerd zijn op functiebeoordelingen, die zowel inhoudelijk maar 
ook sociale aspecten omvatten.

192 Met goed wordt bedoeld dat de respondenten dit zelf zo zagen en hierover nauwelijks klaagden.
193 De koers van de Antilliaanse gulden tegen de Nederlandse gulden tijdens de veldwerkperiode 

was 1 op 1,5 of 1, 8. De Antilliaanse gulden is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Door de 
invoering van de euro in januari 2002 is de bevoorrechte positie die de Antilliaanse gulden innam 
drastisch gewijzigd. Met andere woorden, lees voor deze studie voor 1 Antilliaanse gulden 1, 5/1,8 
Nederlandse gulden.

194 Denk hier aan de kosten voor kinderopvangfaciliteiten, naschoolse opvang, kleding, buitenschoolse 
activiteiten en andere (onvoorziene) kosten.

195 Ook Amott &Matthaei (1991) gaan in op de economische interrelatie tussen gender, etniciteit en 
arbeid.

196 Zie hieruit het artikel van Claes (2001). Zij gaat in op de verschillende managementstijlen die er 
bestaan bij mannen en vrouwen.

197 De groei van het aantal MKB bedrijven was beter dan de aanwezigheid en het aantrekken van 
multinationals voor het lokale en nationale economische leven

198 Duidelijk werd dat hiermee het machogedrag van “ alle” mannen op het eiland werd bedoeld. Dus 
ook het gedrag van expats, technische bijstanders, buitenlandse of niet van het eiland afkomstig.

199 Vrouwen in managementfuncties die echter tegengewerkt worden kunnen passief verzet plegen 
door niet samen te werken met mannelijke collega’s of hun managementvisie in twijfel te trekken.

200 Uitzonderingen waren vrouwen werkzaam in de technische sector, omdat zij al tijdens hun 
(technische) studie soms hadden moeten bewijzen, dat ze de competitie aankonden. Als ze dan in 
een bepaalde functie benoemd zijn, dan heeft men eigenlijk al bewezen dat ze in ieder geval met 
mannen overweg kan.

201 Verschillende publicaties van Opportunity in Bedrijf (OIB) gaan hier dieper op in (1997-2000).
202 Tegen dit licht wordt het begrip commitment gehanteerd. Met commmitment wordt betrokkenheid, 

zorg en engagement met de Curaçaose gemeenschap bedoeld. Dit komt later in één van 
de aspecten terug. Hiermee wordt dus bedoeld het willen werken voor de opbouw van de 
gemeenschap, “ development” een bewuste keuze is (m.b. t tot terugkeer of voor de overheid 
willen werken) die ook gevolgen heeft voor het doorbreken van het glazen plafond. Dit 
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commitment (dienstbaar opstellen en voor de maatschappelijke vraagstukken/problemen willen 
oplossen; denk hierbij aan vijwilligerswerk, kerkorganisaties en andere liefdadigheidsinstellingen/
stichtingen) wordt belangrijk geacht. Het leidt tot naamsbekendheid, autoriteit, respect en zichtbare 
“ leidinggevende functies” en opdrachten. Essentieel voor het doorbreken van het glazen plafond.

203 Enkele respondenten vertelden na het interview of buiten het onderzoek om dat zij van echtparen 
wisten die om belastingtechnische redenen waren gescheiden. Een fi scaliste vertelde eveneens dat 
op dat moment het belastingkantoor onderzoek uitvoerde om de fi scale positie van vrouwen te 
analyseren. Ook een voorlichtingscampagne gehouden om het bewustzijn van vrouwen over hun 
fi scale rechten te vergroten.
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9. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN CURAÇAO

9.1. Inleiding
In dit laatste datahoofdstuk staan de maatschappelijke context van Curaçao en de 
emancipatiebeleidsvisie van de respondenten centraal. In deze analyse wordt de 
maatschappelijke context gemeten met behulp van vijf deelaspecten, namelijk:

• emancipatiebeleid van de overheid;
• invloed van rolmodellen;
• organisatie van de werkweek;
• commitment met Curaçao;
• concrete mogelijkheden op Curaçao.

Voor elk van de vijf bovengenoemde deelaspecten zal in de volgende paragrafen worden 
gekeken of er een verschil bestaat tussen de groep niet-toppers en toppers. In eerste 
instantie wordt dit via een kwalitatieve methodiek uitgevoerd. De diepte-interviews 
die zijn afgenomen bij de 111 respondenten zijn ook hier het referentiekader. De 
onderzoeksresultaten zullen worden gehanteerd om te onderzoeken of er wel verschillen 
zijn tussen de toppers en niet-toppers. Via de uitspraken van de respondenten worden deze 
verschillen gepresenteerd. Vanwege het geringe respondentenaantal in dit onderzoek is 
het moeilijk om een gedegen en diepgaande statistische analyse te verrichten (N=16 voor 
toppers en N=95 voor niet-toppers). Voor elk van de vijf deelaspecten zal afzonderlijk 
een gemiddelde worden berekend. Deze waarden zullen zowel voor de niet-toppers als de 
toppers berekend worden. Aan de hand van deze gemiddelden zal gekeken worden of er 
sprake is van signifi cante verschillen. Tot slot van dit hoofdstuk zullen er conclusies worden 
getrokken op alle vijf deelaspecten.

In dit onderdeel staat het aspect Curaçao 204 centraal. Deze factor wordt door vijf 
deelaspecten geoperationaliseerd. Binnen het eerste deelaspect staat het emancipatiebeleid 
van de overheid centraal. Het tweede deelaspect omvat de invloed van rolmodellen. 
Het derde deelaspect gaat over de organisatie van de werkweek op Curaçao. In het 
vierde deelaspect speelt het commitment voor Curaçao een rol. Het laatste en vijfde 
deelaspect behelst de vraag hoe groot de concrete mogelijkheden zijn op Curaçao voor de 
respondenten. 
Voor dit stuk is het Curaçaose emancipatiebeleid niet alleen relevant ten aanzien van de 
arbeidsmarktparticipatie, maar ook met betrekking tot de mogelijkheden voor vrouwen 
op Curaçao. Zo zal bekeken worden wat het overheidsbeleid is inzake emancipatiezaken; 
welke voorzieningen er getroffen zijn met betrekking tot: naschoolse opvang, 
zwangerschap, of ouderschapverlofdagen, vrouwenzaken en deeltijd of telewerken. 

Binnen dit verband is de volgende illustratie veelzeggend. Onderstaande schematische 
weergave illustreert de piramide van het glazen plafond, echter niet binnen een 
arbeidsorganisatie, maar binnen de Curaçaose samenleving. Dit vraagstuk wordt 
beleidsmatig door verschillende overheidsinstanties, vrouwen en belangenorganisaties, 
onderwijsinstellingen, adviesbureaus en clubs geanalyseerd. In de linkerkolom zijn de niet-
reguliere organisaties, invloeden, instrumenten en middelen in kaart gebracht die het glazen 
plafond vorm geven. Beide typen organisaties beïnvloeden de discussie over het glazen 
plafond.
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Figuur 9.1. Schematische weergave glazen plafond; beleid en ervaring

Verder is van belang dat vanuit een commitmentperspectief gekeken wordt naar vrouwen op 
de Curaçaose arbeidsmarkt. De betrokkenheid bij de opbouw van de gemeenschap speelt 
een rol, wat deels terug te vinden is onder een deel van de vrouwen die bewust gekozen 
hebben om voor het eiland te gaan werken of terug te keren of er te blijven (Baritteau, 
1998; Cuales 1998; ILO,1997; Massiah, 1986). 
Uit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke context ten aanzien van het glazen plafond 
essentieel is (Sen, 2000; Kibbelaar-Buma, 2003: Wirth, 2001; ILO, 2001). De sociaal-
economische situatie op Curaçao bepaalt de arbeidsmarkt dynamisch (www.centralbank.an; 
www.central-bureau-of-statistics.an; AKO, 2001-2003). De participatiemogelijkheid van 
vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt is belangrijk voor de analyse van beroepsgroepen, 
branches, sectoren en inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen (AKO 2003; De 
Olde en Slinkman, 1999; ILO, 1997; ILO, 2001; Powell, 1999; Wirth, 2001). Ook blijkt 
uit onderzoek dat mede door het fi nancieel-economische klimaat personen wegtrekken 
naar andere landen zoals Nederland of omringende landen (Reda Social, 1999). Deze 
braindrain heeft als gevolg dat met name personen, die geen doorstroommogelijkheden 
hebben, vertrekken. De kleinschaligheid van de gemeenschap is een ander kenmerk van het 
aspect ‘maatschappelijke context’. Deze kleinschaligheid heeft zowel voordelen als nadelen 
voor de diversiteit aan participatie (Cuales, 1998; Peterson & Runyan, 1993; Kibbelaar-
Buma: 2003; Römer, 1998). De maatschappelijke context houdt betrokkenheid in, passie 
voor de gemeenschap en willen werken voor Curaçao. Kiezen om voor Curaçao te werken 
betekent geïnformeerd zijn over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en processen 
(Reda Social, 1999). Het vereist een positieve en enthousiaste mentale houding en 
probleemoplossend willen functioneren. Door zelfstandig te functioneren en een bijdrage te 
willen leveren aan de opbouw en ontwikkeling van de samenleving valt men op. Hierdoor 
worden nieuwe opdrachten verstrekt, groeit de reputatie en bouwt men een netwerk op. De 
maatschappelijke context wordt eveneens bepaald door de samenwerking tussen private 
en overheidsorganisaties (Haan, 1999; Römer, 1998). Een beter samenwerkingsverband 
tussen de diverse bedrijven uit de vrije sector en de overheid verbetert de kennis en de 
informatieverstrekking omtrent maatregelen, initiatieven en beleidsimplementatie (DSO, 
DWGHZ). Met betrekking tot bovengenoemde aspecten is de visie van respondenten over 
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het emancipatiebeleid van de overheid belangrijk (DSO; Kibbelaar-Buma, 2003). Tot slot 
betekent deze factor dat het belang van het deelaspect ‘concrete mogelijkheden’ aan bod 
komt. Het is belangrijk om na te gaan hoe toppers en niet-toppers hun betrokkenheid, inzet 
en keuze om voor het eiland te werken ervaren. Ook is het noodzakelijk na te gaan hoe ze 
hun doorstroomkansen in de gemeenschap en binnen arbeidsorganisaties inschatten. Dit kan 
aan de hand van de volgende vragen: Zijn er wel concrete mogelijkheden en/of is het van 
belang dat er concrete mogelijkheden zijn ten aanzien van het glazen plafond? Het blijkt 
dat met name de vraag of ‘het van belang is dat er concrete mogelijkheden zijn’ relevanter 
is dan de vraag of er überhaupt mogelijkheden zijn om het glazen plafond te doorbreken 
(Baritteau, 1998; Cuales, 1998; ILO, 2001; ILO, 1997; Kibbelaar-Buma, 2003; Sen 2000).

9.2. Emancipatiebeleid van de overheid

9.2.1. Kwantitatieve analyse van de data
Bij dit deelaspect menen meer toppers (25%) dan niet-toppers (14%) dat het 
emancipatiebeleid van heel groot belang is. Een iets hoger percentage niet-toppers (32%) 
dan toppers (31%) denkt dat het van groot belang is. Een wat grotere groep niet-toppers 
(39%) dan toppers (38%) denkt dat dit deelaspect van enige invloed is. Ook meer niet-
toppers(14%) dan toppers (6%) zijn van mening dat deze visie weinig tot heel weinig (2%) 
(0%) effect sorteert. Het gemiddelde ligt bij de toppers hoger. Uit deze cijfers kan men 
opmaken dat de toppers het emancipatiebeleid belangrijker vinden dan de niet-toppers.

Tabel 9.2. Emancipatiebeleidsvisie
Emancipatiebeleidsvisie Niet-toppers Toppers

Heel groot belang (5) 14% 25%

Groot belang (4) 32% 31%

Matig (3) 39% 38%

Weinig belang (2) 14% 6%

Heel weinig belang (1) 2% 0%

Gemiddelde 3.41 3.75

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.192. 

9.2.2. Kwalitatieve analyse van de data
Uit de interviews blijkt dat er negatieve associaties zijn met betrekking tot het 
emancipatiebeleid van de overheid. Opvallend was dat een deel van de vrouwen negatieve 
connotaties hadden met het begrip emancipatie en dit met het feminisme associeerden. Ze 
hadden echter er nooit echt over nagedacht. Een deel van de vrouwen ervoer emancipatie 
zelfs als negatief. Ze waren van mening dat het van belang was dat er een duidelijke en 
betere communicatie bestond tussen de partijen, omdat er ook sprake is van een te grote 
emotionele afkeer over dit begrip bij mannen. Een positieve instelling, een nette opvoeding, 
waar de vorming van het kind centraal staat, de omgeving, de school en de vrienden zijn 
van invloed op de ontwikkeling. Verder bestaat emancipatie uit hoe men zich gedraagt 
ten aanzien van de buitenwereld en hoe vrouwen met zichzelf en deze wereld omgaan. 
Vrouwen kunnen zich niet permitteren stil te blijven staan. Ze moeten worden gestimuleerd; 
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ze moeten vooruit, meende een aantal respondenten Het is namelijk sinds 1995 dat er 
sprake is van een verzelfstandiging van de gehuwde, werkende vrouwen. Daarnaast is het 
belastingsysteem er de oorzaak van dat veel vrouwen niet werk(t)en, omdat het te veel 
kostte. Nu worden mannen en vrouwen, onafhankelijk van elkaar, aangeslagen. Vroeger 
was dat niet het geval. Vanwege het onvoordelige belastingsysteem gingen vrouwen 
vaak niet werken. Andere echtparen besloten te gaan scheiden om belangstingtechnische 
redenen205.
Wel werd er door respondenten vastgesteld dat vrouwen niet slechts vanwege hun sekse in 
aanmerking moeten komen voor een baan of functie. Hierdoor heeft het begrip emancipatie 
de negatieve connotatie gekregen. Enkele vrouwen hadden niet het gevoel, dat zij vanwege 
hun gender voorgetrokken werden. De vraag die aan een paar respondenten gesteld 
werd, is of vrouwen wel beschikbaar zijn voor hogere functies. Een reactie was dat het 
verschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk niet zoveel uitmaakte. Vrouwen echter, die 
vervelende zaken (bijvoorbeeld ongelijke betaling) meemaken, denken hier anders over. 
Het is uitermate belangrijk dat vrouwen economisch verzelfstandigen. Eén vrouw zei dat 
vrouwen eigenlijk van de emancipatiegedachte afmoeten. Het doel van emancipatie is 
de opheffi ng van zichzelf als concept. Vrouwen moeten dus onder alle omstandigheden 
gewoon doorgaan. Juist als er te veel gelet wordt op mannen, komt men uit op het 
emancipatievraagstuk, werd er opgemerkt. Bepaalde belangrijke posities worden nu door 
vrouwen bekleed, omdat ze het vereiste opleidingsniveau hebben. Allereerst telt toch de 
kwaliteit en geschiktheid. Want vrouwelijke collega’s kunnen je net zo hard tegenwerken 
als mannelijke collega’s, meenden respondenten. Geconcludeerd werd dat vrouwen elkaar 
meer kansen moeten geven, meer moeten mentoren, zodat ze aankomende nieuwe managers 
kunnen laten instromen en de kwaliteit van het management wordt gewaarborgd.
Een aantal respondenten was van mening dat er meer emancipatieonderzoek verricht 
zou moeten worden vanuit het departement Sociale Zaken. Met name kwesties omtrent 
opvoedingsstrategieën (vooral met aandacht voor de rol van de moeder) moeten worden 
bestudeerd. Aandacht voor de alleenstaande moeder is volgens hen een noodzaak, net 
zoals meer kinderopvangfaciliteiten. Vrouwen moeten meer mogelijkheden krijgen, meer 
kansen geven aan alleenstaande moeders, zodat de emotionele verwaarlozing van het gezin 
en de kinderen wordt tegengegaan. Er zijn ook meer opleidingsmogelijkheden nodig en 
vrouwen moeten beter gestimuleerd worden, vonden de ondervraagden. Er moet ook meer 
aandacht aan de jeugd worden besteed, omdat er veel meer drop- outs zijn en het aantal 
ongehuwde moeders stijgt, meenden respondenten. Een vrouw vond dat de beschikbaarheid 
van cursussen en het aanbod van opleidingen te laag was en de opvangfaciliteiten te mager 
voor vrouwen met kinderen die bij wilde leren. Daarom is planning en organisatie zo heel 
belangrijk. 
Respondenten vonden dat de overheid nog te weinig206 doet. Meer aandacht van de overheid 
nodig, vonden een aantal respondenten, omdat vanwege de sociaal-economische situatie 
van het eiland met name vrouwen gedupeerd raken. De invoering van fl exibele arbeidsuren 
en deeltijdwerk zou de druk kunnen verlichten die werkende vrouwen nu ervaren. 
Eigenlijk moet de maatschappij-instelling worden veranderd, vonden een paar vrouwen. 
Vrouwen zijn nu te afhankelijk van het familienetwerk. Deze taak ligt bij de overheid. De 
overheid dient de groei van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op te vangen door 
de facilitering van betere voorzieningen. Veel hangt echter af van vrouwen zelf, hoewel 
er misschien door de media wel meer en betere voorlichting gegeven kan worden. Een 
respondente vond dat er zoveel door mannen wordt gedaan en dat daardoor alles vanuit een 
mannelijke denkwereld wordt georganiseerd op het eiland.
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Ook komen ongewenste intimiteiten op de werkvloer nog te vaak voor, een indicatie van 
de onderlinge problematische machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen op de 
werkvloer. Het is een heikel punt omdat het nog aan een adequate visie ontbreekt over dit 
thema, omdat veel vanuit een korte termijnvisie wordt opgevat, volgens een respondente.
Betrekkelijk veel vrouwen uit deze groep wilden een eigen bedrijf starten door hard te 
werken, door verder te studeren en te sparen. Er bestaat verder opvallend weinig interesse 
in het emancipatiedebat. Veel respondenten wilden niet geassocieerd worden met feminisme 
of hadden een negatief beeld van feministen, waardoor zij afzagen van een publieke 
betrokkenheid met de meeste emancipatieonderwerpen. Mede door hun medewerking aan 
dit onderzoek begonnen zij dit toch anders te zien. Ondanks hun oordeel over emancipat
iebetrokkenheid, zag een deel van de vrouwen wel in dat deze maatschappelijke kwestie 
en een grotere deelname van vrouwen aan dit debat, een deel van de sociaal economische 
problemen –qua zichtbaarheid en aantrekkelijkheid -zou kunnen oplossen. Een deel van 
de vrouwen vond echter, dat er uit deze discussie te weinig voortkwam. Resoluties, papers 
en verslagen verdwenen te vaak in de bureaula. De politieke besluitvorming hieromtrent 
was te traag en te ondoorzichtig. Bovendien vond zeker één derde van de respondenten, 
dat er eigenlijk al te veel aandacht uitging naar vrouwen. De maatschappelijke positie van 
de Caribische c.q de Curaçaose man had eveneens meer aandacht nodig. Bij dit deel van 
de vrouwen vond men dat er zowel beleidsmatige aandacht aan mannen als aan vrouwen 
moest worden besteed. 
Om er achter te komen wat het emancipatiebewustzijn was onder de vrouwen, wat hun 
visies waren over dit maatschappelijk debat en wat voor beleidsmatige adviezen zij hadden 
met betrekking tot (emancipatie) rapporten, beleidsstukken en verslagen, werd deze vraag 
aan alle vrouwen voorgelegd. Het viel allereerst op dat te veel vrouwen nauwelijks een 
goed idee hadden wat het emancipatiebeleid inhield en/of niet geïnformeerd waren over 
het inhoudelijk debat en/of daar ook niet in geïnteresseerd waren. Meer dan de helft van 
de respondenten wist er te weinig vanaf om een standpunt uit een te zetten. De overige 
vrouwen hadden een mening gevormd op basis van hun activiteiten, de informatie uit de 
media of hun kennis over het beleid en dan met name over het te uit stippelen beleid of 
juist het ontbreken van het effect. Via de behandeling van deze kwestie werd het verband 
tussen het emancipatieniveau onder de geïnterviewde vrouwen en hun opleidingsniveau/
functie aangegeven. Aangenomen werd dat een groot sociaalbewustzijn omtrent 
emancipatievraagstukken de houding en opstelling van vrouwen beïnvloedt. Aangenomen 
werd dat vrouwen met een hoog opleidingsniveau en werkend op de arbeidsmarkt een 
vergevorderd emancipatiebewustzijn erop na zouden houden. Dat idee werd tijdens de 
eerste veldwerkinterviews en ontmoetingen reeds ontkracht, doordat er erg veel vrouwen 
duidelijk niet op de hoogte waren van het vraagstuk en/of er niet specifi ek mee bezig 
wilden zijn. Een deel van de vrouwen had trouwens nog nooit de link gelegd tussen hun 
functioneren op de arbeidsmarkt en het emancipatiedebat. En een paar respondenten gingen 
zelfs naar aanleiding van de interviewvragen pas over dit vraagstuk nadenken. Toch hadden 
de meeste vrouwen– na indringend doorvragen- wel een –al dan niet geëxpliciteerde- 
visie of een mening over dit onderwerp. Het bleek dat de vrouwen door over hun eigen 
situatie te theoretiseren, of ze het nu eens waren met een specifi ek (vrouwen)emancipat
iebeleid of niet, ontdekten dat het allemaal erg dicht bij de alledaagse ervaringen lag en 
veel persoonlijker en minder ‘feministisch’207 was als verwacht. De hbo en universitair 
opgeleide vrouwen hadden uitgebreide reacties op de vraag naar oplossingen omtrent 
het emancipatievraagstuk. Er waren vrouwen die er duidelijk over hadden nagedacht. Er 
was echter ook een groep die om verschillende redenen zich er niet mee bezig hield of 
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niet geïnteresseerd was in dit debat. Een paar respondenten vond het absoluut essentieel. 
Ze waren ook van mening dat de Curaçaose eilandelijke overheid of de landelijke 
regering nauwelijks een aantrekkelijk discussie of public relations hierover uitdroeg. Veel 
ondervraagden hadden opvallend weinig fi ducie in het overheidsbeleid ten aanzien van 
emancipatiezaken.

Volgens een deel van de vrouwen was het een groot probleem dat de Curaçaose overheid 
te weinig geld had om aan dit vraagstuk voorrang te verlenen. De sociaal-economische 
recessie op Curaçao droeg bij dat er prioriteit werd gegeven aan andere politieke 
agendapunten. Bovendien vonden veel vrouwen dat er geen onderscheid gemaakt 
moest worden tussen mannen- en vrouwenzaken. Volgens hen was er ook een specifi ek 
beleid nodig voor mannen, omdat mannen ook met veel maatschappelijke problemen 
geconfronteerd werden en hierdoor sociaal-economisch werden gemarginaliseerd. Een deel 
van de vrouwen die deze mening was toegedaan vond eigenlijk dat de scheiding tussen 
man en vrouw te ver doorvoer. Het hele “positieve actie-idee”, werd van de hand gedaan, 
omdat deze een averechts effect op de maatschappij zou hebben. Hun achterliggende 
fi losofi e is, dat iedereen gelijke kansen moet hebben en dat er niet a-priori vanuit een 
achterstandgedachte moet worden geredeneerd. 
Verder werd door de respondenten in eerste instantie ook veelal verbaasd op het punt 
–emancipatiebeleid- gereageerd. Een deel van de vrouwen wist niet eens of deze rapporten 
überhaupt wel effect hadden gesorteerd. Omdat ze geen kennis over de inhoud en de 
doelstellingen van de stukken hadden kon een deel van hen ook geen mening geven over 
het effect. Bovendien vond een aantal van de vrouwen dat de overheid over de gehele 
linie te weinig beleidsvisie ten toon spreidde, wat een inherente kritiek was op het 
overheidsapparaat en de Curaçaose politiek. Deze visie vormde eigenlijk de grondslag 
ten aanzien van de geuite kritiek op het effect van de rapporten. Een respondente vond 
het te veel papierwerk. Ze vond dat het echte emancipatiewerk, moeilijk vanuit een 
spreekstoel kan worden verricht. Zij las de rapporten wel -wanneer mogelijk- en haalde 
eruit wat van directe nut was voor haarzelf en haar werk. Een andere geïnterviewde vond 
dat het effect wel minimaal moest zijn, omdat er nog zoveel vrouwen in een sociaal-
economische armoedesituatie verkeerden. En zolang dit het geval bleef, was er voor haar 
geen sprake van een positief effect. Een ander deel van de geïnterviewde vrouwen was wel 
geïnteresseerd, maar door tijdgebrek- familie en werk- hadden ze te weinig tijd om actief 
uit te zoeken wie deze rapporten schreven en wat de inhoudelijke doelstellingen waren. 
Een andere groep ondervraagden vond eveneens, dat het effect nihil was, omdat er nog te 
veel mannen en te weinig vrouwen in leidinggevende functies functioneerden. Ze vonden 
dat de politici te weinig voeling met het onderwerp hadden. Een enkeling wist wel, dat 
er een gendergericht beleid geïntroduceerd werd, –de gender mainstreaming die door de 
Vrouwenconferentie van Beijing 1995 als actiepunt was uitgeroepen-. Eén vrouw had wel 
een positief effect geregistreerd van de emancipatierapporten, namelijk een bureau vrouwen 
op eilandgebied en op landniveau een departement van Welzijn, Gezin –en Humanitaire 
Zaken (DWGHZ). Dat was volgens haar een zichtbaar resultaat van de vele gepubliceerde 
emancipatierapporten, naar aanleiding van de participatie in internationale en binnenlandse 
vrouwencongressen. Een ander effect van deze rapporten is het groeiend bewustzijn, dat 
er nog zoveel op te lossen is op het gebied van arbeid en inkomensongelijkheid, op het 
terrein van opvang voor vrouwen en dat er nog veel gedaan moet worden met betrekking 
tot de vorming van vrouwen. En alhoewel een deel van de respondenten wist dat mannen 
het moeilijk vinden, dat er nog zoveel beleidsmatige aandacht aan vrouwen besteed 
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moet worden –deze groep vindt ook dat de aandacht te ver doorgeschoten is– werd er 
opgemerkt dat er toch nog te weinig vrouwen in leidinggevende functies op Curaçao zijn. 
Ook een andere respondente merkte op dat de mannen op Curaçao denken, dat de laatste 
jaren de vrouwen te veel aandacht hebben gekregen. Men vergeet echter, dat mannen 
maatschappelijk een grote economische voorsprong hebben op vrouwen. Ze meende dat 
de meeste meisjes op havo en/of vwo niveau de middelbare school afmaken, maar dat 
ze later niet in leidinggevende functies terechtkomen. Een aantal vrouwen noemde een 
aantal vrouwenorganisaties die op dit vlak actief waren, zoals bijvoorbeeld Seda en het 
Steering Committee. Een enkele vrouw bracht de resultaten in verband met de discussie 
over de secundaire arbeidsvoorzieningen zoals zwangerschapsverlof/ ouderschapsverlof 
of parttimewerk en/of kinderopvangfaciliteiten. Ook werden dan namen van personen 
genoemd die zich op dit terrein manifesteerden. Over het algemeen werd wel ingezien dat 
het een belangrijk punt was met betrekking tot de verbetering van de sociaal-economische 
positie van vrouwen, maar er moest niet worden overdreven. Het idee bestond dat de 
meeste rapporten onvoldoende transparant waren en niet sensationeel genoeg, waardoor 
ze in de la terechtkwamen. Een vergelijking werd gemaakt met Nederland, waar volgens 
een vrouw de sociaal-economische groei tot grotere hervormingen op emancipatiegebied 
leidden, dan op Curaçao. Een deel van de hbo en universitaire opgeleide (emancipatieb
ewuste)vrouwen vond, dat er voldoende rapporten waren, maar dat het effect minimaal 
was, omdat de inhoud niet voldoende werd uitgevoerd. Een deel van de vrouwen was wel 
geïnteresseerd, maar had of te weinig tijd of vond dat er te weinig hierover naar buiten 
kwam of was kritisch over de manier waarop deze rapporten hun effect sorteerden. En een 
ander deel vond dat het hele debat niet ter zake was. 

Een respondente zei:

“Ik weet van het bureau vrouwenzaken, maar echt nota’s van hen ken ik niet. Ik heb een keer 
gebeld, over ongewenst intimiteiten en wat het beleid is hier op Curaçao. Ik werd van het kastje 
naar de muur gestuurd. Ik heb het opgegeven toen. Ik heb gedacht als men zo werkt...Of 
ik niet geïnteresseerd ben dat kan ik niet zeggen, maar ik heb geen directe beschikking tot 
die informatie. Wat ik wel doe als ik in de krant lees dat er een rapport geschreven is dan 
ga ik er wel achteraan. Ik heb met name goede ervaring met CBA, die reageren snel, correct 
met opsturen met wat je vraagt en zo. Ik weet van het Departement vrouwenzaken. Ik ken 
de directeur daar goed. Ze zijn echt bezig met een beleid te formuleren. Ik verwacht er wel 
het nodige van. Maar ik heb nog niks gezien. Echte rapporten heb ik niet gezien. Ik kan niet 
zeggen het is geen interesse. Ik weet wel dat Seda al die informatie heeft. Ik ben daar geweest, 
ik ben gevraagd om in het bestuur zitting te nemen, maar door tijdgebrek is het niet gelukt. De 
congressen woon ik wel bij, zo blijf ik een beetje bij”, aldus respondente 89.

Onder de toppers was er een deel van de vrouwen, zeer betrokken bij de ontwikkeling 
van het emancipatiebewustzijn. Dit hield concreet in dat er lezingen werden gegeven of 
bijgewoond en seminars en congressen werden bezocht. Ook was er een betrekkelijk groot 
deel van de toppers actief (geweest) in de emancipatiebeweging. Een aantal vrouwen 
had zich op velerlei wijzen, ingezet in commissies, workshops en congressen. Het viel 
bovendien op dat toch veel toppers in tegenstelling tot de niet-toppers vonden dat de 
overheidsrapporten belangrijk waren. Een aantal keren werd de situatie vergeleken met de 
maatschappelijke ontwikkelingen in het buitenland en dan met name de VS en Nederland. 
Een negatief bijverschijnsel was echter dat een deel van deze respondenten niet wist hoe 
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de inhoud van de rapporten eruitzag, waardoor deze vrouwen nauwelijks vergelijkingen 
konden maken met de situatie in andere omringende (ei)landen. Men vond dat op Curaçao 
vrouwen veel hadden bereikt, allang waren geëmancipeerd en meer vooruitgang hadden 
geboekt in de overheid of in de politiek dan elders. Een paar keer werd verwezen naar 
het behaalde quotastreven op Curaçao, dat uit het genomen politieke besluit bestond 
om in de Antilliaanse, c.q Curaçaose politiek 1/3 vrouw te laten deelnemen. Een aantal 
vrouwen verwezen naar rapporten over deeltijdarbeid en ongewenste intimiteiten en 
de gelijktrekking van de salarissen voor werkende mannen en vrouwen bij de overheid 
in 1992208 . Een ander opgenoemd positief effect was, dat binnen de verscheidene 
vrouwenorganisaties de discussies over emancipatieonderwerpen gevoerd worden aan de 
hand van een handleiding. 
En bij de overheid zijn de meeste discriminatoire regelingen binnen de wet veranderd 
of ze worden nu aan de kaak gesteld. Toch waren er ook veel vrouwen die vonden dat 
het hele debat te extreem was en niet meer echt ter zake doende. Ze vonden dat het 
sekseonderscheid te ver werd doorgevoerd en dat niet alleen vrouwen maar ook mannen 
beleidsaandacht nodig hadden. Bovendien vonden ze dat het effect minimaal te noemen 
was, omdat de regelwetgeving met name positieve consequenties inhield voor vrouwen aan 
de top. 
De vrouwen die de meeste aandacht nodig hebben, werden door deze rapporten 
nauwelijks bereikt. Het aantal alleenstaande moeders, dat een eigen huishouden runt is 
verhoudingsgewijs procentueel nog steeds schrikbarend hoog. En daar zou het effect 
gevoeld moeten worden, wat nog steeds niet voldoende het geval is. Omdat het gaat 
om de algemene ontwikkeling van mensen vond een aantal vrouwen deze discussie 
verder problematisch, omdat wanneer dit genderonderscheid gehandhaafd blijft, de 
maatschappelijke kloof, volgens hen, alleen maar groter wordt. De geuite reactie had 
ook te maken met de opinie over het ontbreken van een beleidsvisie van waaruit de 
rapporten geschreven worden. Met als gevolg dat een aantal vrouwen teleurgesteld over de 
beleidsresultaten zijn. Een respondente vond dat er nog veel verbeteringen nodig zijn. Maar 
er was ook een minder kritisch geluid te horen onder deze groep vrouwen. Een respondente 
vond wel dat er wel een positief effect te zien was door de vele vrouwenorganisaties en 
ngo’s die een zekere bewustwordingsproces op gang hadden gebracht en hadden bevorderd. 
Dit bewustwordingsproces uit zich door een positiever zelfbeeld, een toegenomen 
zelfvertrouwen en de stijgende arbeidsmarktparticipatie en het opleidingsniveau van 
vrouwen op het eiland. Het effect is dat een groeiend aantal vrouwen zich realiseert, dat zij 
een deel van de maatschappelijke toekomst bepalen en dat zij een deel van de negatieve 
maatschappelijke problemen af kunnen remmen. Zij kunnen bijvoorbeeld een bijdrage 
leveren aan ’t oplossen van de jeugdproblematiek. De problematiek die gekoppeld wordt 
aan de stijgende criminaliteit.Er zijn meer vrouwen in de politiek actief, vrouwen zijn 
zichtbaarder werkzaam in overheidsbanen en in de private sector -procentueel gezien is dat 
zelfs meer dan in Nederland- (met name in de verzekeringsbranche en het middenkader 
functies van het bankwezen. Toch is er nog veel werk aan de winkel omdat meisjes nog 
steeds anders worden opgevoed dan jongens. Meisjes worden vaak door hun moeder 
nog teveel en te lang betutteld en jongens worden daarentegen te vrij opgevoed met alle 
gedragsproblematische consequenties van dien.
Uit de vele reacties bleek de impliciete en in sommige gevallen ook de expliciete kritiek 
op deze rapporten van DSO. De voorbereiding is te gering, de doelgroep vaak te klein (de 
beleidsvoorstellen worden dikwijls in het Nederlands geschreven) waardoor de rapporten 
niet voldoende serieus worden genomen. Het contact met de verantwoordelijke ngo’s 
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is onvoldoende en niet toegerust om de vrouwen aan de basis te bereiken. De meeste 
ngo’s hebben, volgens één respondente, te weinig kennis en verouderde kennis. Voor 
een doelgericht emancipatiedebat zijn vrouwen in hogere leidinggevende functies het 
effectiefst, omdat met hen rekening gehouden wordt en zij makkelijker aangrijppunten 
hebben om emancipatiedoeleinden te bewerkstelligen; zeker in een maatschappij waar het 
machismo nog zo leeft en mannen het uiteindelijk nog voor het zeggen hebben. Een vrouw 
vond dat de discussie wel verder moest gaan, omdat er ook veel kritiek te geven valt op 
vrouwen in topbanen. Het gaat om de invulling van de functie. Het gaat verder dan alleen 
de sekse. Er zijn, vond deze vrouw, nog te veel confl icten onder vrouwen, wat zich uit in te 
veel aandacht naar uiterlijkheden en niet met elkaar willen praten. Vrouwen communiceren 
daardoor te weinig met elkaar over het werk, wat volgens haar één van de grootste barrières 
is. Te weinig vrouwen houden echt van vrouwen, in tegenstelling tot mannen die in ieder 
geval gewend zijn met elkaar te netwerken en contact met elkaar te houden. 

Een vrouw lichtte het volgende toe: 

“... mijn ervaring is dat vaak de rapporten zo ver van de werkelijkheid staan, dat het gewoon 
niet aanslaat. Misschien dat ze bepaalde positieve kanten kunnen hebben, maar er zijn 
ook veel negatieve kanten, omdat het rapport gewoon niet op de werkelijkheid slaat... De 
rapporten moeten geschreven worden door vrouwen die daadwerkelijk in de organisaties 
de weerstand en de tegenstand hebben meegemaakt. Er moet dan daadwerkelijk een 
programma worden opgezet voor emancipatiedoeleinden... Ik zou de rapporten meer 
toegespitst willen zien op de jongeren, de jeugd, jonge vrouwen en mannen om beide groepen 
te emanciperen” (respondent 27).

9.2.3. Conclusie
Verschillende onderzoeks rapporten bieden een theoretische context vanuit waaruit het 
beleid van de Curaçaose overheid omtrent emancipatiezaken kan worden geanalyseerd. 
Cuales (1995), Ellis (1986)209 en Soest (1996) gaan in op de specifi eke dimensies rondom 
de emancipatiebeleiddiscussie op Curaçao. Centraal binnen het theoretisch raamwerk 
staat de vraag in hoeverre vrouwen geïnformeerd zijn over het emancipatiebeleid. Wat 
weten zij over het effect van onderzoeksresultaten op beleidspunten? De vraag was of men 
wilde weten of men het onderzoek terugziet in het beleid voor vrouwen die werkzaam 
zijn bij de overheid en voor het bedrijfsleven. Hearn (1994) 210 en Izraeli & Adler (1994) 
menen dat onderzoek en beleid een wezenlijk onderdeel vormen van de positieverbetering 
van vrouwen. Ook de diverse beleidsstukken van DWGHZ en Bureau vrouwenzaken 
illustreren dat hier gehoor aan wordt gegeven. Door Lin Lean Lim van ILO (1996) in via 
ILO rapporten (2000) worden verschillende evaluaties en programma’s geanalyseerd. 
Franks (1999) gaat in op het gemis van effectief emancipatiebeleidrapportage. Ook de 
contourennota van DWGHZ, de deelnotitie gezin op de Nederlandse Antillen; aanzet tot de 
formulering van een nationaal gezinsbeleid en vele andere verslagen geven het belang van 
meer emancipatieonderzoek aan211. 
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Grafi ek 9.2. Commitment (Emancipatie beleid) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Geconcludeerd kan worden dat in ieder geval van het merendeel van de vrouwen dat door 
het glazen plafond is gekomen de toppers vinden dat dit beleid van groot belang is. 25% 
van de toppers vindt het emancipatiebeleid van enorm belang voor het glazen plafond. Dit 
in tegenstelling tot de niet-toppers. Slechts 14% deelt deze mening. 31% van de toppers 
meent dat het emancipatiebeleid belangrijk is. Een iets hoger percentage niet-toppers, 
namelijk 32% vindt het ook belangrijk. Een hoger percentage toppers (38%) en niet-toppers 
(39%) denken dat dit deelaspect van enige invloed, maar niet doorslaggevend is. 14% van 
de niet-toppers denkt dat dit deelaspect weinig van invloed is, terwijl 6% van de toppers 
er ook zo over denkt. 2% van de niet-toppers meent dat het nauwelijks wat uitmaakt. Het 
gemiddelde van de toppers is 3.75. Bij de niet-toppers is dat 3.41. Hieruit blijkt dat toppers 
het emancipatiebeleid signifi cant belangrijker vinden dan de niet-toppers.

9.3. Rolmodel zijn en het besef van sociale verantwoordelijkheid naar
andere vrouwen toe

9.3.1. Kwantitatieve analyse van de data
Bij dit deelaspect menen meer toppers (25%) dan niet-toppers (10%) dat rolmodellen erg 
belangrijk zijn voor het doorbreken van het glazen plafond. Het percentage toppers (50%) 
dat dit deelaspect van groot belang acht ligt hoger dan bij de niet-toppers (38%). Meer 
niet-toppers (36%) dan toppers (25%) vinden het van enige invloed. 13% van de niet-
toppers vindt het weinig uitmaken en 4% van de niet-toppers meent dat het hebben van een 
rolmodel nauwelijks van invloed is. Het gemiddelde bij de categorie toppers (4) ligt hoger 
dan bij de niet-toppers (3.35). Hieruit blijkt dat de toppers rolmodellen van grotere invloed 
vinden dan de niet-toppers.
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Tabel 9.3. Rolmodellen
Rolmodellen Niet-toppers Toppers

Erg belangrijk (5) 10% 25%

Belangrijk (4) 38% 50%

Matig (3) 36% 25%

Weinig (2) 13% 0%

Heel weinig (1) 4% 0%

Gemiddelde 3.35 4

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.013. Het verschil is dus signifi cant groter, waardoor de ervaringen en visies 
van de toppers omtrent dit deelaspect extra aandacht verdienen.

9.3.2. Kwalitatieve analyse van de data
Het sociaal en professioneel netwerk geeft ook het besef aan dat de vrouwen hebben 
omtrent hun sociaal-politieke verantwoordelijkheidsgevoel naar andere vrouwen toe. Eén 
van de belangrijkste uitgangspunten van de voorbeeldfunctie is de mentoring die vrouwen 
van vrouwen nodig hebben voor hun carrièreopbouw (Adler, 1999; Morisson, White, 1987; 
Rojahn, 2000; Rose Ragins, 1999). Om als rolmodel te fungeren voor andere vrouwen 
moet men tijdens seminars, in werkgroepen en voor kennissen, vrienden, familieleden of 
collega’s kunnen spreken over eigen ervaringen. Een mentor hebben en zijn, is cruciaal 
voor een succesvolle doorstroom in de organisatie van vrouwen. Edmondson Bell en 
Nkomo (2001) en Foegen Karsten (1994) menen zelfs dat met name het informele netwerk 
voor de carrièreopbouw van vrouwen relevant is. Het uitgesloten zijn vanuit een sociaal 
netwerk en/of the old boys network is vooral voor ‘marginale groepen vrouwen’ een 
barrière. Voor vrouwen in het Caribische gebied geldt dit eveneens (Ellis, 1986). In principe 
werd door het merendeel toppers bevestigend geantwoord op de vraag in hoeverre zij een 
voorbeeldfunctie vervulden212. Veel vrouwen vonden, dat zij aan directe familieleden, 
naaste collega’s en buurtgenoten of vriendinnen vaak advies gaven. Ze benadrukten hoe 
belangrijk het was om door te studeren en zich te omringen met positieve en stimulerende 
mensen. Het bleek vaak uit de reacties van de vrouwen, dat zij wel enige aarzeling hadden 
om zichzelf als een rolmodel te zien. Enkele vrouwen begrepen de vraag meteen en 
konden deze onmiddellijk beantwoorden. Ze begrepen de functie, maar een deel van de 
respondenten zag zichzelf niet als een rolmodel. Men zag zichzelf liever als een faciliator, 
als een mogelijke katalysator voor verdere ontplooiing of als mentor of als begeleider, als 
coach of als adviseur. De visie van toppers was, dat vrouwen voor zichzelf moeten kunnen 
zorgen en een eigen verantwoordelijkheid moeten dragen voor de gemaakte keuzen. De 
reacties van toppers omtrent dit deelaspect varieerden. Een respondent vindt dat ze de hele 
dag als rolmodel fungeert, een andere weet niet of ze wel als rolmodel gezien wilt worden 
en weer een andere werkt in een mannenwereld waar ze altijd vanwege haar technische 
beroep een van de weinige vrouwen is. Ze werkt gewoon heel hard en weet hoe resultaten 
te boeken. Ze doet gewoon haar werk. 
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Respondente 35 zei:

“...je merkt het zelf niet, maar als je er even bij stilstaat en je kijkt en je hoort en luistert, maar 
als je erbij stilstaat door je functie. Je karaktertrekken, hoe je jezelf hebt ontwikkeld, je bent 
een rolmodel. Ik zeg altijd dat je doorzettingsvermogen moet hebben, in jezelf geloven, dat zijn 
de grote lijnen. Vanuit mijn functie geef ik ook cursussen over kredietverlening, je blijft steeds 
naast je werk bezig, je merkt het ook aan je familie, kennissen, ze komen naar je toe voor 
advies en dan geef ik dat ook”.

Een respondente zei:

“Zo min mogelijk stressen dat je een vrouw bent. Niet teveel op het verschil wijzen, maar 
gewoon ‘je werk zo goed mogelijk doen’. ‘Gewoon zakelijk bezig zijn’” (R3).

Respondente 32 reageerde als volgt:

“...van huis uit heb ik veel mogelijkheden gehad. Mijn vader heeft altijd gezegd met je 21ste 
moet je vrij zijn. Je moet voor jezelf kunnen zorgen. Dat hebben we dus met de paplepel 
ingegoten gekregen. Hij zei altijd dat vrouwen beter moeten zijn dan mannen. Dus wat ik 
geleerd heb van huis uit, probeer ik ook aan het personeel hier mee te geven. Trouwens niet 
alleen het personeel maar ook het meisje thuis in de huishouding, daar probeer ik haar ook 
verder te krijgen dan alleen de huishouding... Hier ... Probeer ik meisjes of vrouwen die een 
opleiding volgen te stimuleren om hogerop te komen. Ik vind dat omdat ik ook een kans heb 
gekregen, dat zij ook een kans hebben en moeten krijgen. En je ziet dat veel van die meisjes je 
op een gegeven moment als voorbeeld gaan zien. Ik geef mezelf ook als voorbeeld”.

Opmerkelijk is wel dat veel van de toppers zich bewust zijn van het feit dat ze in een 
voorbeeldfunctie fungeren waardoor ze uitnodigingen accepteren om te spreken voor 
seminars, workshops of voor panels. Op de vraag of ze een rolmodel is antwoordde 

Respondente 2:
 

“Ik hoop het. Ik hoop dat door mij andere vrouwen en vooral kinderen kunnen zien en zeggen: 
Zo wil ik zijn en dan ernaar streven. Het besef is er bij mij en ik probeer voornamelijk 
vrouwelijke studenten maar, ook mannen, ertoe aan te moedigen door voorbeeld van zichzelf 
te geven. Zou graag meer vrouwen in topfuncties willen zien”. 

Ook werd vaak genoemd dat Curaçao vrouwelijke ministers en ministers-presidenten kent. 
Een goede indruk is belangrijk, werd er opgemerkt, maar ook jezelf blijven, sterk zijn, 
netwerken, adviezen en tips aan collega’s geven en mensen helpen. Die zaken zijn van 
belang als je een rolmodel wilt zijn. 

“...collega’s zien jou als rolmodel. Dus je wordt automatisch in die hoek gedrukt... Ik probeer me 
altijd aan mijn afspraken te houden. En dat eis ik ook van iemand anders... Maar niet altijd 
kunnen mensen zich aan een afspraak houden. Er zijn soms redenen, waarom ze zich niet 
aan een afspraak houden... Dan moet je er op in kunnen spelen en vragen hoe het zit... Daar 
moet ik nog aan werken omdat het niet mijn sterkste kant is... ” (R9).
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Respondente 7 zei:
 

“Als ik alleen binnen mijn kantoor kijk waar er secretaresses zitten die al jarenlang alleen maar 
getikt hebben, daar heb ik tegen gezegd, probeer toch iets meer te doen, want als je ooit iets 
anders wilt dan kun je jezelf beter verkopen”.

Maar een paar toppers vond het hele idee omtrent het ‘rolmodel’ zijn absurd en belachelijk. 
Mensen moeten in staat zijn om met mensen samen te werken en mannen en vrouwen 
te helpen. Niet te gefocust zijn op het vrouwzijn en het verschil tussen mannen en 
vrouwen benadrukken, maar gewoon hard en goed werk afl everen. Daarnaast werden er 
verschillende projecten opgenoemd waar toppers hun bijdrage aan geven. Zo spreken en 
begeleiden toppers jonge studenten, scholieren, tienermoeders of mishandelde en/of arme 
vrouwen. 

Een respondente vertelde:

“... ik wil niet belerend overkomen. Ik vind mezelf bescheiden, denk ik, in de zin van ik dring 
mezelf niet op. Zo wil ik het zelf ook, maar als ik echt iets zie bij een vrouw, maar soms ook 
bij een man, dan zeg ik er wel iets van. Bijvoorbeeld, als ik vrouwen op het werk zie met 
strakke kleding en of met dingen die niet kunnen dan zeg ik er iets over. Ik ben overigens 
gevraagd om te fungeren als rolmodel een moeder voor ongehuwde moeders die dit dus nodig 
hebben. Ik heb dus zo’n ongehuwde moeder waar ik mee praat om haar te assisteren. Het 
komt erop neer dat het mensen zijn die heel veel hebben meegemaakt en toch proberen ze 
te leiden in de richting van selfsupporting. Ga een opleiding volgen, zoek een baantje, regel 
kinderopvang, in die richting coach ik. Ik ben een praatpaal, maar geef ook richting aan, maar 
ik dring mezelf niet op. Ik ben meer op de achtergrond aanwezig” (respondente 89).

De mbo opgeleide toppers noemen vooral collega’s en familieleden waar zij als rolmodellen 
voor zijn. Een deel van de vrouwen uit deze pool keek op naar de hoger opgeleide toppers 
en noemden namen als Zita Leito, Suzy Römer en Maria Liberia Peters als positieve 
voorbeelden.

Uit de groep hoger opgeleide toppers die van zichzelf vonden, dat zij in een 
voorbeeldfunctie fungeerden, werd duidelijk dat zij op themabijeenkomsten, workshops 
en congressen spraken. Het sociaal-politiek verantwoordelijkheidsgevoel was betrekkelijk 
groot onder deze groep, omdat zij vonden dat er meer positieve voorbeeldfi guren nodig 
waren. Doch vrouwen met een hoge opleiding in een leidinggevende functie kampten met 
een aantal problemen. Ten eerste, tijdgebrek om aan al die andere sociale verplichtingen 
te voldoen en ten tweede ook voorzichtigheid bij het geven van adviezen. Veel vrouwen 
gaven alleen adviezen als het hen gevraagd werd, omdat zij niet als een bemoeial of als 
een betweter over wilden komen. Over het algemeen vond men dat er positief op adviezen 
werd gereageerd. Een relatief grote groep vrouwen had meegemaakt, dat door met name 
door hun stimulans en adviezen medewerksters cursussen gingen volgen, op vacatures 
solliciteerden, een opleiding afmaakten en/of die erbij gingen doen. Ook was hun invloed 
goed merkbaar in de naaste familie; nichtjes werden gemotiveerd om het eiland niet te 
verlaten zonder de middelbare school af te maken, te wachten met vriendjes of kinderen 
krijgen. Er werd gewezen op het belang van een eigen inkomen. Een belangrijk advies 
dat gegeven werd aan andere vrouwen was het belang van een afgemaakte studie en om 
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middels cursussen sociaal mobiel te zijn. Ook werd er in de interviews verwezen naar 
eigen ervaringen, situaties en zelf meegemaakte gebeurtenissen. Veel respondenten kunnen 
geen rolmodel zijn, omdat ze in een armoedesituatie verkeren, vonden respondenten. De 
drop-out cijfers van meisjes (en trouwens ook van jongens) zijn te hoog, waardoor jonge 
vrouwen zonder opleiding en zonder vaardigheden op de arbeidsmarkt eindigen. Vroeger 
deden vrouwen meer om vooruit te komen, maar wat tegenwoordig een kind soms moet 
ervaren en zien op Curaçao, is zorgwekkend, vond een aantal respondenten. Men verkeert 
in een vicieuze cirkel waardoor de sociale mobiliteit wordt vertraagd.

Een respondente reageerde als volgt: 

“Ik geef adviezen; bij mij is het meer hier op het werk, collega’s en misschien (ook) 
vriendenkring. Ik help dan meer als vrouw als ze met problemen zitten, dan adviseer ik ze. 
Ik geef een idee van wat ik denk dat goed is. Ik geef advies over persoonlijke en carrière 
mogelijkheden. Ik motiveer iemand door te praten en vragen te stellen en ik zie dat ze dat 
appreciëren. Ik vertel hoe ik in bepaalde situaties problemen heb opgelost. Ik geef een beetje 
van mijn ervaring mee. Door hun reactie of feedback heb ik het idee dat ik een beetje als 
rolmodel fungeer...” (R51).

Ook voor wat het spreken voor themabijeenkomsten, congressen en organisaties betreft 
bleek dat veel vrouwen wel geïnteresseerd waren in de activiteiten, het belang ervan ook 
wel inzagen, lid waren van de vrouwen en/of serviceorganisaties, maar dikwijls door tijd en 
/of organisatorische problemen niet toekwamen om hier hun betrokkenheid te tonen. Met 
als gevolg, dat dezelfde vrouwen telkens uitgenodigd worden, het publiek gering bleef en 
het circuit daardoor niet veranderde of dynamisch was. De niet-toppers vertelden vaker over 
het feit dat zij gemotiveerd waren geraakt door collega’s en voorbeeldfi guren. Zij vertelden 
ook, dat zij een rolmodel waren voor andere vrouwen uit de buurt, vroegere klasgenoten 
en collega’s. Opvallend was dat zij niet zo vaak naar congressen en themadagen over 
emancipatie gingen. De hbo en universitair opgeleide vrouw was zich vaker bewust van 
haar voorbeeldfunctie, maar had vaker niet zoveel tijd om daar op een geëngageerde wijze 
mee bezig te zijn. 
Een aantal vrouwen vond het verder betreurenswaardig, dat er zo weinig gedaan werd aan 
public relations. Het werd duidelijk, dat een deel van de toppers niet echt geïnteresseerd 
was in deze maatschappelijke discussie. Het was voor hen evident, dat iedereen hard moest 
werken en dat iedereen de verantwoordelijkheid voor haar/zijn maatschappelijk succes 
droeg. Zij hadden eenvoudigweg geen tijd om stil te staan bij het sekseverschil of hadden 
er geen belangstelling voor of waren uit politiek-morele motieven ertegen om vanuit een 
feministische context op sociaal-politiek niveau als een rolmodel te fungeren. Sommige 
vrouwen vonden niet dat zij bewust als rolmodel fungeerden. Toch wisten zij dat zij dat 
wel waren, door hun gedrag of de dingen die zij zich niet of zich juist wel permitteerden. 
Ze hielden er namelijk wel degelijk rekening mee dat er naar hen gekeken werd en dat zij 
dikwijls als norm functioneerden. Een deel van de vrouwen had ook afgezien van deze 
specifi eke functie vanwege teleurstellingen, jaloezie en geroddel, waardoor zij zich weer 
op hun inhoudelijke taken hadden geconcentreerd. Eén groep vrouwen vond het ronduit 
onplezierig om in de publieke aandacht te staan. Ze waren te verlegen of ze waren van 
mening dat zij goed in het openbaar over deze kwesties niet goed konden discussiëren.
Voor niet-toppers gold dat het effect gemeten werd aan de hand van het aantal vrouwen met 
goede banen, een hoog inkomen en het emancipatiebewustzijn onder vrouwen op Curaçao. 
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Ook hier was er een groep vrouwen die weinig tot niets afwist van de rapporten, laat staan 
dat er een opinie over het gesorteerde effect wisten te formuleren. De algemene mening was 
dat als er rapporten worden geschreven, deze hoogstwaarschijnlijk niet veel effect sorteren 
– in de bureaula terechtkomen- omdat zij er niets van in de publiciteit merkten. Doordat 
een deel van de vrouwen niet wist wat er precies in de rapporten stond, vonden zij ook niet 
dat zij konden beoordelen of en hoe het effect eruitzag. Er was ook een respondente die 
vond dat, gezien het grote aantal alleenstaande moeders, het effect wel miniem moest zijn. 
Een andere vrouw vond echter, dat het emancipatiebewustzijn merkbaar gegroeid was de 
afgelopen decennia. Zij weet dat toe aan het effect van de rapporten. Vrouwen hadden meer 
eigenwaarde gekregen en hadden zichtbaar hun maatschappelijk positie verbeterd. Een 
respondente vertelde dat ze zich op allerlei mogelijke manieren informeerde. Ze luisterde 
naar de radio, las de kranten hierover en vond het belangrijk om op de hoogte te blijven. En 
alhoewel het merendeel van deze groep respondenten niet op de hoogte was van het effect 
van de rapporten, vonden de vrouwen dat het wel goed was, dat de overheid zich hiermee 
bezighield. Het aantal vrouwen dat werkzaam was in typische mannenbanen, was volgens 
een klein deel van de vrouwen gegroeid en dat kon beschouwd worden als een positief 
resultaat van de beleidsrapporten. 

Een vrouw vertelde:

“Nee, ik heb er wel van gehoord, maar ik heb er nooit echt bij stil gestaan om mij even af te 
vragen... maar ja, over emancipatie op school leer je natuurlijk over de emancipatie van vrouw. 
Maar ja, waarom zou ik informatie over emanciperen van de vrouw... ja, ik denk dat het niet 
nodig is. Ik denk dat een vrouw gewoon moet worden wat zij wil. En de laatste tijd hoor je van 
emancipatie van de vrouwen... ja, ik denk dat het niet nodig is. Ik denk dat een vrouw gewoon 
moet worden wat zij wil. En de laatste tijd hoor je van emancipatie, omdat vrouwen een rol 
spelen in allerlei soorten functies waar mannen eigenlijk vroeger alleen deden wat mannen 
deden. Dus bv. bij ons op Selikor de mensen die in trucks rijden, er zijn heleboel vrouwen die 
dat doen. Er zijn heleboel vrouwen die hele grote dumptrucks rijden zoals ik bv. ik heb de mts 
gedaan. Vroeger deden alleen mannen dat. Toen ik klaar was met de mts waren wij met z’n 
2-en in de klas die dat afgerond hadden. Maar ik denk de vrouw haar werk beter doen dan 
de man, in die zin dat de mensen vroeger dachten, ah, tekenen van huizen opzichterwerk, 
calculatiewerk, nee, dat doen mannen beter, dat is niet waar...” (mbo respondente 16).

Is het effect van de emancipatierapporten vergelijkbaar met het effect van de uitstraling 
waar deze rolmodellen voor kiezen? Via deze vraag werd nagegaan wat effectiever was, 
onderzoeksresultaten, de rapporten en/of beleidsstukken of bekende rolmodellen. Een deel 
van de vrouwen ging door deze vragen nadenken over hun kennis en hun visie. En hoewel 
opvallend veel vrouwen erg weinig afwisten over de inhoudelijke doelstellingen van de 
rapporten was het wel duidelijk, dat het overgrote deel van de vrouwen een uitspraak wilde 
en kon doen over het verschil tussen het effect van rapporten (beleidsaanbevelingen) en 
het effect van vrouwelijke rolmodellen op Curaçao. Bij nader uitleg werd onmiddellijk 
gereageerd en werd er een causaal verband gelegd met de eerdere vragen van het 
gesorteerde effect van de rapporten en voorbeeldfuncties. Het merendeel van de vrouwen 
–zowel de mbo, de hbo als de universitair opgeleide groep- vond dat het effect van de 
uitstraling van een rolmodel vele malen groter dan het effect van emancipatierapporten. 
Sommige vrouwen vonden dat dat niet betekende dat het rapport niet belangrijk was. Maar 
uit eigen ervaring bleek dat men meer geïnspireerd raakte door een leuke vrouw in een 
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topfunctie die een goede publieke uitstraling en een goed optreden had dan een beleidsstuk, 
dat volgens een groot deel van de vrouwen te weinig publiciteit kreeg en daardoor 
onzichtbaar bleef voor het grotere publiek. Bovendien bestond het idee dat mensen in het 
algemeen eerder geraakt worden door visuele rolmodellen en praktische resultaten dan 
theoretische voorstellen. Toch was er een aantal vrouwen van mening dat de diezelfde 
rapporten, beleidsaanbevelingen en verslagen de basis hadden gelegd voor het huidige 
maatschappelijk succes van bekende Curaçaose carrièrevrouwen. Ze waren van mening 
dat het resultaat van de emancipatierapporten was dat deze vrouwen een kans hadden 
gekregen om de top te bereiken en dat deze rapporten het maatschappelijk draagvlak 
hadden gecreëerd voor meer vrouwen in typische mannenfuncties. De participatiegraad van 
vrouwen op de arbeidsmarkt en het kritisch bewustzijn over de barrières op de arbeidsmarkt 
waren gegroeid. Bij de nadere uitleg van de vraag werden als voorbeeld een paar bekende 
Curaçaose vrouwen genoemd die een topfunctie hadden en zich publiekelijk als voorbeeld 
manifesteerden. Er werd dan inderdaad onmiddellijk positief gereageerd en vervolgens 
werd niet alleen een mening of een visie gegeven over de vrouw in kwestie – wat varieerde 
van een mening over haar persoonlijkheid of over haar deskundigheid als professional- 
maar het emancipatorische effect van haar optreden en uitstraling werd eveneens gemeten 
aan de hand van haar populariteit.
De rapporten hebben het echter vaak over de problemen, terwijl een rolmodel een 
positief signaal uitstraalt, vonden respondenten. Een deel van de geïnterviewde vrouwen 
was überhaupt niet geïnteresseerd in het onderwerp, omdat zij vonden dat zij zich niet 
achtergesteld voelden, waardoor zij niet op de hoogte waren van mogelijke rapporten. En 
hoewel er vrouwen waren die zich bewust waren van hun voorbeeldfunctie, beweerden 
zij dat iedere persoon –ongeacht de sekse- verantwoordelijk is voor haar of zijn 
maatschappelijke kansen. Een respondente vertelde, dat zij wel in de fi losofi ebeginselen 
van de emancipatiebeweging geloofde, maar dat vrouwen vaak vergeten dat zij vrouw zijn 
–dit werd vanuit een religieus standpunt uitgelegd- en ook mannen moeten betrekken in dit 
proces. Anders blijven mannen steken in het machismo, wat dan van invloed kan zijn op de 
mentaliteit. Bovendien is het volgens haar frustrerend om te zien, hoeveel vrouwen door de 
emancipatie te veel op zichzelf gericht zijn geraakt. 
Weinig voorstanders dus voor rapporten, congressen en studiedagen, omdat zij te weinig 
resulteren in concrete resultaten. Bekende rolmodellen hebben meer effect, volgens 
de respondenten. Een bekend vrouwelijk rolmodel op de radio, op tv, in kranten is een 
verpersoonlijkte interpretatie van een emancipatierapport. Vrouwen, met name jonge 
vrouwen (studentes) hebben een rolmodel nodig, waar zij zich mee kunnen identifi ceren om 
de studie af te ronden, richting te bepalen of een invulling voor de latere loopbaan te geven. 
Rolmodellen spreken ook de jeugd meer aan213. 
De reacties van niet-toppers over het verschil tussen de emancipatierapporten en het effect 
van de uitstraling van rolmodellen hadden grote overeenkomsten met toppers. 
Een deel van de vrouwen vond dat ze in feite te weinig afwisten over de inhoud van de 
rapporten om het effect te kunnen beoordelen. Alle vrouwen waren in principe wel voor 
emancipatie, maar men moest niet overdrijven. De respondenten vonden dat vrouwen op 
Curaçao al voldoende geëmancipeerd waren. Een respondente vond het inkomensverschil 
dat rechtgetrokken was een positief gevolg van de beleidsrapporten. Een andere vrouw 
zei dat een vrouw zelf de vrijheid moest hebben om te beslissen wat zij wilde doen; een 
carrière nastreven of huisvrouw zijn. Het emancipatiedebat vond ze discutabel, omdat 
veel vrouwen volgens haar niet kunnen samenwerken met elkaar en elkaar beconcurreren 
en/of bestrijden in plaats van samen iets op te bouwen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen 
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die wel op amicale wijze met elkaar omgaan. Anderen vonden dat het effect van de 
rapporten wel minimaal moest zijn, omdat zij er nooit iets over hadden gehoord. Ze 
veronderstelde dan ook dat deze aanbevelingen in de vele bureaula’s verdwenen. Bovendien 
was de machomentaliteit, vonden respondenten nog te veel aanwezig in de Curaçaose 
arbeidscultuur. Wat opviel was dat de meeste niet-toppers, over het algemeen niet goed 
op de hoogte waren van de inhoud van de rapporten. Ze vertelden in eerste instantie dat 
zij niet wisten wat er in de rapporten stond. Wel hadden zij een emancipatievisie. Een 
respondente meende dat de rapporten absoluut hadden meegeholpen in de verbetering van 
de arbeidssituatie van vrouwen, want nu beseffen vrouwen pas echt dat ze maatschappelijke 
waarde hebben. Dat ze ook kunnen vechten en in principe dezelfde maatschappelijke 
posities kunnen bekleden als mannen. Een andere respondente wist ook niet veel af van 
het effect van de rapporten, maar ze had wel kennis over het beleid van het Bureau van 
Vrouwenzaken, luisterde naar de radio, woonde lezingen bij en was ervan overtuigd dat 
de wereld in feite door vrouwen wordt geregeerd. Een andere respondente vond dat de 
combinatie van effectieve beleidsrapporten en de uitstraling van bekende vrouwelijke 
Curaçaose rolmodellen het meest doorslaggevende maatschappelijke effect sorteert. De 
rapporten leggen de basis voor het creëren van arbeidsmogelijkheden en stimuleren het 
debat, maar de motivatie van bekende rolmodellen inspireert en stimuleert vrouwen om 
sociaal mobieler te zijn. Het viel bovendien op, dat op de aansluitende vraag over het effect 
van de bekende rolmodellen vrij veel vrouwen positief reageerden. Bekende vrouwelijke 
Curaçaose vrouwen werden direct opgenoemd zoals Z. Leito en S. Römer214. Duidelijk 
werd, dat deze vrouwen als rolmodellen fungeerden vanwege hun deskundigheid, hun 
politieke invloed, hun publieke optreden, hun persoonlijkheid, hun toegankelijkheid en 
de mate van hun vriendelijkheid. M. Liberia-Peters werd tevens genoemd als voorbeeld- 
vrouw, omdat zij de eerste bekende vrouwelijke minister-president van de Antillen was. 
Enkele respondenten vonden echter dat veel bekende carrièrevrouwen vergaten hoe ze op 
die functie terecht waren gekomen en zich te arrogant opstelden. Ondanks deze kritiek 
vonden veel geïnterviewden, dat deze specifi eke rolmodellen bewonderenswaardig waren. 
Ze wilden/konden zich aan deze vrouwen spiegelen juist vanwege het feit dat ze naast 
hun drukke carrière ook nog moeder en echtgenote waren.. Daarnaast was hun Curaçaose 
identiteit essentieel. Door deze rolmodellen groeide het zelfvertrouwen van (Curaçaose) 
vrouwen en kregen ze het gevoel dat vrouwen moeilijke klussen konden opknappen. 

Een vrouw antwoordde als volgt:

“Om heel eerlijk te zijn over die rapporten kan ik zelf niet veel vertellen, ...maar ik denk toch 
dat die rapporten hebben meegeholpen aan de situatie die we nu hebben. Dat vrouwen meer 
gaan beseffen dat ze ook waarde hebben, dat ze ook kunnen vechten... Ik denk dat, dat toch 
geleid ertoe heeft dat vrouwen op dit moment voelen dat ze veel kunnen bereiken... Ik neem 
als voorbeeld S. Romer, daarvoor was het M. Liberia Peters en dan voel je, je goed als vrouw 
dat ze zover zijn gekomen en een heel moeilijk karwei hebben geklaard. Dat het toch iets was 
dat door mannen werd gedaan en dat zij dat deden. En niet zij alleen en dan krijg je meer 
zelfvertrouwen van dat kunnen wij wel...” (mbo respondent 12). 

Het kost trouwens bovendien minder om naar bekende vrouwelijke rolmodellen te kijken, 
dan om rapporten te schrijven –en hoewel van essentieel belang voor het emancipatiedebat 
en -beleid- sorteren deze beleidsaanbevelingen minder effect dan het levende bewijs. 
De bekende Curaçaose vrouwelijke professional heeft uitstraling en beïnvloedt via 
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beeldvorming meer de publieke opinie dan een beleidsrapport. De namen van de bekende 
vrouwen zijn veelzeggend en een succesvolle, bekende carrièrevrouw heeft een groter 
bereik dan een rapport. Rest nu alleen de vraag of succesvolle carrièrevrouwen op Curaçao 
werkelijk gezien kunnen worden als het resultaat van het emancipatiebeleid. 

9.3.3. Conclusie
Er zijn voldoende publicaties en de reacties van de respondenten zijn het overtuigende 
bewijs dat rolmodel zijn en/of een sociale verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van 
andere vrouwen het commitment naar de opbouw en ontwikkeling van de gemeenschap 
karakteriseert. Bussemaker (1996), Davidson & Cooper (1992), Karsten (1994), maar ook 
Kibbelaar-Buma (2003) geven het belang aan van voorbeeldfuncties met betrekking tot 
het emancipatiebeleid en het commitment naar de samenleving toe. Uit de literatuur wordt 
duidelijk dat aantrekkelijke, succesvolle en positieve voorbeeldfuncties zeer belangrijk zijn 
voor de beeldvorming over vrouwen in leidinggevende functies (Kibbelaar-Buma, 2003; 
ILO, 1997). 
De sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van andere (jongere) vrouwen is cruciaal 
voor het zichtbaar maken van voorbeeldfunctie positie. Deze sociale verantwoordelijkheid 
voedt de energie en het besef van vrouwen voor adviezen, media-aandacht, het debat 
en een trendy, aantrekkelijke toegankelijkheid over dit thema. De respondenten uit dit 
onderzoek menen dat het essentieel is om rolmodel te zijn en sociale verantwoordelijkheid 
ten aanzien van dit deelaspect te hebben. Met name de toppers ervaren deze sociale 
verantwoordelijkheid. Ze treden naar buiten op workshops, panels, organisaties, seminars. 
Ze verstrekken adviezen, tips, suggesties en wijzen op de verschillende reacties die zij 
hieromtrent ontvangen. Toch blijken vooral toppers voorzichtig met hun voorbeeldpositie 
om te gaan. Uit ervaring geven enkele toppers alleen tips, advies of suggesties als hierom 
gevraagd wordt. Het blijkt dat als men ongevraagd advies of suggesties geeft, dit door met 
name niet-toppers ervaren wordt als elitair en pretentieus. Daar komt bij dat niet-toppers 
van mening zijn dat veel toppers in voorbeeldrollen niet voorbeeldig leven en zich vaak 
jaloers en afstandelijk opstellen. Desondanks menen zowel toppers als niet-toppers dat het 
deelaspect ‘rolmodellen’ erg belangrijk is voor het aspect ‘maatschappelijke context van 
Curaçao’ en het doorbreken van het glazen plafond.

Grafi ek 9.3. Commitment (rol model) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).
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Uit de kwantitatieve data kunnen we afl eiden dat 25% van de toppers meent dat 
rolmodellen erg grote invloed hebben op het doorbreken van het glazen plafond. 10% 
van de niet-toppers hebben dezelfde visie. Opvallend veel toppers, namelijk 50%, vindt 
rolmodellen belangrijk. Een lager percentage niet-toppers (38%) heeft ook deze mening. 
36% van de niet-toppers denkt dat rolmodellen van enige invloed zijn, terwijl een lager 
percentage toppers ook zo denkt (25%). 13% van de niet-toppers meent dat rolmodellen 
weinig van invloed zijn op het glazen plafond. 4% van de niet-toppers denkt dat dit 
deelaspect nauwelijks wat betekent. 
Verder blijkt uit de reacties dat een aantal respondenten inderdaad heel voorzichtig is met 
het geven van adviezen, omdat dat als pretentieus over kan komen. Ook ervaarde een deel 
van deze groep respondenten (met name mbo’ers) dat er veel hoogopgeleide vrouwen 
waren die zich rolmodellen waanden. Zij vonden deze vrouwen arrogant en afstandelijk. 
Bovendien merkten zij hoe deze vrouwen faalden in hun privé-leven en hoe ze zich jaloers 
en elitair opstellen. Het gemiddelde van de topper ligt vrij hoog, namelijk (4), terwijl het 
gemiddelde van de niet-toppers (3.35) is. Hieruit blijkt dat toppers voorbeeldfuncties van 
een groter belang achten dan niet-toppers. 

9.4. De organisatie van de werkweek 

9.4.1. Kwantitatieve analyse van de data
Bij dit deelaspect wordt gekeken in hoeverre een georganiseerde werkweek van belang 
is voor het glazen plafond. Slechts 2% van de niet-toppers en 6% van de toppers vinden 
dat dit deelaspect een erg grote invloed heeft. Bijzonder is echter dat 69% toppers en 42% 
niet-toppers vinden dat dit deelaspect een grote invloed heeft op een succesvolle carrière. 
Meer niet-toppers (42%) dan toppers (19%) menen dat de organisatie van de werkweek 
van enige invloed is. 12% van de niet-toppers en 6% van de toppers achten dit deelaspect 
weinig belangrijk. 2% van de niet-toppers vindt de organisatie van de werkweek nauwelijks 
belangrijk voor het doorbreken van het glazen plafond. Het gemiddelde van de toppers 
ligt hoger dan bij de groep niet-toppers. Geconstateerd kan worden dat de toppers een 
georganiseerde werkweek belangrijker vinden dan de niet-toppers.

Tabel 9.4. Organisatieweek
Organisatiewerkweek Niet-toppers Toppers

Heel grote invloed (5) 2% 6%

Grote invloed (4) 42% 69%

Matige invloed (3) 42% 19%

Weinig  invloed (2) 12% 6%

Heel weinig invloed (1) 2% 0%

Gemiddelde 3.30 3.75

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.036. Dit verschil is signifi cant.
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9.4.2. Kwalitatieve analyse van de data
Een aantal toppers kon makkelijk het werk laten voor wat het was. De alleenstaande toppers 
krijgen veel steun van de familie voor hun huishoudelijke taken. 

Respondente 15:

“Ik ben alleen, behalve mijn ouders, broer en zus. Mijn dag bestaat voornamelijk uit werken. 
We beginnen offi cieel om half acht maar ik ben er meestal om kwart voor acht...  dan werk 
ik meestal door tot half een... , dan neem ik een uurtje pauze en dan ga ik door tot zes uur. 
Als ik nog wat moet doen, neem ik het werk mee naar huis...  Dan is het gewoon gezellig om 
bij vrienden langs te gaan...  Ik heb inderdaad huishoudelijke hulp want ik heb geen zin om 
zaterdags mijn tijd te besteden om het huis schoon te maken, dat vind ik zonde van mijn 
weekend. Op vrijdagavond ga ik meestal uit. Bij vrienden naar een video kijken met barbecue... 
Zaterdagmiddag ga ik boodschappen doen en ga ik op visite. Zondag is echt een uitrustdag 
en probeer ik uit te slapen en ga ik middags zwemmen of wat dan ook”.

Sommige alleenstaande vrouwen hebben een live-in of hebben een partner waarmee ze de 
zorgtaken delen. 

Respondente 12 zei:

“Ik begin heel vroeg, om wat vroeger thuis te zijn werk ik gewoon tussen de middag door. Het 
is wel hectisch allemaal. Het een en ander kun je wel plannen maar niet alles. Iemand maakt 
het huis wel voor me schoon. Ik heb het zo druk dat ik weinig over vrije tijd beschik en dit is 
niet meer de manier waarop ik door wil blijven gaan”. 

Een aantal jonge toppers doen niets in het huishouden, omdat ze nog in het ouderlijk huis 
wonen waar moeders of huishoudsters alles voor hen doen. Wat opvalt is dat al deze toppers 
vroeg opstaan en vanaf ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bezig zijn met hun dagindeling. 
Toppers met partners hebben partners die de taken op zich nemen. 

Respondente 26 reageerde als volgt:”

“Meestal sta ik tegen 7 uur op. Ik probeer tegen acht uur hier op kantoor te zijn. Mijn partner 
brengt mijn dochter meestal naar school toe. Om twaalf uur wordt ze weer opgehaald dat 
doen we om en om. We hebben hulp voor elke dag van twaalf tot zeve. Die stopt haar dan 
in bed, waar ze door slaapt tot twee uur ongeveer. Ik heb nog een extra hulp voor het zware 
werk. Woensdag ben ik vrij, dan doe ik de boodschappen voor de hele week... Een partner is 
heel belangrijk. In moreel opzicht en ook in praktisch opzicht, want als hij niet zou chaufferen 
bv, of als hij niet zou inspringen, dan zou ik niet kunnen werken. Wanneer er onverwacht 
dingen gebeuren, als de hulp ziek is, dan lossen we dat samen op. Als je dat niet zou hebben, 
dan zou je minder fl exibel zijn, dan zou je baan veel moeilijker zijn”.

Alle toppers vinden de familiesteun en de steun van de partner voor dit deelaspect heel 
belangrijk.
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Respondente 29 merkt in dit verband op:

“Ik moet zeggen doordat ik het heel leuk vind om te koken, ik helaas ook de pineut ben met 
boodschappen doen, maar hij is heel goed in de afwas. Hij vindt het heel leuk dat ik mijn werk 
leuk vind en dat is inderdaad heel belangrijk. Het is heel goed dat je dat opmerkt, want als hij 
er niet in zou geloven of zou zeggen je denkt maar dat je belangrijk bent, dan is je animo ook 
alweer een stuk minder. Hij staat er echt achter...”

 
Vooral de mbo opgeleide toppers noemen de steun van de familie cruciaal. Daarnaast is een 
goede organisatie door de week doorslaggevend.

Respondente 2 zei:

“Van tevoren plannen en organiseren en mensen inschakelen voor het brengen en halen 
van de kinderen. Elke dag een uurtje met de kinderen praten, spelen, lezen en discussiëren. 
Familiereünies op zondagochtend. Proberen alles in balans te houden”.

Ze wisten door ervaring hoe betrekkelijk het kon zijn om hard te werken en dat een 
goede balans van ontspanning en leuke dingen doen heel belangrijk was voor goede 
prestaties. Sporten was voor deze groep vrouwen een geliefde bezigheid. Hieronder 
werden de volgende sporten verstaan aerobics, joggen, zwemmen, fi tness en tennissen. 
Vaak werd er 2 tot 3 x per week tijd vrijgemaakt voor hobby’s van gemiddeld 1 uur. Ook 
bestuursactiviteiten in sportclubs/verenigingen of andere clubs zijn populair. Jazzballet 
kwam voor, naar de bioscoop gaan, maar ook video en tv kijken werd door een aantal 
vrouwen als een ontspannende bezigheid ervaren. Goede boeken lezen, praten met je 
partner, echtgenoot, vrienden en familieleden werden daar ook toegerekend. Enkele 
ondervraagden vonden dat het bijhouden van allerlei ontwikkelingen op hun desbetreffende 
vakgebied zoveel tijd kostte dat er niet veel tijd over bleef voor hobby’s. Een respondente 
vertelde dat vroeger haar werk haar leven was, maar ze had ondertussen geleerd om 
additioneel meer tijd vrij te maken voor ontspanning en sociale activiteiten. Enkele 
geïnterviewden vonden het heerlijk om langs het strand te joggen of te lopen na het werk 
langs het strand om dan met een verruimde geest de dag rustig te evalueren, waarna men 
zich kon voorbereiden op de volgende dag. Een paar vrouwen vond dat ze er helderder door 
gingen denken en beter konden relativeren. Sporten helpt, was de mening van een vrouw. 
Men krijgt meer energie, is fi tter, presteert beter en is frisser. Squashen, mountainbiking, 
yoga of zwemaerobics werd door een respondente meteen na het werk uitgeoefend. 
Sommige vrouwen gingen bewust na het werk niet om met hun collega’s om zodoende 
echt tot rust te kunnen komen. Ook gaf men er de voorkeur aan om met vrienden uit te 
gaan. Vakanties werden als heel leuk en belangrijk ervaren, omdat men dan de verplichte 
werkzaamheden vergat en vol nieuwe ideeën en frisse moed aan de slag kon gaan. Ook 
waren huisfeestjes, onder de respondenten, erg in trek. Andere opvallende activiteiten 
waren: antieke meubels opknappen en avontuurlijke reizen ondernemen. De nadruk lag op 
een rustig privé-leven. Een aantal vrouwen hield er niet van om na het werk over het werk 
te praten, terwijl een andere groep daar juist wel behoefte aan had. Een aantal vrouwen kon 
het werk niet mee naar huis nemen, omdat het een specifi ek vakgebied betrof, terwijl een 
vrouw een vak uitoefende waar het soms om leven en dood ging. Ze moest daar thuis over 
kunnen praten. In de politiek betekent ontspanning vaak uitrusten door te slapen en thuis 
te zijn, omdat vaak uit hoofde van het beroep recepties afgegaan moeten worden en vaak 
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wordt gegeten. Vaak wordt er ‘ s avonds tijd vrijgemaakt voor hobby’s; dat kan joggen 
zijn, maar ook handenarbeid, lezen, planten verzorgen, kleren naaien, kokkerellen en thuis 
rommelen. 

Een vrouw zei:

“Ik ga elke dag lopen en dat doe ik op de Koredor want het is voor mij een heel goede plaats 
om te relaxen. Na het lopen voel ik me helder en dan kan ik nadenken. Je moet zeker met 
vakantie gaan, want je moet er zeker even helemaal uit het werk weg trekken, met andere 
ideeën terug te komen na te denken. Als mens heb je dat nodig. Ik sport ook, ik tennis, ik 
lees ook en ik kijk graag naar de tv. Ik ga ook vaak naar de fi lm en sociale feestjes...”, aldus 
respondente 10.

Cursussen volgen, activiteiten met de kinderen ondernemen behoren tot de 
vrijetijdsbesteding van een groot aantal respondenten binnen deze categorie. Een 
respondente was een dierenliefhebster en hield tevens van verven en het repareren van 
elektronische of technische dingen. Een groot aantal vrouwen had het echt te druk met 
het werk, het huishouden, de kinderen en het gezin om tijd over te houden voor een 
echte hobby. Al deze respondenten vonden echter wel, dat zij die eigen tijd misten. Zij 
zouden graag weer een hobby willen hebben. Dikwijls was dat een sportactiviteit of een 
liefhebberij. Mediteren, TM en yoga en andere ontspannende en spirituele en kerkelijke 
activiteiten werden door een aantal vrouwen eveneens als hobby uitgeoefend. Een fi jne 
familieband hebben is eveneens cruciaal, omdat veel van de sociale activiteiten daarom 
heen draaien. Opvallend veel vrouwen hielden van golfen en waren actief in besturen. 
Volleybal was een populaire bezigheid en met de kinderen naar de dierentuin gaan, of 
naar de baai. Ook shoppen zowel op het eiland als in het buitenland (Miami, New York, 
Puerto-Rico, Carácas en Bogota) was een geliefde bezigheid. Verder werd tuinieren door 
een groot aantal ondervraagden als geliefde hobby bestempeld. Het kweken van tropische 
bloemen, planten verzorgen binnenshuis, op de veranda en de tuin is niet alleen rustgevend, 
het is volgens de geïnterviewde vrouwen een heerlijke bezigheid. Sporten was de meest 
gebezigde hobby van alle vrouwen, maar ook lezen, etentjes en barbecues en gesprekken 
voeren, was populair. Veel vrouwen konden zo de knop omdraaien na kantoortijd en 
hadden geen moeite met het omschakelen en het loslaten van hun werkbeslommeringen. 
Een medewerkster vond dat ze er heel goed in was en zodra ze haar kantoordeur achter 
zich dichttrok, vergat ze haar werk. Ze verzamelde postzegels, ze deed aan oosterse 
vechtsporten, ze dook en deed veel met haar kinderen. Een respondente had daar echter 
meer moeite mee en vertelde dat ze zich alleen kon ontspannen, wanneer ze een opdracht 
of project had afgerond. Pas dan kon ze genieten van goede muziek, kon ze mijmeren en 
de bijbel lezen. Onder sociale activiteiten verstond een vrouw, kunstgaleries afgaan, fi etsen 
en vrienden ontmoeten. Alleen tijdens het werk wilden een paar vrouwen geconfronteerd 
worden met stress, maar absoluut niet daarbuiten. Daarom werd het dus zo ontzettend 
belangrijk gevonden om tijdig op vakantie te gaan of rustpunten in de routine te bouwen, 
of te sporten, spiritueel bezig te zijn, te lezen of naar de fi lm te gaan (tv /video te kijken) te 
tuinieren, naar de baai te gaan of met de kinderen of met familie en vrienden leuke dingen 
te doen.
De balans zoeken tussen werk en vrije tijd is essentieel, aldus een aantal respondenten; 
hobby’s stellen een deel van de respondenten in staat om een balans tussen werk en het 
privé-leven te vinden. Een deel van de respondenten had echter met vallen en opstaan 
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geleerd om tijd vrij te maken om te ontspannen. Een vrouw vond dat nog steeds moeilijk, 
maar realiseerde zich dat juist leuke hobby’s naast je carrière je evenwicht geven en de 
kracht en de energie om je werk, wanneer dat moeilijk is, goed te doen. In het begin van 
de carrière is dat niet makkelijk, omdat men zich nog moet bewijzen en personen werken 
dan ‘s avonds en in het weekend door, met als gevolg dat het sociale leven compleet wordt 
verwaarloosd. Maar het merendeel van de geïnterviewde vrouwen had geleerd om er leuke 
bezigheden op na te houden; waardoor relaxed kon worden, nieuwe mensen ontmoet 
werden en waardoor ze de carrière konden relativeren. Het huishouden, een gezin met 
kinderen en een partner kosten naast een carrière voor een deel van de vrouwen zoveel tijd 
en energie, dat het erop nahouden van een hobby voor sommige van hen niet is weggelegd. 
Het blijft dan bij slapen, vrienden bezoeken, etentjes, activiteiten met familie en het gezin 
(kinderen) ondernemen en incidenteel zwemmen en luieren in het weekend (op de baai) of 
joggen (aerobics 2 of 3 x per week) na het werk. 

Een respondente merkte op:
 

“Nummer een is eigenlijk mijn dochter. Ik besteed mijn tijd aan haar. Ik heb niet veel tijd 
wat ze gaat vroeg slapen, om acht uur. Soms kom ik thuis om zes uur, halfzeven, maar dat 
betekent niet dat ik al die uren op kantoor heb doorgebracht. Daarnaast moet ik ook nog 
boodschappen gaan doen. Hier en daar even bij familie langsgaan, voordat ik weer naar huis 
ga. Dus tijd doorbrengen met mijn dochter en shoppen. Dat is voor mij ontspanning. Sport? 
Niet meer. Ik deed wel aan zwemmen, dat was mijn sport, maar sinds ik getrouwd ben en 
door carrière te willen maken blijft er niet veel over. Ja, het is belangrijk, want dan bent je 
minder gestressed. Moet je hebben. Ik heb me te veel gefocust op carrière maken en dat is zo 
voor veel mensen die in de toekomst carrière willen maken. Dat zij moeten dan proberen toch 
vrije tijd te combineren met werken. Want carrière maken is ook veel tijd investeren in je baan, 
heel veel tijd... ” (mbo respondente 7). 

Sommige vrouwen volgden een cursus, wat zij ook tot een hobby rekenden. Opvallend 
was dat de erg inspannende activiteiten onder deze groep vrouwen niet tot ontspannende 
hobby’s werd gerekend.
Juist door een leven naast de carrière worden vaak betere resultaten geleverd en wordt er 
dikwijls ook een andere, frisse kijk op alle facetten van het leven gegeven. 

Een vrouw zei:

“...loslaten... kan ik heel erg goed. Een baan houdt anders nooit op. Je bent de hele dag aan het 
werken. Je bent niet meer creatief als je moe bent. Ik heb heel veel leuke hobby’s. Ik hou van 
sporten, zwemmen, lekker thuis zitten, een goed boek lezen...”, aldus respondente 80. 

Het was opvallend, hoeveel vrouwen wel degelijk ook andere activiteiten naast hun 
alledaagse verplichtingen met betrekking tot hun loopbaan hadden ontwikkeld. Een vrouw 
vond dat juist kinderen en een gezin haar hobby waren en een andere perspectief boden na 
een dag hard werken. 
Er kan worden vastgesteld dat er nauwelijks verschil bestaat in hobby’s van de niet-toppers 
en toppers. De niet-toppers hadden vergelijkbare hobby’s en vrijetijdsactiviteiten als de hbo 
opgeleide vrouwen. De oorzaak ligt uiteraard in de kleinschaligheid van de gemeenschap. 
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Met andere woorden bepaalde activiteiten liggen voor de hand en zijn met name op 
Curaçao populair en vanzelfsprekend. Denk aan zwemmen en naar de baai gaan215. Veel 
vrouwen houden van tv kijken en naar de radio luisteren als ontspanning. Sociaal bezig 
zijn met familie en vrienden wordt ook als een belangrijke vrijetijdsbesteding gezien. 
Maar gewoon rustig thuis kunnen zijn en relaxen is ook onder deze groep vrouwen een 
favoriete bezigheid. Veel respondenten houden ervan om kleding te maken, gordijnen te 
naaien voor andere mensen en te koken. Een vrouw hield er naast haar werkzaamheden een 
kleine catering op na216. Het waren allemaal ontspannende en leuke activiteiten. 90% van 
alle geïnterviewde vrouwen hielden van lezen (detectives, natuur-, strip-, tuinierboeken, 
kranten en actualiteitstijdschriften). Vrijwel alle respondenten jogden of “liepen”217. 
Aerobics is een populaire sport; verschillende vormen van deze sport worden door heel veel 
respondenten als sportactiviteit beoefend. Fitness, steps, gym zijn de varianten die hiermee 
te maken hebben. Ook yoga en mediteren werd door een aantal vrouwen als een belangrijke 
ontspannende hobby ervaren. Een respondente zat in een gospelkoor. Een betrekkelijk 
groot aantal vrouwen had kerkelijke activiteiten (waaronder zondagsschoolles geven), 
handenarbeid (zoals borduren, decoreren, stoelen bekleden, knutselen, tekenen en naaien), 
ook naar muziek luisteren was een vrijetijdsbesteding van een aantal vrouwen (jazz, 
klassiek en Latijns-Amerikaans, en Praise & Worship muziek). 
Enkele vrouwen speelden zelf gitaar of een ander instrument (klarinet, synthesizer, fagot, 
blokfl uit). Een vrouw was actief in een zangkoor en gaf naast haar werk ook muzieklessen. 
Internetten en computersoftware bestuderen was een van de hobby’s van de respondenten. 
Verder werden de padvinderij genoemd, bestuursactiviteiten voor stichtingen, tuinieren en 
rondom het huis bezig zijn. Kinderen werden door een groot aantal vrouwen ook gezien als 
een hobby, vooral als ze klein waren. Ze gingen met de kinderen naar de dierentuin, deden 
spelletjes die ze anders niet zouden doen. Slapen, shoppen, reizen en vakanties, wanneer 
mogelijk, werden ook gerekend tot de vrijetijdsactiviteiten. Een deel van de vrouwen kon 
echter met moeite het werk op het kantoor loslaten. 

Een respondente vertelde: 

“Ik ben ontzettend moe dat komt, omdat ik de laatste maand veel te veel tijd heb gestoken 
in mijn werk. Emotioneel heb ik het een en ander moeten verwerken. Meestal komt alles 
tegelijk. De werkdruk neemt toe, de werklast neemt toe en dan gaat het privé ook niet goed 
... Twee maanden geleden ben ik begonnen met fi tness. Ik heb een pakket genomen voor drie 
maanden zodat ik mezelf dwong om aanwezig te zijn. Ontspanning is er eigenlijk te weinig. 
Verder zit ik in het bestuur van twee stichtingen. Dat is het maximum wat ik voor mezelf heb 
gesteld.... Verder ben ik de laatste maanden ‘s avonds laat bezig met mijn planten... ” (mbo 
respondente 1). 

9.4.3. Conclusie
Verscheidene onderzoekers benadrukken het spanningsveld tussen het thuisfront en de 
carrière voor met name vrouwen (met een gezin). De druk omtrent de combinatie zorgtaken 
en arbeid is een van de grootste barrières voor vrouwen die willen doorstromen naar 
leidinggevende functies. Adler & Izreali (1994), Davidson & Cooper (1992) en Karsten 
(1994) en Powell (1999)218 geven veel voorbeelden over dit vraagstuk en concluderen dat 
de druk van de familie en de gezins- verantwoordelijkheden onevenwichtig groot is en de 
doorstroommogelijkheden van vrouwen kunnen belemmeren. Ook blijken ontspanning en 
hobby’s niet alleen een relaxende uitwerking te hebben op de verschillende verplichtingen. 
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Hobby’s breiden ook het sociaal netwerk uit. Ook krijgt men door deze ontspannende 
bezigheden meer kennis van zaken. Er kan worden vastgesteld dat de data aangeven hoe 
deze kwestie door alle respondenten wordt gezien. 

Grafi ek 9.4. Commitment (werkweek) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve analyse kan worden afgeleid dat 6% van de toppers en 2% van de 
niet-toppers menen dat het deelaspect organisatie van de werkweek van hele grote invloed 
is op het doorbreken van het glazen plafond. Een opmerkelijk hoog percentage toppers 
(69%) vindt dat dit deelaspect belangrijk is. 42% van de niet-toppers deelt deze mening 
ook. 42% van de niet-toppers meent dat het deelaspect van enige invloed is terwijl 19% van 
de toppers hier ook zo over denkt. 12% van de niet-toppers meent dat het allemaal weinig 
uitmaakt. 6% van de toppers meent dit ook. 2% van de niet-toppers vindt dat het deelaspect 
nauwelijks invloed heeft op hun doorstroomkansen. Het gemiddelde van de toppers is 3.75 
en van de niet-toppers is 3.30. We kunnen hieruit afl eiden dat de toppers het deelaspect 
‘organisatie van de werkweek’ een grotere invloed vinden hebben op het doorbreken van 
het glazen plafond, dan de niet-toppers.

9.5. Commitment voor Curaçao

9.5.1. Kwantitatieve analyse van de data 
Bij dit deelaspect wordt gekeken in hoeverre het commitment om voor Curaçao te willen 
werken van belang is. Het percentage toppers (56%) dat vindt dat het deelaspect heel 
erg belangrijk is voor het doorbreken van het glazen plafond is opvallend groter dan het 
aantal niet-toppers (20%) dat deze mening heeft. Procentueel meer niet-toppers (53%) dan 
toppers (25%) vinden dit deelaspect belangrijk. 25% van de niet-toppers meent dat het 
deelaspect van enige invloed is, terwijl 19% van de toppers hier ook zo over denkt. 2% van 
de niet-toppers denkt dat het deelaspect weinig invloed heeft op het glazen plafond. Het 
gemiddelde van de toppers ligt hoger dan dat van de niet-toppers. Uit deze cijfers blijkt 
dat de toppers het commitment om voor Curaçao te willen werken beduidend belangrijker 
vinden dan de niet-toppers.
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Tabel 9.5. Commitment voor Curaçao
Commitment voor Curaçao Niet-toppers Toppers

Heel erg belangrijk (5) 20% 56%

Erg belangrijk (4) 53% 25%

Matig (3) 25% 19%

Niet zo belangrijk (2) 2% 0%

Niet belangrijk (1) 0% 0%

Gemiddelde 3.90 4.37

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.021. Dit verschil is signifi cant.

9.5.2. Kwalitatieve analyse van de data
Commitment om voor de samenleving te willen werken betekent in concreto de 
betrokkenheid, zorg, mogelijkheden en capaciteiten hebben om zich te ontwikkelen. 
De huidige braindrain en de politieke reactie hierop (in de vorm van patriottisch beleid) 
kan worden beschouwd als een wereldwijde trend van overheden om de nadelige 
effecten van globalisering op te lossen. De reacties van de vrouwen op deze tendensen 
en ontwikkelingen hebben niet alleen te maken met mondiale processen op economisch, 
politiek, sociaal en fi nancieel vlak. De interrelatie van al deze processen resulteert 
paradoxaal genoeg ook in een groeiend bewustzijn om juist te kiezen voor de lokale 
positionering en de opbouw van een specifi eke gemeenschap. De keuze van de vrouwen, 
die vaak elders hun vervolgopleiding hebben kunnen volgen om terug te keren naar 
Curaçao of een bijdrage te willen leveren aan de opbouw van de gemeenschap, kan binnen 
de context van de doelstellingen van dit onderzoek worden geplaatst. Het is om deze reden 
effectiever zo goed mogelijk werk te verrichten. Veel respondenten waren van mening, 
dat men respect afdwingt door deskundigheid en professionaliteit. Een respondente was 
van mening dat naast assertiviteit, kundigheid ook erg belangrijk is. Op Curaçao bestaat 
er te veel concurrentie uit het buitenland om ook nog onderling rivaliserend bezig te zijn. 
Er moet hard worden gewerkt vanwege de huidige economische terugval en de sociale 
gevolgen die dat met zich meebrengt. Het komt niet zomaar goed met de economie; 
mensen moeten zien dat je werkt voor de opbouw en de ontwikkeling van de gemeenschap. 
Het blijkt dat personen die het op Curaçao ver hebben geschopt, veel aan liefdadigheid 
hebben gedaan. Hierbij is het uitdragen van een betrokken houding voor de gemeenschap 
essentieel, vertelden respondenten. 
De toppers vinden vrijwel allemaal dat er voldoende mogelijkheden zijn op Curaçao. Er 
zijn voldoende kansen in organisaties en bedrijven om carrière te maken of door het glazen 
plafond te breken. 

Respondente 89 zei:

“Als ik zeg mijn volgende stap is directeur worden dan kan dat. De mogelijkheden zijn er wel 
maar ik moet het zelf waarmaken. Dat is dan mijn volgende stap”.

“Ik kan hier mijn vak uitoefenen en daarmee uit. In Nederland zou ik andere dingen kunnen 
gaan doen, bepaalde studierichtingen kunnen kiezen op mijn vakgebied, maar hier moet ik 
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gewoon algemeen specialist zijn. Er is geen andere keus... Het is te klein en de mogelijkheden 
zijn te beperkt. Persoonlijk valt het best wel tegen, om bepaalde dingen te willen die niet 
kunnen” (respondente 12).

Een aantal toppers merkt op dat door hard werken men zelf mogelijkheden creëert, maar dat 
veranderingsprocessen altijd veel tijd vergen en moeizaam verlopen. 

“Hier zijn er veel mogelijkheden. Zo ben ik toen ik hier kwam uit Nederland heel ondernemend 
begonnen... De mogelijkheden om hier vooruit te komen zijn genoeg en om dingen aan te 
pakken. Als je doorzettingsvermogen hebt dan kun je hier een heleboel bereiken,” aldus 
respondente 7.

Een aantal toppers vindt de markt op Curaçao klein en beperkt. Ondanks dat feit gelooft 
men toch in mogelijkheden en wil men een positieve bijdrage leveren, toegewijd zijn. 
De mbo opgeleide toppers vonden met name de intrede op de Curaçaose arbeidsmarkt 
problematisch. Zij benadrukten zowel de kansen als de moeilijkheden. 

“...Je moet je ontzettend veel inzetten om dat te bereiken. Hoe? De arbeidsvoorwaarden 
van ambtenaren zijn heel erg achteruit gegaan... dus je ziet dat steeds meer mensen in 
moeilijkheden terecht komen... Er zijn mensen bijna zonder geld. Er zijn zelfs mensen die 
failliet gegaan, Je moet heel erg veranderen om het hoofd boven water te kunnen houden.... 
Kijk, geld is niet alles, dat is mijn uitgangspunt...” (respondente 9)

Vergeleken met Nederland is Curaçao kleiner. Toch overheerst het beeld dat er veel kan en 
er veel mogelijk is op en voor Curaçao. Met bepaalde beroepsgroepen gaat het niet zo goed, 
volgens toppers, maar door middel van een fl exibele opstelling kan men mogelijkheden 
scheppen. Het klimaat is goed en er zijn goede omstandigheden om een gezin te laten 
wonen op het eiland. Opvallend is dat het merendeel van de toppers meent dat door middel 
van hard werken er genoeg mogelijkheden zijn op het eiland om in leidinggevende functies 
te functioneren, het glazen plafond te doorbreken, committed te zijn bij de samenleving en 
een bijdrage te leveren voor de opbouw van de gemeenschap.

Eén respondente zei dat vrouwen zich moeten durven uitspreken over de behoeften 
die bestaan; dan aanpakken en toepassen. Een respondente vond sowieso dat vrouwen 
gelijkwaardig aan mannen zijn. Vandaar dat vrouwen voorbereid moeten zijn dat zij 
voor zichzelf moeten leren knokken. Vrouwen in een lagere functie zouden meer 
kansen moeten krijgen, daar zou meer aandacht aan geschonken moeten worden. Een 
reactie was echter ronduit negatief: deze respondente in kwestie was in verband met dit 
vraagstuk pessimistisch over Curaçao omdat vrouwen volgens haar nog veel te bang 
zijn. Vrouwen laten het ondanks mooi gepraat afweten. Men vond dat vrouwen stevig 
in de schoenen moeten staan en zeer assertief en moedig moeten zijn. Beleidsmatig 
houdt dit op microniveau in: een afgeronde opleiding hebben. Op macro niveau, dat er 
beleidsmatig meer variabele werkuren en parttime mogelijkheden worden gecreëerd. De 
zwakke sociaal-economische positie van veel vrouwen is nog te groot, waardoor vrouwen 
economisch niet voldoende weerbaar kunnen zijn. Er zijn nog te veel vrouwen die om 
fi nancieel economische redenen aan een ongezonde relatie blijven vasthouden en dat is 
schadelijk voor lichaam en geest, vonden veel respondenten. Een respondente vond dat 
de man/ vrouw verhouding op het eiland slecht te noemen was. Zij vond het echt vreselijk 
wat vrouwen allemaal te verduren kregen met mannen. En dat gold voor vrouwen uit 
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alle milieus en met alle opleidingsniveaus. Ze was van mening dat wanneer mannen op 
het eiland komen (al dan niet afkomstig van het eiland) er iets met hen gebeurde – door 
de Caribische machocultuur- wat een slechte invloed heeft op het gedrag van de meeste 
mannen. Het emancipatievraagstuk houdt ook verband met mannen, beweerde een aantal 
ondervraagden. Een opinie was dat mannen mee moeten emanciperen. Mannen moeten nu 
eveneens de ruimte krijgen om hun achterstand in te halen. Maar zij verwachten nog steeds 
dat zij het hoogste inkomen moeten verdienen, dat zij in de grootste auto moeten rijden. 
Vrouwen komen dikwijls vooruit door veel doorzettingsvermogen. Vrouwen moeten ervoor 
zorgen dat ze een goede opleiding krijgen. Met als doel dat hierdoor meer zelfvertrouwen 
en (economische) zelfstandigheid ten aanzien van mannen wordt gerealiseerd. Maar, 
vond een andere respondente, alhoewel Curaçao een machocultuur kent, is het misschien 
wel veel meer een matrifocale samenleving. De reden waarom het gezin nu ten gronde 
is gegaan, komt omdat iedere vrouw nu een carrière nastreeft. Vrouwen willen nu alles, 
terwijl er samengewerkt zou moeten worden. Vrouwen moeten het niet alleen willen doen, 
want dan zou de functie van mannen alleen daaruit bestaan dat zij kinderen verwekken. 
Daar komt nog bij dat vrouwen met een hoge opleiding heel vaak eenvoudigweg niet 
voldoende tijd overhouden om met dit debat bezig te zijn. Voor (vrouwen) organisaties 
geldt de kritiek, dat de leiders vaak niet te lang dezelfde (bestuur)functies kunnen bekleden, 
dikwijls alles voor zichzelf schijnen te doen en geen ruggespraak houden met de leden 
of de achterban. Veel vrouwen bekleden al sleutelposities, zijn ministers en dat is al een 
positieve maatschappelijke ontwikkeling te noemen. Ook zijn de salarissen van partners/
echtgenoten werkzaam bij de overheid bijgesteld, zodat er feitelijk geen maatschappelijke 
en fi nanciële scheiding meer bestaat tussen mannen en vrouwen. Een respondente was dan 
ook van mening dat vrouwen op Curaçao allang geëmancipeerd zijn. Het was nu volgens 
haar tijd dat mannen emanciperen. Vrouwen moeten samenwerken met mannen, maar 
met een geëmancipeerde man die echt naar vrouwen luistert en niet alleen vrouwenwerk 
gaat doen, maar echt wil samenwerken met vrouwen. Daarnaast moet de introductie van 
fl exibele werktijden, kinderopvangmogelijkheden/ouderschapsverlof meer aandacht 
krijgen voor zowel mannen en vrouwen, zodat gezamenlijke gezinsverantwoordelijkheid 
wordt gestimuleerd. Maar, vond één respondente, vrouwen moeten wel meer gewaardeerd 
worden; meer waarde krijgen in deze maatschappij voor wat ze allemaal doen. Als er meer 
rekening met de belangen van vrouwen wordt gehouden dan is het emancipatievraagstuk 
niet meer zo moeilijk. Want er zijn nu te veel mannen die zich ermee bemoeien of personen 
die vanuit een masculien denkpatroon hieraan werken. Ook jonge vrouwen, afkomstig van 
middelbare scholen, moeten gestimuleerd worden hierover te denken. Er is namelijk sprake 
van te weinig voorlichting op middelbare scholen omtrent emancipatiekwesties. 

Een respondente meende:

“Ik denk dat ook bij het oplossen van het emancipatievraagstuk, dat jongere vrouwen, 
en dan praat ik over vrouwen op middelbare scholen, daar gewoon meer bij betrokken 
moeten worden. Omdat op dit moment op scholen te weinig onderricht wordt gegeven over 
emancipatie. Als zij van school afkomen en verder gaan studeren om te werken, weten ze 
gewoon wat de problemen zijn, zo dat ze daar beter op kunnen reageren. Jonge meisjes zitten 
nog veel te veel vast aan het cultuurpatroon dat de man de baas is en dat is heel jammer. 
Zeker hier op Curaçao. De middelbare scholen lopen zo achter met seksuele voorlichting. Dat 
is een hele grote barrière voor ontzettend veel vrouwen. En te veel vrouwen zijn heel jong 
moeder. Die meisjes kunnen best studeren, die kunnen best hogerop komen. Dat is echt een 
barrière... ” (respondente 13). 
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9.5.3. Conclusie
Het theoretisch uitgangspunt voor dit vraagstuk komt met name tot uiting in de 
verschillende onderzoeksresultaten vanuit de verschillende departementen. Maar ook 
uit de reacties van diverse respondenten blijkt dat zij het belang onderstrepen van inzet, 
betrokkenheid met liefdadigheidsorganisaties, met allerlei sociaal-educatieve projecten en 
andere opdrachten ten goede van de samenleving. Men vond dat de vrouwenemancipatie 
te ver was doorgevoerd, omdat hierdoor de structuur en doelstelling van het gezin in 
gevaar wordt gebracht en het een verwijdering van met name Antilliaanse c.q Curaçaose 
mannen kan veroorzaken (Baritteau, 1998). Beleidsmatig worden mannen binnen 
het emancipatiedenken als groep stelselmatig over het hoofd gezien, waardoor hun 
maatschappelijke ontwikkeling dreigt te stagneren (Bariteau, 1998; Kibbelaar-Buma 2003; 
Baritteau, 1998)219. Het blijkt dat zowel toppers als niet-toppers het willen werken voor 
de opbouw en ontwikkeling van Curaçao absoluut doorslaggevend vinden voor het aspect 
commitment voor Curaçao. 

Grafi ek 9.5. Commitment (Comm Cur) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

De niet-toppers (20% ) vinden commitment heel erg belangrijk, terwijl 56% van de toppers 
ook dit punt een hele grote betekenis toekent. 25% van de toppers denkt dat dit deelaspect 
belangrijk is voor het glazen plafond. Maar liefst 53% van de niet-toppers denkt hier ook 
zo over. 25% van de niet-toppers kent dit deelaspect een matige invloed toe. Een lager 
percentage toppers meent dat deze commitment van enig belang is. Tot slot vindt 2% van 
de niet-toppers dat het deelaspect weinig uitmaakt voor de doorstroommogelijkheden. Het 
gemiddelde van de toppers ligt bij 4.37. Bij de niet-toppers is het gemiddelde 3.90. Hieruit 
blijkt dat toppers het commitment naar de gemeenschap signifi cant belangrijker vinden dan 
de niet-toppers voor het doorbreken van het glazen plafond. 

9.6. Concrete mogelijkheden voor vrouwen op Curaçao

9.6.1. Kwantitatieve analyse van de data 
Bij dit deelaspect gaat het er om in hoeverre concrete mogelijkheden belangrijk zijn voor 
het doorbreken van het glazen plafond op Curaçao. Het percentage niet-toppers (8%) die 
dit deelaspect heel erg belangrijk vindt ligt niet zoveel hoger dan het percentage toppers 
(6%). Beduidend meer niet-toppers (41%) denken dat dit deelaspect van grote invloed is. 
Daarentegen meent 25% van de toppers hetzelfde. Opvallend is het percentage niet-toppers 
(44%) en toppers (43%) dat meent dat het deelaspect van enige invloed is. Veel meer 
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toppers (25%) dan niet-toppers (5%) denken over dit deelaspect dat weinig van belang is 
of er concrete mogelijkheden zijn. Slechts 1% niet-toppers denkt dat het deelaspect weinig 
betekent voor het glazen plafond. Het gemiddelde van deze twee groepen ligt bij de groep 
niet-toppers (3.50) opmerkelijk hoger dan bij de toppers (3.12)

Tabel 9.6. Concrete mogelijkheden op Curaçao
Concrete mogelijkheden op Curaçao Niet-toppers Toppers

Heel veel (5) 8% 6%

Veel (4) 41% 25%

Matig (3) 44% 43%

Weinig (2) 5% 25%

Heel weinig (1) 1% 0%

Gemiddelde 3.50 3.12

Nniet-toppers=95 en Ntoppers=16. Door het lage respondentenaantal zijn de gemiddeldes 
pas signifi cant verschillend, bij enigszins grotere verschillen. Het signifi cantieniveau bij dit 
deelaspect is 0.077.

9.6.2. Kwalitatieve analyse van de data
Uiteraard is het, naast de realisering van de ambities en de inschatting wat de concrete 
mogelijkheden op Curaçao zijn, van belang om na te gaan hoe de toppers en niet-toppers 
gepresteerd hebben. Concreet was het van belang te weten wat voor gereedschappen zij 
hiervoor hanteren. De reacties waren uitgebreid. Er werd verteld over hun middelbare 
schooltijd, hun studiekeuze, land van opleiding, nevenactiviteiten, partners/echtgenoten, 
een gezin, werkervaring bij een bedrijf of organisatie en eventuele terugkeer naar Curaçao. 
Zowel toppers als niet-toppers vertelden dat zij door hun doorzettingsvermogen, doelgericht 
werken en plannen hun doelen hadden bereikt. Concreet betekende dit dat zij tijdens 
hun studie bewust voor bepaalde stages in bepaalde organisaties en bedrijven hadden 
gekozen. Dat zij ook gericht en effi ciënt hadden gewerkt aan het krijgen van een bepaald 
functieniveau. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat stages in bedrijven en werken voor 
met name bepaalde overheidsdiensten doelbewust in hun loopbaantraject waren gekozen, 
om zodoende de gewenste baan of het functieniveau te bemachtigen. Zelfzekerheid, 
zelfvertrouwen, een afgeronde opleiding, geïnformeerd zijn over de vacatures en 
mogelijkheden binnen de setting waar men wilde werken en een onbevangenheid 
ten aanzien van moeilijkheden of onverwachte obstakels op het loopbaanpad waren 
doorslaggevend geweest. 
Ook de taal speelde hier een grote rol in. Ideeën en tradities worden van generatie op 
generatie doorgegeven. En de politieke kleur van je familie telt in sommige gevallen 
nog erg mee. Een aantal vrouwen kwam niet uit een bevoorrecht milieu, maar was 
opgevoed om de doelen hoog te stellen en er hard voor te werken. Opvoeding binnen dit 
vraagstuk is in deze daarom ook zo belangrijk. Door de kleinschaligheid van Curaçao is 
het in sommige gevallen moeilijk om bepaalde doelen sneller te bereiken. Als voorbeeld 
noemden de vrouwen het bedrijfsleven, waarin sommige branches een duidelijke voorkeur 
voor een lichte huidskleur gold. Ondanks het feit dat prestaties nu meer meetellen, komt 
kleurdiscriminatie op het eiland veelvuldig voor. Een respondente dacht niet zo klasse 
en etniciteitsgericht; the sky is the limit was haar adagium. Ze meende dat, er altijd wel 
beperkingen zijn en het is aan de persoon om deze te overwinnen.
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Onder niet-toppers waren vrouwen die vonden dat, als men maar wilde, men alles op Curaçao 
kan bereiken. De persoonlijke opstelling werd door deze groep vrouwen als cruciaal gezien 
voor maatschappelijk succes. Een geuite mening was dat personen meer kansen krijgen. 
Men denkt nog vaak genoeg dat vrouwen alleen bepaalde functieniveaus aankunnen, maar 
niet iedereen kan alles doen. Met name voor alleenstaande moeders is het moeilijker om 
bepaalde kansen te krijgen, terwijl tegelijkertijd je in principe alles kan bereiken op Curaçao. 
Veel mensen vinden dat Curaçao geen kansen biedt, maar zonder werkervaring komt men er 
inderdaad niet, vonden respondenten. 
Een aantal respondenten was van mening dat er duidelijk twee kanten aan dit punt kleefden: 
enerzijds, dat men in principe alles kan bereiken, wat men maar wilt, en anderzijds dat men 
inderdaad wel tegenwerking van mensen (collega’s) moet verwachten, omdat zij barrières 
voor mensen opwerpen. De collega’s en de chefs zijn de concurrenten en eventuele 
tegenstanders. Een carrière kan soms oorlog betekenen en zo zou het niet moeten zijn. Maar 
alles wat men bereiken wil en wat waardevol is, daar moet men bereid voor zijn voor te 
vechten. Het maakt dan ook niet uit wat je achtergrond is, personen hebben altijd kansen. 
Men krijgt niets aangeboden in dit leven. Een respondente vond dat er extra aandacht aan 
vrouwen geschonken moest worden. Het is goed als een vrouw werkt in een betaalde baan, 
maar er moeten extra voorzieningen worden gecreëerd. 
Kansen zijn er wel als er bepaalde opleidingen worden gevolgd, maar Curaçao blijft toch 
beperkt. Veel vrouwen vertelden dat men op Curaçao moet vechten om een bepaalde 
succesvolle maatschappelijke positie te bemachtigen. En hierbij spelen oude sociale 
contacten en de politiek een belangrijke rol. 
Men moet voor maatschappelijk succes heel veel overhebben, want het is moeilijk om op 
Curaçao succesvol te zijn, omdat mensen vanuit allerlei motieven hindernissen opwerpen. 
Vandaar ook dat er steeds meer mensen naar Nederland emigreren, omdat ze het op 
Curaçao niet zien zitten. 
Respondenten die vonden dat er geen sprake was van barrières, waren van mening dat er 
genoeg vrouwen in hoge posities zaten die het tegendeel bewezen. Een respondente vond 
dat vrouwen een drive hebben op Curaçao, omdat ze weten dat het moeilijk is om iets te 
bereiken en omdat ze ook beseffen dat ze niet zomaar kunnen gaan leunen op een man. 
Zelfstandigheid en in staat zijn om je eigen boontjes te doppen is voor veel vrouwen een 
norm. Een groot aantal vrouwen op Curaçao heeft gestudeerd. Deze vrouwen ambiëren 
economische zelfstandigheid en werken hard. De top is wel bereikbaar, maar dat hangt van 
de vrouwen zelf af, meent een aantal respondenten. Vrouwen zelf trekken grenzen, willen 
vaak na een aantal jaren zelf iets anders. Vrouwen moeten inderdaad iets harder knokken 
dan mannen om er te komen, maar het is mogelijk, beweerden een aantal ondervraagden. 
Er zijn namelijk veel capabele, goed opgeleide vrouwen werkzaam in goede banen op 
Curaçao. Er bestaat een verschil tussen hogere en leidinggevende banen. De belemmeringen 
bestaan voornamelijk in leidinggevende of managementfuncties. Deze gelden niet voor de 
hogere functies (subtop), omdat de doorstroom daar automatisch verloopt. Verder is het 
afhankelijk van het type bedrijf, de instantie en sector. Maar het feit dat er toch al twee 
vrouwelijke minister-presidenten waren en dat vrouwen nu lid kunnen worden van Rotary 
en Lions, zegt veel, vonden respondenten.
Hoewel Curaçao een kleinschalige samenleving is, betekent dat niet per defi nitie dat er 
niet voldoende mogelijkheden zijn in de verschillende sectoren en beroepsgroepen. De 
inschatting wat mogelijk is, wat noodzakelijk is en waar behoefte toe is ligt dikwijls bij 
de persoon. Dat wil niet zeggen dat er geen beperkingen zijn qua groeimogelijkheden en 
nieuwe banen. De huidige sociaal-economische omstandigheden, waar Curaçao zich in 
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bevindt, kleurt sommige ervaringen. Vooral als respondenten werkzaam zijn bij de overheid 
en dan met name de gezondheidszorg of het onderwijs zijn de kritische geluiden luid. 
Ook als men een internationale carrière nastreeft wordt het eiland al snel als te beperkt 
ervaren. Toch werd duidelijk dat het werken op Curaçao al gauw internationaal gericht 
is door de locatie en haar insulaire karakter. Dat houdt in dat de carrières van vrouwen 
op deze arbeidsmarkt binnen een mondiale Caribische context moeten worden geplaatst. 
Verschillende deelaspecten zijn hier onderdeel van zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van 
de samenleving, het identiteitsbewustzijn van vrouwen, de sociaal-culturele, economische, 
en het geografi sche karakter, de groeimogelijkheden en de dynamiek van de Curaçaose 
arbeidsmarkt. 
De toppers vonden over het algemeen dat er voldoende concrete mogelijkheden waren 
op de Curaçaose arbeidsmarkt. Met name de mogelijkheden in de private sector waren 
groter, dan voor hen die werkzaam zijn in de overheidssector. De kanttekeningen die 
gemaakt werden, vanwege de economische recessie werden later afgezwakt, doordat een 
deel van de vrouwen bewust gekozen had om voor de Curaçaose overheid te werken met 
als doel een bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeenschap. De respondenten die 
werkzaam waren in de private sector waren allemaal van mening, dat Curaçao bovenal 
veel kansen bood in de zakelijke en fi nanciële dienstverleningbranche. Bovendien waren 
de meeste vrouwen van mening dat de persoonlijke opstelling doorslaggevend was voor 
succes. Er bestond een verschil tussen de organisatieculturen, die het werken in zowel 
het bedrijfsleven als de overheid karakteriseerden. Deze arbeidsculturen werden door 
opmerkelijk veel vrouwen genoemd als potentiële moeilijkheden of barrières. Opvallend 
was dat veel vrouwen uit deze groep positief waren over de concrete kansen. Men vond 
dat voor het willen werken op Curaçao een pioniersgeest vereist was, een fl exibele 
werkhouding en een sociaal netwerk en zin om te werken. Het feit dat de vrouwen daar 
al woonden en werkten en dus de keuze hadden gemaakt om dikwijls van elders terug te 
keren naar Curaçao, betekende dat zij in principe de kansen positief in hadden geschat. 
Slechts in enkele gevallen waren er vrouwen die hun toekomstmogelijkheden somber 
inzagen vanwege bezuinigingen, de kleinschaligheid van de gemeenschap, de verslechterde 
werkomstandigheden in met name de gezondheidszorg, het onderwijs en de humanitaire 
zaken (overheidsbeleid), de bedrijfspolitiek en persoonlijke en familie omstandigheden. 

Een vrouw beweerde dat:

“Voor Curaçao heeft onze kleinschaligheid een aantal voordelen en nadelen. Nadelen van 
een kleinschalige maatschappij zijn dat je gauw uitgekeken kan zijn. Ik denk zelf dat je als 
hoogopgeleide vrouw op Curaçao veel sneller kan doorgroeien (maatschappelijke gezien) 
dan misschien in andere landen. Maar uiteindelijk heb je je niveau misschien snel bereikt, 
maar je kunt dan niet verder. Het hangt ervan af of je verder wilt. Wil je wel verder, dan is 
Curaçao dus te klein. Een ander voordeel is dat je zoveel leert van hoe de politiek werkt. Ik 
heb zoveel geleerd van hoe mensen met elkaar omgaan in een kleine samenleving en wat 
voor vaardigheden er daar ook weer bijkomen... In Nederland zit men altijd te zeuren over 
bijv. het feit dat op Curaçao weinig beslissingen worden genomen, maar dan snap je ook het 
waarom. Het gaat ontzettend moeilijk om een beslissing te nemen, want het eiland is zo klein 
en je komt elkaar weer eens tegen ... Het is gewoon heel praktisch, mensen denken praktisch 
en je wilt je doel bereiken en dat willen we allemaal. Dan willen we dat op een persoonlijke en 
makkelijke manier doen. Op Curaçao leer je bepaalde vaardigheden en die heb ik hier geleerd. 
Die beschouw ik als waardevol ... Er zijn natuurlijk dingen waar ik kritiek op heb, maar daar 
gaat het niet om. Dingen staan hier dichterbij, omdat het zo klein is”, aldus respondente 62/2.



297

Maatschappelijke context van Curaçao

Het motief van het besluit om op Curaçao te werken varieerde van persoonlijke (vaderland) 
en familieredenen tot toeval en het mooie weer. Niet “alles” is mogelijk op Curaçao, 
maar dat werd door deze groep vrouwen ook niet als problematisch gezien. De concrete 
mogelijkheden waren voor het merendeel van vrouwen afhankelijk van wat je zelf wilt 
bereiken en of je door wilt werken en eventuele offers wilt brengen. In principe vonden de 
vrouwen dat ‘alles’ kan, mits je voldoet aan de juiste voorwaarden. 
Van de vijfentwintig mbo opgeleide geïnterviewde vrouwen vond een groot deel van de 
vrouwen dat het mogelijk was op Curaçao hun ambities te realiseren. De vraag kon echter 
op twee manieren geïnterpreteerd worden. De vraag kan namelijk ook beschouwd worden 
als een barrièrevraag. Als een vrouw negatief was over de mogelijkheden dan werden 
de barrières of de moeilijkheden opgesomd. Kortom, de reacties en de antwoorden van 
de vrouwen op deze vraag geven de ervaringen aan van zowel de mogelijkheden als de 
barrières op Curaçao. Tien van vijfentwintig geïnterviewde vrouwen waren positief over 
de mogelijkheden om op Curaçao hun dromen te realiseren. Er werd wel opgemerkt dat 
je er hard voor moet willen werken, doorzettingsvermogen moet hebben, de kansen moet 
signaleren en je happy op Curaçao moet voelen. Verder dat men niet te kritisch moet zijn of 
te grote wensen moet hebben. Eén vrouw vond dat men alles op Curaçao kon bereiken. Dat 
Curaçao goed is, zeker vergeleken met andere grotere landen, waar ze nog meer problemen 
kenden. Ze vond dat Curaçao soms niet alles kon aanbieden, maar wel veel potentiële 
arbeidskrachten en mogelijkheden bezat. Soms moest men geld hebben om ambities te 
realiseren en hoewel Curaçao kleinschalig is, kan men wel degelijk ambities realiseren. 
Verschillende respondenten vonden dat, afhankelijk van je persoonlijke instelling, deze 
mogelijkheden groot of klein konden zijn. Het eiland is klein, dus moet men meer inzet 
tonen. Eén vrouw was van mening dat men een positieve instelling moet hebben en dat 
men niet te veel op anderen moest leunen of zichzelf met anderen moest vergelijken. Een 
deel van deze respondenten vond echter, dat deze mogelijkheden er niet echt waren of 
dat deze onder bepaalde voorwaarden aanwezig waren. Vijf vrouwen vonden dat er eerst 
bepaalde moeilijkheden overwonnen moesten worden, wilde men kunnen praten over 
mogelijkheden. Gesteld werd dat het bijvoorbeeld niet makkelijk was om krediet te krijgen. 
De informatie over bepaalde kansen/kredietverstrekking was minimaal. Er is een tekort 
aan gesubsidieerde cursussen en opleidingen op het eiland. Een respondent vond dat er nog 
steeds te vaak buitenlanders voor bepaalde banen werden aangenomen. 

Een respondente reageerde ontkennend: 

“Nee, als je de papieren hebt, kan je er toch niet altijd inkomen. Ik heb zelf niet zo’n slechte 
ervaring, maar wat ik vaak van andere mensen hoor, is dat buitenlanders voor jou komen... 
dan heb je te maken met politieke mensen... Als je iets vraagt dan krijg je het niet, maar 
andere mensen gaan wel voor...” (mbo respondente 2). 

Daar komt nog bij dat de verslechterde economische situatie alles moeilijker maakt. De 
huizenprijzen zijn hierdoor onbetaalbaar. Kortom, men moet voorzichtig en nauwkeurig 
te werk gaan. Ook vond een respondente dat er nog veel jaloezie onder vrouwen bestaat, 
deels resultaat, volgens een aantal ondervraagden, van minderwaardigheidsgevoelens 
onder vrouwen. Vijf vrouwen vonden dat er weliswaar mogelijkheden zijn, maar dat er ook 
problemen zijn die opgelost moeten worden of waar men minstens bewust van moet zijn. 
Kortom, de kleinschaligheid van de samenleving, het feit dat men vaak als men 
afgestudeerd is in de praktijk totaal andere dingen moet leren, en de onvoldoende 
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mogelijkheden tot bijscholing, beïnvloeden de ervaringen van de vrouwen omtrent de 
concrete mogelijkheden. Er kan hierdoor in sommige beroepssectoren veel concurrentie 
ontstaan, waardoor sociale connecties, zowel professioneel als persoonlijk, een onevenredig 
grote rol spelen met betrekking tot de realisering van persoonlijke wensen en ambities. 

9.6.3. Conclusie
We kunnen concluderen dat de individuele strategieën (plannen) een onderdeel vormen 
van de (maatschappelijke) strategieën en in elkaars verlengde liggen. Door middel van 
een opleiding of een bepaald functieniveau in een bedrijf of overheidsorganisatie, wilden 
de vrouwen hun ambities realiseren. Hierbij is een duidelijke taakomschrijving en/of een 
assisterende baan (secretariële en ondersteunende functies) belangrijk zoals in praktijken, 
horeca en consultancy’s. De uitvoerende taken in overheidsdiensten of in een bepaalde 
werksfeer en omgeving willen werken (denk hierbij aan de organisatiecultuurverschillen 
van een bedrijf, hotel, overheidsdienst) zijn ook van belang. Verder waren ook (interne) 
cursussen, een gezond leven en goede voeding, bewust op Curaçao een opleiding gevolgd 
hebben en een bijdrage willen leveren aan de opbouw van de samenleving, essentieel.
Theoretisch blijkt dat deze concrete mogelijkheden binnen organisaties en bedrijven 
door diverse onderzoekers worden benadrukt (Fischer e.a, 2000). Met betrekking tot 
de betrokkenheid voor Curaçao verstrekt Cuales (1986) de informatie over de sociaal-
historische context van de meeste carrièreverhalen. Ook Marshall (1995) analyseert 
vanuit een Noord-Amerikaans perspectief de levensloop van vrouwelijke managers, 
evenals Edmondson Bell/ Nkomo (2001). Anthias en Yuval-Davis (1993), Baritteau 
(1998), Cuales (1998) en Hart (1996) gaan in op de sociaal politieke randvoorwaarden 
van de arbeidsmarkt, waardoor vrouwen in het Caribische gebied met name concrete 
mogelijkheden hebben. Veel deelaspecten bepalen de perceptie die vrouwen hebben over 
deze kansen. De steun van de familie, het klimaat, de genoten opleiding, de etnische 
en sociale achtergrond van vrouwen en de specifi eke postkoloniale Caribische c.q 
Curaçaose geschiedenis van de samenleving (Baud, 1994; Cuales, 1998; Edmondson 
Bell, Nkomo, 2001; Essed, 1991; Kibbelaar-Buma, 2003; Marcha & Verweel, 2000; 
Reddock, 1986, 1998; Römer, 1998). Binnen deze context is gender gelieerd met issues 
omtrent familie, arbeidsmarktperspectieven (Dare, 1996; Safa, 1986). Over de invloed 
religie, opvoeding schrijven Ellis (1986), (Deere, 1990) en Safa (1986). Het belang van 
de educatiemogelijkheden beschrijven Ellis (1986) en McKenzie (1986). De specifi eke 
beroepsgroepen en sectoren, waar vrouwen werkzaam in zijn worden door Safa (1986) 
en Massiah (1986) onderzocht. De cultuur en tenslotte het regionale ontwikkelingskader 
wordt door Barittau (1998) en Marcha & Verweel (2000) belicht. Anthias en Yuval-Davis 
(1993), Baritteau (1998), Cuales (1998) en Hart (1996) analyseren de socio-economische 
en historische context. Het deelaspect concrete mogelijkheden beïnvloedt het aspect 
commitment die weer van invloed is op het doorbreken van het glazen plafond. 
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Grafi ek 9.6. Commitment (Conc mogelijkheden) * glazenplafond 

Bron: Kibbelaar (1997-2000).

Uit de kwantitatieve data blijkt dat 6% van de toppers en 8% van de niet-toppers het 
deelaspect concrete mogelijkheden erg belangrijk vinden. 41% van de niet-toppers vindt 
dit deelaspect belangrijk terwijl een beduidend lager percentage toppers deze mening deelt. 
Wat opvalt is, dat een bijna gelijk percentage niet-toppers (44%) en toppers (43%) dit 
deelaspect enigszins belangrijk vinden. 5% van de niet-toppers meent dat het deelaspect 
weinig van invloed is, 25% van de toppers denkt er net zo over. Slechts 1% van de toppers 
zegt dat het nauwelijks wat uitmaakt. Het gemiddelde van de toppers is (3.12). Bij de 
niet-toppers is het gemiddelde (3.50). Uit deze waarden blijkt dat niet-toppers het belang 
van concrete mogelijkheden voor het doorbreken van het glazen plafond van een grotere 
invloed vinden dan de toppers. Kortom, toppers vinden dit deelaspect minder belangrijk 
dan de niet-toppers.

9.7. Conclusies ten aanzien van de maatschappelijke context van Curaçao
Uit de kwalitatieve analyse rondom het deelaspect ‘emancipatiebeleid van de overheid’ 
blijkt dat veel respondenten negatieve associaties hebben met het begrip emancipatie 
en feminisme (DSO rapporten; Powell 1999). Veel respondenten zijn nauwelijks op de 
hoogte van het emancipatiebeleid van de overheid. Wel blijkt dat respondenten het belang 
van emancipatiebeleid inzien. Vrouwen die op de hoogte zijn van emancipatierapporten 
uiten kritiek op inhoudelijke kenmerken. Ook wordt door respondenten getwijfeld aan de 
effectiviteit van het beleid (ILO 1997).
Met betrekking tot het tweede deelaspect ‘de invloed van rolmodellen’ vindt het overgrote 
merendeel van de respondenten dat succesvolle vrouwelijke voorbeeldfuncties ontzettend 
belangrijk zijn binnen de Curaçaose gemeenschap (Cuales 1998; ILO 1997; Kibbelaar 
–Buma 2003; Morrison, White e.a, 1992; Powell 1999). Vooral veel toppers menen dat zij 
een sociale verantwoordelijkheid voelen om niet alleen rolmodel te zijn, maar ook om hun 
medewerking te geven aan liefdadigheidsevenementen, workshops, seminars en scholen. 
Toch vindt een aantal toppers dat ze voorzichtig zijn met adviezen en tips omdat zij niet 
bemoeizuchtig of arrogant willen overkomen. Niet-toppers vertelden dat zij toppers die 
rolmodellen, zijn goed analyseren. Dikwijls waren de toppers, volgens niet-toppers toch 
niet zo’n goede rolmodel. 
Het derde deelaspect ‘de organisatie van de werkweek’ wordt door het merendeel 
van de toppers als zeer belangrijk ervaren in relatie tot het glazen plafond (ILO 1997; 
Kibbelaar-Buma 2003; OIB 2000; Powell 1999). Wil de combinatie arbeid en zorg soepel 
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verlopen, dan is een effi ciënte organisatie en planning van de werkweek een must. Vrijwel 
alle toppers hebben een doelmatige planning. Meer niet-toppers vinden een effi ciënte 
organisatie van de werkweek van enige invloed op het glazen plafond. Uit de interviews 
blijkt hoe een dag wordt ingedeeld en zo ook een week. Hobby’s, kantoorpauzes en 
planning en uitbesteding van de zorgtaken zorgen voor een effi ciënte organisatie van de 
week.
Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat het vierde deelaspect ‘commitment voor Curaçao’ 
met name door de toppers als heel belangrijk wordt gevonden voor het doorbreken van het 
glazen plafond (ILO, 1997; Kibbelaar-Buma, 2003; Sen, 2000). Uit de interviews wordt 
het willen werken voor de gemeenschap, kiezen voor de ontwikkeling en opbouw van het 
eiland opgenoemd met betrekking tot dit commitment. Ook het merendeel niet-toppers 
meent dat commitment voor Curaçao heel belangrijk is voor het aspect ‘maatschappelijke 
context van Curaçao’ en het doorbreken van het glazen plafond. Braindrain, migratie naar 
het buitenland en inzet worden door zowel toppers als niet-toppers genoemd, als issues van 
belang in verband met het deelaspect ‘commitment voor Curaçao’.
Het belang van het laatste deelaspect ‘concrete mogelijkheden voor vrouwen op Curaçao’ 
wordt door verschillende onderzoekers benadrukt. Baritteau (1998), Fischer e.a (2000), 
ILO (1997), Kibbelaar-Buma (2003), Powell (1999) en Sen (2000) schrijven dat concrete 
mogelijkheden van belang zijn voor het doorbreken van het glazen plafond. In het 
verlengde hiervan is de vraag of er überhaupt mogelijkheden zijn. Uit de interviews blijkt 
echter dat veel toppers vinden dat concrete mogelijkheden van enige invloed zijn op 
bovengenoemd aspect en het glazen plafond. Informatieverstrekking, kredietverstrekking, 
samenwerking tussen vrouwen, de kleinschaligheid van de gemeenschap, bepalen de 
grenzen van deze concrete mogelijkheden. Opmerkelijk is dat zowel toppers als niet-
toppers zeggen dat deze mogelijkheden niet echt relevant zijn. Kansen moeten volgens hen 
worden gecreëerd en worden genomen. 
Het aspect ‘maatschappelijke context van Curaçao’ wordt volgens het merendeel van de 
toppers enigszins beïnvloed door het deelaspect ‘ concrete mogelijkheden op Curaçao’. 
Vooral de niet-toppers menen dat dit deelaspect belangrijk is voor het doorbreken van het 
glazen plafond. In deze groep zijn vrouwen vertegenwoordigd die vanuit het buitenland 
solliciteren of niet voldoende aanbod van cursussen vinden voor een vervolgopleiding.
Aan de hand van de kwantitatieve data kunnen we concluderen dat 38% van de toppers 
het deelaspect ‘emancipatiebeleid van de overheid’ een matige invloed vindt hebben op 
het doorbreken van het glazen plafond. 39% van de niet-toppers is deze zelfde mening 
toegedaan. 2% van de niet-toppers meent dat het nauwelijks wat uitmaakt als er een 
beleidsvisie is voor de mogelijkheden. 6% van de toppers denkt dat het weinig uitmaakt.
Het deelaspect ‘invloed van rolmodellen’ wordt door liefst 50% van de toppers als 
belangrijk gezien voor hun kansen. 38% van de niet-toppers is deze zelfde mening 
toegedaan. 4% van de niet-toppers is van mening dat het deelaspect heel weinig zegt. 25% 
van de toppers denkt toch wel dat het deelaspect van enige invloed is.
Voor wat betreft ‘de organisatie van de werkweek’ kunnen we vaststellen dat zeker 69% 
van de toppers een doelmatige planning van belang acht voor hun carrière. 42% van de niet-
toppers denkt hetzelfde. 6% van de toppers denkt dat het erg belangrijk is en dat planning 
weinig uitmaakt. Slechts 2% van de niet-toppers meent dat het deelaspect nauwelijks een 
rol speelt.
Het deelaspect ‘commitment voor Curaçao’ wordt door 56% van de toppers als cruciaal 
beschouwd met betrekking tot het glazen plafond. 53% van de niet-toppers ziet dit 
deelaspect als belangrijk voor het doorbreken van het glazen plafond. 2% van de niet-
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toppers ervaart het deelaspect als weinig belangrijk. 19% van de toppers ziet een matige rol 
van betekenis met betrekking tot dit deelaspect.
Voor wat betreft het aspect ‘maatschappelijke context van Curaçao’ blijkt 43% van toppers 
te vinden dat het deelaspect ‘concrete mogelijkheden’ van enig belang is. Liefst 44% van de 
niet-toppers is het hiermee eens. 1% van de niet-toppers denkt dat het heel weinig uitmaakt 
en 6% van de toppers denkt dat het deelaspect heel erg belangrijk is.
We kunnen aan de hand van de kwantitatieve data concluderen dat de toppers (4.37) 
met betrekking tot het aspect ‘maatschappelijke context van Curaçao’ het deelaspect 
‘commitment voor Curaçao ’ als voornaamste motivatie ervaren voor het doorbreken 
van het glazen plafond. Ook de niet-toppers (3.90) ervaren de betrokkenheid met de 
gemeenschap als doorslaggevend voor hun doorstroomkansen. Voor de toppers (4) 
geldt verder dat het deelaspect voorbeeldfuncties belangrijk is voor het glazen plafond. 
Daarentegen menen niet-toppers dat het belang van concrete mogelijkheden belangrijk is 
(3.50). De toppers menen vervolgens dat de emancipatiebeleidsvisie (3.75) van even groot 
belang is als het belang van een effi ciënte organisatie van de werkweek (3.75). Opvallend 
is dat niet-toppers het deelaspect ‘emancipatiebeleid van de overheid’ (3.41) ook een derde 
plaats toekennen met betrekking tot bovengenoemd aspect, maar dat op de vierde plaats 
pas het deelaspect ‘invloed van rolmodellen’ wordt genoemd (3.35). Het minst belangrijke 
deelaspect volgens de niet-toppers is wel het belang van een georganiseerde werkweek 
(3.30), terwijl toppers het belang van concrete mogelijkheden binnen de gemeenschap het 
minst belangrijk vinden (3.12).
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204 Let wel; dit zijn de uitspraken van de respondenten over dit thema. Deze uitspraken zeggen niets 
over wat er werkelijk door de overheid gedaan wordt.

205 Het begrip ‘feministisch’ had voor vele respondenten een negatieve connotatie. Men vond dat het 
zich te veel distantieerde van mannen en men ervaarde het begrip als te politiek geladen. Veel van 
de geïnterviewde vrouwen wisten de eigenlijke betekenis van het begrip niet, maar wilden er niet 
meer geassocieerd worden. Ze associeerden feministen met gefrustreerde vrouwen die zonder 
mannen wilden werken. De discussie over het gebruik van dit begrip laait ook momenteel, zowel in 
de VS als in Nederland weer op. De tegenstanders van het woord vinden het of te westers, of te 
academisch of te exclusief genoeg. Tijdens het veldwerk werd het begrip zo min mogelijk gebruikt 
(daarvoor in de plaats werden gender, sekse of vrouw gebruikt) om zodoende een tijdrovende of 
negatieve reactie te vermijden).

206 Er was tot 1992 sprake van een achterhaald inkomensverschil tussen ongehuwde en gehuwde 
vrouwelijke ambtenaren en gehuwde mannelijke ambtenaren.

207 C. Earl beschrijft in: ‘Media Concepts for Human development in the Caribbean with Special 
Reference to Women’ de houding die de media hebben en zouden moeten hebben.

208 in Davidson & Burke, 1994
209 Er zijn verscheidene publicaties verschenen van de DWGHZ, SEDA, GGD, Jeugdzaken, Sede Antia, 

SIFMA, seminar- en congresverslagen van serviceclubs en vrouwenorganisaties, Sociale zaken, 
Bureau Vrouwenzaken, Maduro & Curiels Bank, KPMG, vakbonden, kinderopvangorganisaties en 
andere bedrijven en speelschooltjes over de verschillende aspecten van dit vraagstuk. 

210 Sommige respondenten vonden het woord rolmodel problematisch om verschillende redenen. Ze 
zwakten het enigszins af of vertelden gewoon wat ze deden als persoon en niet bewust in een 
voorbeeldfunctie.

211 Zie maar aan het effect van een Andrew Jones; hij meer heeft bereikt met zijn sport dan allerlei 
subsidies, fondsen, programma’s en projecten.

212 Zita Leito was ten tijde van het veldwerkonderzoek directeur van een bekend Nederlands 
verzekeringsbedrijf en werd later tot een van de directieleden van een bekende lokale Curaçaose 
bank benoemd. Mw. S. Römer was tijdens het veldwerkonderzoek in 1999 minister-president van 
de Nederlandse Antillen.

213 Met naar de baai gaan wordt op het strand liggen bedoeld, dat soms uren zonnebaden, etc 
betekent.

214 Typisch Curaçaos snoepgoed en delicatessen maken voor doop, huwelijk of huisfeestjes.
215 Op Curaçao is dat een populaire manier van lopen Vaak langs het strand (bijv. Koridor, Jan Thiel of 

rondom het huis; in de buurt wordt na het werk tussen 17.00 en 20.00 door vrouwen alleen of in 
kleine groepjes gelopen (snel wandelen of joggen).

216 Davidson en Fielden (1999) en Powell (1999) gaan in op de verschillende stressfactoren en 
oorzaken die carrièrevrouwen meemaken. Ze categoriseren verder eveneens de diverse 
copingstrategies waar vrouwen voor kiezen.

217 Baritteau gaat in op het concept masculiniteit in het Caribische gebied. Zij uit, net als de 
respondenten uit het onderzoek commentaar op het eenzijdige karakter van het emancipatiedebat; 
het gaat bij hen ook om mannen te incorpereren.

218 The glass ceiling is a transparent barrier in an organisation or company there are, in theory, 
advancement opportunities to executive positions, but where women in practice experience 
several obstructions in advancing to the top.  



303

10. CONCLUDERENDE OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN

10.1. De inleiding
Deze conclusies, oplossingen en adviezen behelzen beleidsmatige aanbevelingen en 
praktische adviezen voor vrouwen. Het doel is dat door middel van dit onderzoek de 
laatste stand van zaken weergegeven wordt omtrent de huidige genderverhoudingen in 
arbeidsorganisaties op Curaçao. Onderzoek naar genderverhoudingen en de gevolgen 
van deze verhoudingen voor vrouwen binnen organisaties en bedrijven is meer dan 
noodzakelijk. We hebben kunnen constateren dat er te weinig onderzoek naar gender 
en de Curaçaose arbeidsmarkt wordt verricht. Het is vanwege de huidige fi nancieel-
economische situatie van belang dat de beleidsmatige en politieke agendering andere 
prioriteiten krijgt. Echter, de gevolgen van de fi nancieel economische omstandigheden 
leiden tot een verslechterd sociaal-economisch klimaat wat consequenties heeft voor 
onder andere de verhoudingen tussen de seksen op de arbeidsmarkt. Ons doel met deze 
onderzoeksbevindingen is velerlei. Ten eerste, willen we het debat aanzwengelen over dit 
actuele vraagstuk. 
Ten tweede willen we het bewustzijn van ons alledaagse doen en laten, de verwachtingen 
en de kennis over mensen met wie we dagelijks werken, praten en die we ontmoeten op 
de werkvloer nader onderzoeken. Ten derde, is het van belang om de zichtbaarheid van 
opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt te vergroten. Uit onderzoek (CBS) blijkt 
dat doordat de migratie naar Nederland groter geworden is, er sprake is van een braindrain. 
De vraag is of men beter af is als men het eiland verlaat. Het blijkt juist dat er ontzettend 
veel werk te verrichten is. Curaçao heeft betrokken, hard werkende vrouwen en mannen 
nodig binnen alle branches en sectoren die met elkaar moeten en kunnen samenwerken. 
De focus van dit onderzoek is onder meer de aantrekkelijkheid vergroten van de Curaçaose 
arbeidsmarkt. Er blijken voldoende kansen voor vrouwen te zijn om door te stromen naar 
leidinggevende functies. Toch worden deze kansen niet door alle respondenten, geambieerd. 
Een ander belangrijk doel van dit onderzoek was een visie te ontwikkelen in verband met 
het emancipatiebeleid van de overheid. Hoe denken de respondenten hierover en wat zijn 
de suggesties die zij willen geven? 
 
Wordt er met dit onderzoek getracht meningen te veranderen? Uiteraard hopen we met de 
resultaten niet alleen dat er discussie ontstaat over de stand van zaken omtrent de sociaal-
economische positie van vrouwen en mannen op de Curaçaose arbeidsmarkt, maar ook dat 
de meningen van beleidsmakers beïnvloed worden. Niet alleen genderdeskundigen moeten 
uit de weg kunnen met het onderzoek ook andere commissies, sociale netwerken, de media 
(kranten, tv, internet en radio): Het bewustzijn over de genderverhoudingen is het effectiefst 
als de publieke opinie meewerkt aan een getransformeerde informatieverstrekking over 
dit vraagstuk. Kortom, alle maatschappelijke instituten op Curaçao, c.q de Antillen of 
in Nederland moeten een geïntensifi eerd bewustzijn opdoen over gendermainstreaming 
of andere faciliteiten of voorzieningen die kunnen worden getroffen, opdat mannen 
en vrouwen op de werkvloer binnen arbeidsorganisaties optimaal functioneren. We 
concluderen dat de beeldvorming omtrent gender de onderlinge verhoudingen tussen de 
seksen beïnvloedt. Uit de data blijkt dat het imago over mannen en vrouwen die werken op 
de Curaçaose arbeidsmarkt bepalend is voor de discussie. De huidige genderbeeldvorming 
is aan verbetering en modernisering toe. De data-analyses hebben hier meer inzicht over 
gegeven. De praktische voorzieningen zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid en 
de ngo’s kunnen als de good practices en als een do’s & don’ts list voor de beleidsmaker 
worden toegepast en geïmplementeerd.
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10.2. Conclusies omtrent het glazen plafond

Na de presentatie van alle theoretische en empirische analysen wordt in dit hoofdstuk 
teruggekomen op de centrale vraagstelling die luidde: “Is er sprake van een glazen 
plafond?” En zo ja, welke barrières en mogelijkheden veroorzaken binnen de perceptie van 
vrouwen dit plafond en welke mogelijkheden zien vrouwen om door het glazen plafond te 
komen? 

Door middel van de verkenning van de Curaçaose samenleving in het algemeen en de 
Curaçaose arbeidsmarkt in het bijzonder hebben we kunnen vaststellen dat er sprake 
is van een onevenredige vertegenwoordiging van mannen in de hoogste beroepen, 
niettegenstaande het feit dat het opleidingsniveau van mannen en vrouwen redelijk gelijk 
is. Bovendien zagen we dat mannen in alle beroepen meer verdienen dan vrouwelijke 
collega’s. Voor het antwoord op de vraag of er dan sprake is van een glazen plafond zijn 
deze gegevens echter niet genoeg. We hebben voor de beantwoording van deze vraag in 
hoofdstuk drie het verschijnsel glazen plafond uitgebreid onderzocht en ook een maat 
ontwikkeld (ontleend aan de formule van De Olde en Slinkman) om de dikte van dat 
plafond vast te stellen. Aan de hand van het leefstijlaanbodmodel van Van Versantvoort en 
Van der Laan, worden de verschillende hoofdaspecten en deelaspecten rondom het glazen 
plafond ingekaderd en het datamateriaal geordend en beschreven.We hebben op basis van 
deze defi nitie vastgesteld dat we dan dienen te onderzoeken wat het aandeel/de verhouding 
is van mannen en vrouwen in topberoepen/leidinggevende functies ten opzichte van het 
aandeel/de verhouding mannen en vrouwen in middelberoepen/functies. Op basis van de 
beschikbare gegevens hebben we daartoe de maat van de beroepen gebruikt. Resumerend 
kunnen we vaststellen dat er op Curaçao inderdaad sprake is van een glazen plafond. 
Mannen zijn oververtegenwoordigd en vrouwen ondervertegenwoordigd op basis van hun 
opleiding en aanwezigheid in middenberoepen in topberoepen/functies. De dikte van het 
plafond op Curaçao in 1992 was 32,8 (leerkrachten in hogere functies) respectievelijk 
52,6 ( leerkrachten in middenfuncties). In 2001 zijn deze waarden 49,0 ( onderwijzers in 
middenfuncties) en 32,2 ( leerkrachten in hogere functies).
We hebben tevens geconstateerd dat er beweging zit in het plafond. De verhouding 
getallen tussen 1992 en 2001 laten in bijna alle beroepen een toename zien van het aantal 
vrouwen in zowel midden als hogere functies. We moeten echter, gegeven de maat voor de 
voorstelling van het glazen plafond, voorzichtig zijn met conclusies. We kunnen niet zonder 
meer vaststellen dat het plafond op Curaçao dikker is dan het glazen plafond in Nederland. 
Immers, een toename van het aantal vrouwen in de middenberoepen met een gelijkblijvende 
groei van de toename van vrouwen in hogere functies verandert niets aan de dikte van 
het plafond als zodanig. Dit ondanks de toename van vrouwen in beide categorieën. 
Alleen een snellere toename van vrouwen in hogere functies vermindert de dikte van 
het plafond. Duidelijk is te zien dat het glazen plafond in Nederland aanzienlijk dunner 
is dan op Curaçao. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de data achter de 
berekening van het glazen plafond. Aan de berekening van de dikte van het glazen plafond 
ligt namelijk een vergelijking van de relatieve participatie van vrouwen in respectievelijk 
hogere/wetenschappelijke en middelbare functies ten grondslag. Het gaat hier om de 
relatieve verhoudingen. Deze zeggen niets over de absolute verhoudingen. De participatie 
van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt (althans in de hogere, wetenschappelijke 
en middelbare functies) is namelijk aanzienlijk lager. Waar de participatie van opgeleide 
vrouwen op Curaçao (bij middelbare functies) zelfs ruim boven de 50% ligt, ligt deze in 
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Nederland rond de 40%. Omdat de (relatief lage) participatie van vrouwen in Nederland 
geleidelijk(er) verdeeld is over middelbare en hogere functies is er minder sprake van een 
glazen plafond (tussen middelbare en hogere functies). Ook zou gekeken kunnen worden 
naar het “niet-werken” en de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld naar de participatie in de lagere 
functies). Wat stijgt of zakt in waarde (hoe men het wil zien) door toename van vrouwen in 
beide functiecategorieën. De defi nitie en onderzoeksvraag, behelzen echter vooral factoren, 
die het afnemen van de dikte van het plafond positief (mogelijkheid) of negatief (barrière) 
beïnvloeden. 

Om na te gaan of vrouwen het glazen plafond hebben doorbroken hebben we een drietal 
criteria (functieniveaus, inkomen en opleiding) gebruikt. Allereerst uiteraard het bereiken 
van een leidinggevende functie. Vanwege de grote verschillen in inkomens tussen vrouwen 
en mannen hebben we als kritisch succescriterium ook het inkomen toegevoegd. Alleen 
hbo/wo opgeleide vrouwen met een inkomen boven Naf. 8000 of mbo opgeleide vrouwen 
met een inkomen boven Naf. 4000 worden beschouwd als vrouwen die door het glazen 
plafond zijn gekomen (toppers ofwel gp+). We hebben tevens gezien welke opleidingsgraad 
toppers en niet-toppers hebben. We constateerden dat naast een wo (62.5), een hbo(12,5) 
en een mbo(12,5) vrouwen met een andersoortige opleiding/ werkervaring (12,5) kans 
hebben gezien het plafond te doorbreken. Opleiding is een belangrijk criterium. Door een 
afgeronde opleiding komen vrouwen in leidinggevende functies terecht en ontvangen ze 
een inkomen boven de gestelde norm. Tenslotte hebben we de leeftijden van de toppers 
gezien. Daaruit blijkt dat in alle drie de geconstrueerde leeftijdscategorieën (25-35, 36-46 
en 46-55) ongeveer een derde deel is.

Bovenstaande cijfers zijn steeds vergeleken met een groep vrouwen die op basis van functie 
en inkomen niet door het glazen plafond zijn gekomen (niet-toppers/gp-). Op die wijze 
waren we in staat te bekijken of de perspectieven van toppers of geslaagden (gp+) en niet-
geslaagden (niet-toppers) met elkaar overeenkomen of ten opzichte van elkaar verschillen. 
De respondenten zijn onderverdeeld in respondenten die door het glazen plafond zijn 
gekomen (toppers) en respondenten die niet door het glazen plafond zijn gekomen 
(niet-toppers). Aan de hand van de reacties op de deelaspecten is het glazen plafond 
gedefi nieerd aan de hand van de drie criteria. Na de analyses zijn er conclusies getrokken. 
Dit betekent dat de vijf aspecten; 1) ambities, 2) familiesteun, 3) het sociaal netwerk, 4) 
uitsluitingsmechanismen in en door organisatieculturen en 5) de maatschappelijke context 
van Curaçao via de deelaspecten kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd zijn. 

Over het algemeen zien we dat beide groepen ten aanzien van zowel de aspecten uit het 
laboursupplymodel (ambitie, familiesteun, sociaal netwerk, in en uitsluitingsmechanismen 
en maatschappelijke context van Curaçao) als op de onderzochte deelaspecten van deze vijf 
aspecten niet van elkaar verschillen. Er zijn echter bij enkele (deelaspecten) wel statistische 
signifi cante verschillen te zien; namelijk bij de factor ambitie en het deelaspect ‘rol van 
opleidingsniveau’.

Uit onze kwantitatieve informatie en de analyse van de context (H1) kan worden afgeleid 
dat deze verschillen mogelijk samenhangen met mogelijkheden, barrières (als strategieën). 
We hebben vastgesteld dat mogelijkheden gedefi nieerd kunnen worden als kansen, 
potenties, voorwaarden en kans op succes. Kerngegevens hierbij zijn de ambities van 
vrouwen. Hebben vrouwen positieve voorbeelden, mentoren en begeleiders (deelaspect 
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rolmodellen)? Mogelijkheden worden eveneens bepaald door faciliteiten binnen 
arbeidsorganisaties, verlofregelingen, deeltijdwerk, cao à la carte, coaching en mentoring 
binnen het bedrijf (deelaspect organisatie werkweek). We kunnen concluderen dat de 
barrières worden opgeworpen door de kleinschaligheid van de samenleving. Dit is van 
invloed op betrokkenheid met de gemeenschap(deelaspect commitment voor Curaçao).
Met betrekking tot de aspecten van het laboursupplymodel blijkt dat met name de 
deelaspecten ‘opleidingsniveau’, ‘rolmodellen’, ‘organisatiewerkweek’, en ‘commitment 
Curaçao en concrete mogelijkheden Curaçao’ gezien worden als barrières. Er kan 
worden geconcludeerd dat het deelaspect opleidingsniveau signifi cant verschillend is 
ten aanzien van het aspect ambitie. Het deelaspect ‘rolmodel’ is ten aanzien van het 
aspect maatschappelijke context Curaçao signifi cant verschillend. Ook de deelaspecten 
‘organisatie werkweek’ en ‘commitment naar Curaçao’ zijn ten opzichte van het aspect 
‘maatschappelijke context van Curaçao’ signifi cant.
Geconstateerd kan worden dat de toppers voor wat het aspect ambitie betreft de 
deelaspecten, ‘karaktereigenschappen’, ‘de rol van ambitie’ en de ‘rol van opleidingsniveau’ 
zeer belangrijk tot belangrijk vinden. Voor wat het aspect familiesteun betreft vinden 
toppers het deelaspect ‘combinatie arbeids en zorgtaken’ en het deelaspect ‘het hebben van 
kinderen’ belangrijke tot zeer belangrijke barrières. Bij het aspect ‘sociaal netwerk’ blijkt 
dat de toppers de deelaspecten ‘the old boys network’ en het deelaspect ‘ de samenwerking 
tussen vrouwen en mannen’ als problematisch ervaren. Het aspect ‘sociaal-economische 
achtergronden’ kan belemmerend werken. 
Bij het aspect ‘in en uitsluitingsmechanismen binnen organisatieculturen’ ervaren toppers 
de deelaspecten ‘inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen’, als barrières voor 
vrouwelijke managers’. De ‘druk zorgtaken op carrière’ ervaren ze als obstakels.
Binnen het aspect ‘maatschappelijke context’ worden de deelaspecten ‘organisatie 
werkweek’ en ‘emancipatiebeleidsvisie als moeilijk te realiseren gezien.
De aspecten ‘ambitie’, ‘familiesteun’, ‘het sociaal netwerk’, ‘uitsluiting binnen organisatie 
culturen en ‘maatschappelijke context van Curaçao’ met de deelaspecten worden door de 
geïnterviewde vrouwen ook gezien als mogelijkheden om het glazen plafond te doorbreken. 

We mogen concluderen dat het glazen plafond aanwezig is en samenhangt met tal 
van persoonlijke en maatschappelijke aspecten op. Conclusies betreffende het aspect 
ambities voor opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt in relatie tot het glazen 
plafond zijn, dat de deelaspecten; ‘rol van de opvoeding’, ‘het opleidingsniveau’, 
‘karaktereigenschappen’ en ‘de sociaal economische achtergronden’ een rol spelen. 
Het blijkt dat met name toppers het deelaspect ‘rol van opvoeding’ van belang 
vinden. ‘Het belang van een opleidingsniveau’ wordt door zowel niet-toppers toppers 
hetzelfde ingeschat. Een even zo grote groep toppers en niet-toppers meent dat 
‘karaktereigenschappen’ een rol spelen. Meer niet-toppers denken dat het deelaspect 
‘sociaal -economische achtergrond’ van invloed is op het doorbreken van het glazen 
plafond, maar het hoogste percentage omtrent dit deelaspect ligt bij het deelaspect ‘ behalen 
van doelen’. Alle toppers en bijna alle niet-toppers zijn van mening dat dit deelaspect 
doorslaggevend is voor het aspect ‘ambitie’.

Het aspect familiesteun wordt via de deelaspecten, ‘steun van de partner’, ‘steun 
van de familie’, combinatie van arbeid’ en ‘ het hebben van kinderen’ bekeken. Uit 
de onderzoeksresultaten blijkt dat met name de toppers deze steun als cruciaal en 
onvoorwaardelijk achten voor het doorbreken van het glazen plafond. Daarentegen 
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meenden vooral de niet-toppers dat het support van de familie van belang is. Het deelaspect 
‘combinatie arbeid en zorgtaken’ wordt door voornamelijk niet-toppers als heel zwaar 
ervaren. Alle toppers vinden dit zwaar. Het deelaspect ‘hebben van kinderen’ is zowel voor 
niet-toppers als toppers een uitdaging voor het doorbreken van het glazen plafond. Toch 
ervaren meer toppers dan niet-toppers het hebben van kinderen als belemmerend.
Met betrekking tot het aspect ‘het sociaal netwerk’ worden aan de hand van de 
deelaspecten, ‘the old boys network’, ‘de samenwerking tussen vrouwen’, ‘samenwerking 
tussen vrouwen en mannen’, ‘invloed van sociaal-economische achtergronden’ en ‘het 
belang van het sociaal netwerk’, conclusies getrokken. 
Het blijkt dat heel veel toppers en niet-toppers het deelaspect old boys network’’ belangrijk 
vinden voor het hebben van een sociaal netwerk. Wat het deelaspect ‘ samenwerking tussen 
vrouwen’ betreft menen vooral niet-toppers dat deze moeilijk verloopt. Het deelaspect 
‘samenwerking tussen mannen en vrouwen’ wordt door het merendeel van toppers als matig 
omschreven terwijl niet-toppers deze of soepel ervaren of evenals de toppers matig. Het 
deelaspect ‘de sociaal-economische achtergrond’ in relatie tot het aspect sociaal netwerk 
wordt door meer niet-toppers dan toppers als van invloed gezien om het glazen plafond 
te doorbreken. Veel meer niet-toppers (61%) dan toppers (56%) vinden het belang van 
het hebben van een sociaal netwerk relevant. Doorslaggevend voor het sociaal netwerk is 
volgens toppers the old boys network. Deze twee laatste deelaspecten zijn van invloed op 
het aspect sociaal netwerk in relatie tot het doorbreken van het glazen plafond op Curaçao.

Het aspect uitsluitingsmechanismen wordt via de deelaspecten ‘barrières vanwege sekse 
en etniciteit’, ‘instroom in de organisatie’, ‘verdienen mannen meer dan vrouwen’, ‘de 
barrières van vrouwelijke managers’ en ‘de druk van zorgtaken op de carrière’ gedefi nieerd. 
Het eerste deelaspect, de barrières omtrent sekse en etniciteit, wordt door het merendeel 
van de toppers ervaren. Meer niet-toppers ervaren deze barrières als matig (30%) of gering 
(18%) aanwezig. Het verschil is 12%. Meer niet-toppers hebben het deelaspect ‘instroom 
binnen de organisatie’ als soepel ervaren. Dat komt met name omdat binnen deze groep 
respondenten verhoudingsgewijs meer mbo opgeleide vrouwen zitten. Zij zijn vaker op 
het eiland opgeleid en zij weten dus meer en sneller ingangen binnen arbeidsorganisaties 
dan de in het buitenland opgeleide respondent die vanuit het buitenland moet solliciteren. 
Meer toppers dan niet-toppers vinden dat mannen niet meer verdienen dan vrouwen. 
Het merendeel van de toppers vond dat er weinig of geen inkomensverschillen tussen 
mannen en vrouwen te bespeuren viel. Meer niet-toppers (13%) dan toppers (0%) 
vonden dat vrouwelijke managers heel veel extra barrières te overwinnen hadden. Het 
was een verschil van 13%. 27% vond deze obstakels matig en 5% van de niet-toppers 
gering. Voor wat de druk van de zorgtaken op de carrière betreft zijn met name de niet-
toppers (11%) erg negatief. De toppers zijn dit ook wel, maar procentueel in iets mindere 
mate (6%); een verschil van 5%. Geconcludeerd kan worden dat met betrekking tot de 
uitsluitingsmechanismen binnen organisatieculturen met name de niet-toppers de druk 
van de zorgtaken als zorgwekkend en belastend ervaren. Ook zijn het de niet-toppers die 
de instroom binnen organisaties als erg soepel hebben beschouwd. Uitsluiting op basis 
van etnische achtergrond, kleur of gender wordt door ruim een derde als belemmerend 
gezien om het glazen plafond te doorbreken. Procentueel een iets kleinere groep vond 
discriminatie matig, tot weinig tot niet voorkomen. Dat betekent dat vooral de zorgtaken 
zwaar zijn in combinatie met de carrière en dat vooral niet-toppers de barrières van 
vrouwelijke managers hoog inschatten.
Ten aanzien van de aspecten ‘maatschappelijke context van Curaçao’ of 
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emancipatiebeleidsvisie en de deelaspecten; ‘visie op emancipatiebeleid’, ‘het belang 
van rolmodellen’, ‘de organisatie van de werkweek’, ‘commitment voor Curaçao’ en ‘de 
concrete mogelijkheden’, concluderen we het volgend; Meer toppers (25%) dan niet-
toppers (14%) vinden een visie ten aanzien van het emancipatiebeleid belangrijk. Maar 
een overgrote meerderheid van de toppers (75%) denkt dat de invloed van rolmodellen 
doorslaggevend is voor het doorbreken van het glazen plafond. 48% van de niet-toppers 
meent hetzelfde. Dit is een verschil van 27%. Ook het merendeel van de toppers (75%) 
vindt de organisatie van de werkweek erg belangrijk, terwijl 44% van de niet-toppers 
dezelfde mening deelt. Een verschil van 31%. Hobby’s en vrije tijd zijn cruciaal. Terwijl 
meer dan de helft van de niet-toppers dit van een matige of geringe betekenis vindt. Het 
commitment voor Curaçao is essentieel, vinden meer toppers (81%) dan niet-toppers 
(73%). 
Tot slot vindt 31% van de toppers dat er geen concrete mogelijkheden terwijl meer niet-
toppers (49%) meent dat deze er wel zijn. Een verschil van 18%. Met name toppers 
vinden dat met betrekking tot het aspect maatschappelijke context voor Curaçao/
emancipatiebeleidsvisie kan worden vastgesteld dat het commitment naar en voor de 
Curaçaose gemeenschap cruciaal is om het glazen plafond te doorbreken. Vervolgens wordt 
de organisatie of planning van de werkweek belangrijk gevonden door het merendeel 
van de toppers. Het verschil ten opzichte van de niet-toppers is 31%. Daarna is een 
voorbeeldfunctie of rolmodel uiterst belangrijk volgens een groot deel van de toppers (75%) 
en 48% van de niet-toppers. Het verschil is 27%. Het geloven in concrete mogelijkheden 
doet er volgens een deel van de toppers (86%) niet zo toe. 49% van de niet-toppers denkt 
hier ook zo over. Het verschil is 37%. 
We kunnen verder constateren dat met name de betrokkenheid naar de Curaçaose 
samenleving toe, het willen werken voor Curaçao, het betrokken zijn bij alles op Curaçao 
volgens toppers het belangrijkste deelaspect is met betrekking tot het aspect commitment. 
De allerbelangrijkste factor met betrekking tot het glazen plafond kan niet zomaar worden 
genoemd. Alle deelaspecten zijn van invloed op het glazen plafond en lopen door elkaar 
heen. Wel vinden alle toppers dat het deelaspect “het behalen van doelen” cruciaal is ten 
aanzien van het doorbreken van het glazen plafond. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd:

Ambitie
• Met betrekking tot ambitie vinden zowel de toppers als niet-toppers dat de rol van 

opvoeding hoog scoort.
• Met betrekking tot de rol van het opleidingsniveau en ambitie vinden zowel toppers als 

niet toppers dat deze rol van even groot belang is.
• De toppers en de niet-toppers vinden karakter ongeveer even belangrijk.
• Het behalen van doelen wordt door zowel toppers als niet-toppers nagestreefd.

Familiesteun
• De steun van de partner wordt door met name de toppers cruciaal geacht.
• De steun van de familie wordt door zowel door de toppers als de niet-toppers van 

belang geacht, hoewel meer niet-toppers deze steun belangrijk vinden.
• De combinatie arbeid- en zorgtaken wordt door toppers wel belangrijk gevonden. Toch 

vinden meer niet-toppers dit deelaspect erg belangrijk.
• Meer toppers dan niet-toppers ervaren het hebben van kinderen als erg belemmerend.
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Sociaal netwerk
• De old boys network wordt door zowel toppers als niet-toppers erg belangrijk gevonden 

voor het doorbreken van het glazen plafond.
• De samenwerking tussen vrouwen onderling wordt vooral door niet-toppers als 

problematisch ervaren. Er zijn meer toppers dan niet-toppers die deze verhouding als 
matig omschrijven.

• De samenwerking tussen mannen en vrouwen wordt door niet-toppers als soepel 
ervaren. Meer toppers dan niet-toppers duiden deze relatie aan als matig.

• Een bijna even grote groep toppers als niet-toppers meent dat de sociaal-economische 
achtergrond van invloed is op het doorbreken van het glazen plafond.

• Het belang van een sociaal netwerk wordt zowel door niet-toppers als toppers erg 
belangrijk gevonden.

Uitsluitingsmechanismen binnen organisatieculturen
• Iets meer toppers dan niet-toppers vinden de sekse en etniciteitbarrières belemmerend.
• Meer niet-toppers dan toppers hebben hun intrede binnen de organisatie en/of het bedrijf 

als soepel ervaren.
• Vooral toppers vinden dat er weinig tot geen inkomensverschillen bestaan tussen 

vrouwen en mannen.
• Meer niet-toppers dan toppers denken dat vrouwelijke managers meer barrières hebben 

te overwinnen.
• Voornamelijk niet-toppers menen dat de druk van zorgtaken op de carrière zwaar is.

Maatschappelijk context voor gemeenschap
• Een iets grotere groep toppers dan niet-toppers heeft een visie over het emancipatie-

beleid van de overheid.
• Driekwart van de toppers heeft een voorbeeldfunctie die van invloed is.
• Driekwart van de toppers heeft een georganiseerde werkweek, terwijl meer dan de helft 

van de niet-toppers deze matig of bijna niet organiseert.
• Iets meer toppers dan niet-toppers vinden het commitment om vóór Curaçao te willen 

werken cruciaal.
• Meer toppers dan niet-toppers ervaren de concrete mogelijkheden voor en op Curaçao 

als matig of weinig.

Concluderende verschillen
• In tegenstelling tot niet-toppers hebben toppers vaker een afgeronde universitaire 

opleiding. 
• Meer toppers vinden de steun van de partner cruciaal.
• Vooral niet-toppers ervaren de samenwerking tussen vrouwen onderling problematisch.
• Meer niet-toppers vinden dat er inkomensverschillen bestaan tussen vrouwen en 

mannen.
• Meer niet-toppers denken dat vrouwelijke managers meer barrières hebben te over-

winnen.
• Meer toppers hebben een georganiseerde werkweek dan niet toppers.
• Meer toppers hebben rolmodellen gehad.
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10.3. Aanbevelingen
Na de analyse van de situatie op basis van de aspecten en deelaspecten van het 
laboursupplymodel zijn er mogelijkheden om de dikte van het glazen plafond op een aantal 
punten te beïnvloeden. 
Hier volgen aanbevelingen die nuttig zijn voor de kennis en informatie voor allerlei 
beleidssectoren en niveaus/overheid/ngo’s/internationale organisaties op Curaçao die zich 
met dit vraagstuk bezighouden. Van belang is dat aanbevelingen vertaald moeten kunnen 
worden; dus praktisch uitvoerbaar zijn. Interactief en dialogisch te werk gaan is essentieel 
om de doelstellingen te halen.

De aanbevelingen met betrekking tot de vijf aspecten van de factor ambitie zijn de 
volgende:

• De Curaçaose overheid dient het debat over het gezin; de rol van de opvoeding 
(met name de sekse gerichte rolpatroon verwachtingen) ter discussie te stellen op 
middelbare scholen. Ook dienen workshops te worden georganiseerd. De media dienen 
ook aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Jongeren moeten bewust gemaakt 
worden van het belang van een afgeronde opleiding. Doelen moeten nagestreefd en 
gehaald worden. Het belang van meer opleidingsfaciliteiten, onderwijsinstellingen, 
samenwerkingsverbanden met leerinstituten, universiteiten en vakgroepen is een 
pre. Cruciaal binnen deze factor zijn sociale vaardigheden, zoals een vriendelijke 
persoonlijkheid, een sympathieke uitstraling, met allerlei mensen kunnen omgaan. 
Daarbij zijn integriteit en professionaliteit ook belangrijk.

Aanbeveling omtrent het aspect familiesteun luidt:

• Allereerst wordt gepleit voor een betere samenwerking tussen de privé- sector (het 
lokale en internationale bedrijfsleven) en de overheid op het gebied van fi nancieel 
haalbare en praktische voorzieningen voor vrouwen. Dit is noodzakelijk zodat de 
druk van de combinatie arbeid en zorgtaken niet de loopbaanperspectieven onnodig 
verstoort. Faciliteiten zoals Werk-leven programma’s (publicaties van Catalyst in de 
Verenigde Staten en Opportunity in Bedrijf in Nederland), kinderopvangvoorzieningen, 
naschoolse opvangfaciliteiten, fl exibele arbeidstijden, thuiswerk mogelijkheden 
zijn opties waardoor het hebben van kinderen niet als belemmerend hoeft te worden 
ervaren. Verder is het van belang dat binnen beide sectoren en verschillende branches 
arbeidsorganisaties de organisatiecultuur zo open en transparant maken, waardoor 
doorstroming van vrouwen naar leidinggevende functies vanzelfsprekend wordt. Tot slot 
kan deze discussie niet los worden gezien van de discussie over het gezin en welzijn. 
Het is cruciaal dat gezinnen niet uit elkaar vallen maar bijeenblijven voor support, 
opvang, netwerkfunctie en motivatie. (Jonge) kinderen moeten voldoende aandacht en 
zorg krijgen van ouders, zodat een van de oorzaken van de stijgende jeugdcriminaliteit 
wordt aangepakt. Deze aandacht en zorg is wel de verantwoordelijkheid van vrouwen 
en mannen! Meer media-aandacht, public relations over de verantwoordelijkheid van 
vaders in het gezin kan via stimulerende, aantrekkelijke, herkenbare en trendy tv en 
radioreclames worden gestimuleerd.
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Aanbevelingen omtrent het aspect sociaal netwerk:

• Meer organisaties waar vrouwen en mannen elkaar ontmoeten, meer nadruk op het 
belang van het ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten, lidmaatschappen van 
serviceclubs. Liefdadigheidsprojecten, hobby’s en vrijetijdsactiviteiten zijn niet alleen 
belangrijk voor een rijker en gevarieerder leven maar ook voor de sociale contacten, 
informatie en ontspanning. Essentieel is hierbij dat mannen bewust worden gemaakt 
van hun old boys network en het exclusieve karakter ervan. Het is belangrijk dat zij 
inzien dat een open en transparant klimaat de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid 
vergroot om samen te werken met vrouwen. Vrouwen kunnen via coaching, workshops, 
gendertrainingen en netwerken vaardigheden opdoen over het samenwerken met elkaar 
en met mannen op de werkvloer. Netwerken bieden vrouwen de mogelijkheid elkaar 
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Hierbij is het vergroten van het bewustzijn 
en kennis omtrent diverse communicatietechnieken, verschillende leiderschapstijlen, 
feminiene of masculiene organisatieculturen en persoonlijkheid en karakterprofi elen van 
belang.

Aanbevelingen over het aspect uitsluitingsmechanismen binnen organisatieculturen:

• Met betrekking tot de uitsluitingsmechanismen die vrouwen ervaren binnen 
organisatieculturen is het essentieel dat de overheid in samenwerking met het 
bedrijfsleven initiatieven ondersteunt die diversiteitbeleid stimuleert. De checklist 
uit ‘Hoge Hakken, Wereldbaan’ over zachte voorzieningen illustreert hoe zo’n 
meetinstrument eruit kan zien (Kibbelaar-Buma 2003). Er moet vanuit de 
managementtop van de arbeidsorganisatie een commitment bestaan om meer vrouwen 
aan te willen nemen en door te laten stromen naar leidinggevende functies. Het is 
verder een voorwaarde dat er een balans bestaat tussen mannen en vrouwen zodat er 
een diverse en gevarieerde personeelssamenstelling wordt bevorderd. Dit geldt ook 
voor de etniciteit. Een diversiteitraad kan ervoor zorgen dat er niet alleen een evenwicht 
tussen de seksen op alle functieniveaus ontstaat, maar ook tussen Curaçaoënaars 
en niet-Curaçaoënaars in topmanagement. Dit proces van Antillianisering in met 
name het bedrijfsleven, is cruciaal voor een volledige acceptatie van Antilliaanse 
vrouwen in het leidinggevende functies. Ook kan via een quotumbeleid, een gericht 
diversiteitbeleid of via streefcijfers een cultuuromslag binnen arbeidsorganisaties 
worden bevorderd. Dit is al het geval in de politiek maar dit kan ook worden toegepast 
voor besturen, maatschappelijke organisaties, raden en managementteams. De sekse- 
en etniciteitbarrières zijn uitingen van masculiene, witte, hiërarchische en verticale 
organisatieculturen (Kibbelaar-Buma 2003). 

• Een omslag binnen een dergelijke organisatiecultuur bewerkstelligen vereist initiatieven 
en interventies zoals bijvoorbeeld het Ambassadeursnetwerk (netwerk bestaande uit een 
aantal bekende Curaçaoënaars -topmanagers uit het bedrijfsleven en overheid- die zich 
inzetten om in hun eigen organisatie het glazen plafond in de publiciteit aan te kaarten 
of te doorbreken). Het instellen en uitreiken van diversiteitprijzen of het publiceren van 
classifi catielijsten over organisaties waar het diversiteitbeleid of de diversiteitbalans 
succesvol is, zouden deze omslag ook kunnen bevorderen. Thuiswerkmogelijkheden 
met een fax, labtop, internetaansluiting, de erkenning van de vakbond en werkgevers, 
het belang van deeltijdarbeid/fl exibele arbeidstijden, ouderschapsverlof, verlenging 
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van zwangerschapsverlof, goede crèchevoorzieningen en meer seminars over het 
bovengenoemde vraagstuk kunnen de kennis en opties vergroten zodat de combinatie 
werk en zorgtaken niet belastend is voor met name vrouwelijke leidinggevenden.

• Jaarlijkse of tweejaarlijkse emancipatiemonitors, tellingen, publicaties, benchmarking 
en onderzoek in samenwerking met CBS, DEZ, Kamer van Koophandel, consultancy’s, 
vrouwenorganisaties, BNA, UNA, DSO, Departementen en ministeries, lokale en 
regionale ngo’s en internationale instellingen (ECLAC, ILO, wereldbank, IMF) 
om de stand van zaken na te gaan in verband met het doorstromen van vrouwen 
naar leidinggevende functies, inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen, 
arbeidsmarktparticipatie en naar de verschillende initiatieven die bedrijven en de 
overheid nemen om de participatie en doorstroom van vrouwen te stimuleren. Roep 
een commissie van wijze vrouwen en mannen in het leven, die zich op termijnbasis 
bezighoudt met de effecten van genderbudgetting, opdat de toegankelijkheid wordt 
vergroot van pensioenen voor vrouwen, betaalbare hypotheken voor alleenstaande 
moeders, kredietverstrekking van banken, (leningen) aan startende vrouwelijke 
ondernemers, een vrouwvriendelijke fi scale regelgeving, een haalbare pp kaart 
(dekkende ziektekostenverzekering) voor iedereen die het nodig heeft. Ook moet 
onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de toename van tienerzwangerschappen 
en vrouwen die onderstand krijgen. 
Meer good practices waar vrouwelijke managers als rolmodellen fungeren 
is stimulerend opdat het imago van deze voortrekkers en pioniers positief en 
aantrekkelijk blijft. Via persberichten en personeelsadvertenties kunnen ambitieuze en 
talentvolle vrouwen worden geworven of gecoacht. Aan de hand van tv-interviews, 
het publieke debat, media-aandacht, seminars, workshops, masterclasses, panels en 
rondetafelconferenties en cursussen kan dit beeld worden geactualiseerd. Het is leuk om 
een verantwoordelijke baan te hebben!

Aanbevelingen over het aspect commitment voor Curaçao en emancipatie-
beleidsvisies:

• De rol van de overheid is cruciaal met betrekking tot de implementatie van een actueel 
en vernieuwend emancipatiebeleid. Gendermainstreaming binnen alle (ei)landelijke 
departementen en politieke agendering van genderbeleid is een noodzaak voor een 
positief imago onder vrouwen en mannen over emancipatiekwesties. De verscheidene 
rapporten die verschijnen over dit vraagstuk zijn nog te weinig bekend onder de 
bevolking. Dat is niet alleen jammer, maar ook zonde van het geld, de tijd en het 
onderzoek. Met een spannende, herkenbare uitstraling kan de boodschap van deze 
thematiek onder alle vrouwen worden gebracht en verdwijnt deze niet in een bureaula.

• Commitment voor Curaçao is uitermate cruciaal om door het glazen plafond te willen 
breken. Willen werken aan de ontwikkeling en opbouw van deze gemeenschap is een 
voorwaarde om maatschappelijke erkenning, waardering, bekendheid en expertise 
op te doen. Passie en identifi catie met het eiland, hart voor de bevolking en inzet 
om problemen op te lossen. De agendering van de armoedebestrijding is prioriteit 
nummer een. De migratie en braindrain naar andere landen en binnen het Koninkrijk 
kan worden tegengegaan door informatieverstrekking (via de innovatieplatforms), 
aanbod van aantrekkelijke ondernemersinitiatieven, opschorting van studieleningen 
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en acties tegen de jeugdcriminaliteit en groeiende drugshandel. De groter wordende 
en zichtbare sociaal-economische kloof die ontstaat is mede debet van de huidige 
maatschappelijke terugval. Een versteviging en versterking van maatschappelijke 
instituties, toekomstgericht denken door professionalisering van de overheid en 
bestuurlijke vernieuwing omtrent het staatkundig bestel zijn van belang. De rol van de 
media is hierbij cruciaal. De negatieve beeldvorming van de laatste decennia omtrent 
de sociale problematiek van Curaçao wordt met name door de Nederlandse media 
bevorderd. Aandacht en nadruk voor de positieve ontwikkelingen binnen de Antillen en 
het Koninkrijk zullen een aantrekkelijker beeld geven van de Curaçaose gemeenschap.

• Rolmodellen zijn essentieel. Bekende vrouwen uit de gemeenschap moeten zich ervan 
bewust zijn dat zij een voorbeeldfunctie hebben en dat hun uitstraling en functioneren 
bepalend is voor het imago van carrièrevrouwen en hoe vrouwen hun mogelijkheden 
in verband met het doorstromen naar managementfuncties kunnen inschatten. Tips, 
adviezen aan familieleden, collega’s, vriendinnen, dochters, zussen, kennissen en 
jongere vrouwen kunnen via seminars, panels, vrouwennetwerken, workshops, 
cursussen, trainingen en colleges worden doorgegeven. De overheid en het bedrijfsleven 
maar ook alle andere maatschappelijke organisaties kunnen hun succesverhalen 
publiceren opdat deze rolmodellen bekend worden.

• De planning van de werkweek staat centraal bij de combinatie werk- en zorgtaken. Het 
stimuleren van bedrijven die huishoudens runnen of het coachen hoe huishoudelijke en 
zorgtaken georganiseerd kunnen worden kan een optie zijn die door de overheid wordt 
ingevoerd. Omdat op Curaçao veel live-ins werkzaam zijn kan dit als good practice 
door de overheid worden gepresenteerd. Natuurlijk moeten de arbeids-omstandigheden 
wel in orde zijn. On-line shopping of andere gemaksdiensten kunnen een verlichting 
betekenen van de zorg en/of huishoudelijke verplichtingen. De beschikbaarheid van 
deze gemaksdiensten kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn. 

• Ondanks de huidige economische situatie zijn er voldoende tot meer dan genoeg 
concrete mogelijkheden voor opgeleide vrouwen op Curaçao. Het betekent pionieren, 
soms een langzame en stroeve start op het eiland, maar mogelijkheden zijn er wel. 
Met name evenementen als Carrière Oriëntatie Dagen (COD), magazines, radio en 
tv-programma’s in binnen en buitenland, informatieverstrekking via het Antilliaans 
Netwerk in Amsterdam, persberichten, reclames, het Kabinet van de Nederlandse 
Antillen en welzijnorganisaties kunnen deze mogelijkheden binnen het Koninkrijk 
propageren. Internationale organisaties zoals de VN, de wereldbank, IMF sorteren 
met hun fi nanciële maatregelen effecten die van invloed zijn op de mogelijkheden van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat deze initiatieven en fi nanciële ‘hulp’ 
worden geanalyseerd en beoordeeld op het gesorteerde gendereffect.
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CRACKS IN THE GLASS CEILING

TERTIARY EDUCATED WOMEN ON THE CURACAON LABOUR MARKET:
BARRIERS, OPPORTUNITIES AND STRATEGIES

This research focuses on the experiences of women, as regards their opportunities for 
advancing to executive positions within the Curaçao community and its organisations. The 
term ´glass ceiling´ has a central place in this.
To begin, the research backgrounds will be stated, after which the goals will be 
summarized. Next, the research question and the sub-questions are formulated, and will 
make clear that opportunities and barriers are central concepts. These concepts will be 
defi ned and related to the central question. The labour supply (or lifestyle availability) 
model is used to describe and arrange the main concepts in the data. Using notions from 
this model, the connections between the aspects, sub-aspects and criteria of the central 
question will be displayed. When combined with the individual variables in background, 
these show the workings of the glass ceiling in the Curaçao job market. Following this, 
the onion diagram shall show in a simple fashion the interweaving of the separate aspects 
and sub-aspects that maintain the glass ceiling on Curaçao. After that a methodological 
justifi cation for the research will be given. The research territory will be explored, the 
central question will be discussed and the analysis model presented. Lastly, the reading 
guide shows how this book is organised and which subjects and themes are discussed in its 
chapters. 

Research questions and conceptual framework

The central question
Is there a glass ceiling on Curaçao? If so, what barriers do women perceive as causing this 
ceiling and what possibilities exist for breaking through it?
The central question consists of three parts. Based upon the research literature on the glass 
ceiling, and on the context of the Curaçao job market, the concept of a ‘glass ceiling’ is 
defi ned, and it is established to what extent it actually exists. After this the factors that 
determine the empirical barriers are explored, on the basis of empirical data and literature. 
Finally, women will be questioned on their perception of the barriers and opportunities 
within the context of Curaçao society and employment.
Central to this research is the concept of the glass ceiling. It is assumed that the glass 
ceiling is caused by a number of aspects. These aspects are both barriers and opportunities, 
which are caused by both explicit and implicit mechanisms. It is supposed that in particular 
implicit mechanisms play a part. Research into the glass ceiling also reveals that women 
have (un-)conscious strategies to counter these mechanisms. The discrepancy between 
implicit and explicit mechanisms will be examined with the aid of sub-questions. 

First it is important to defi ne as many opportunities and barriers as possible, although 
the categories are hard to separate. What is an opportunity for one can be an obstacle to 
another. The essence of a gender perspective is that generalising aspects play a possible 
role. Whether, and how, these aspects play a part in the life of individual women will 
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become clear from analysing their experiences. The aspects are addressed in the following 
questions:
1) What aspects do women consider as barriers? 220

2) What aspects do women identify as opportunities?

The labour supply model
The life of laboursupplymodel is used in this research to arrange and analyse the data. With 
this model job market factors other than sex can be arranged, such as lifestyle orientations 
and the choices women make regarding their care giving and working responsibilities. 
Researchers Versantvoort and van der Laan (1998) say that, in both qualitative and 
quantitative research, principles from different theories can be included to explain the 
fl uctuations in the availability of work. The realisation that social and cultural ´non-
economic´ factors infl uence economic functioning has lead to the construction of the 
labour supply model. Within this perspective Van der Laan researches the person-bound 
and cultural factors which infl uence the individual micro and macro level. In other words, 
person-bound factors and culture are considered more and more often to be as economically 
signifi cant as investments or productivity are (Versantvoort and Van der Laan, 1998: 151). 
The authors describe the lifestyle or laboursupply model as a regional job offer and age 
model. They state that person- and group-bound determents are often included in empiric 
market research as explaining variables for entering the job market. 
It is an interdisciplinary concept or perspective that is used for consumer or market 
research, stratifi cation research, geographic and demographic research and, fi nally, 
economic research. Aside from different disciplinary backgrounds, there are also theoretical 
and methodological/technical differences regarding the application of the laboursupply 
model (Versantvoort en Van der Laan 1998:159). This model can place and connect the 
different aspects and sub-aspects of this research. 

The social-historical background, gender relations and labour market 
participation 

The goal of this chapter is to analyse the link between gender relations in Curaçao society. 
It becomes clear that the historical and social-economic contexts are extremely important 
in understanding today’s gender relations in the Curaçao job market. The tables will show 
there has been a major shift in the educational level of the working population. 
The percentages in the tables also show the relative distribution of men and women in 
different occupational groups. For women they show an increase in educational level in 
2001. They also show growth within the occupational group of managers, directors and 
owners. 

The average gross monthly income has been grouped into educational level and gender. It 
becomes evident from this that, both in 1992 and in 2001, women earn substantially less 
than men despite an equal level of education. Women with a low educational level have 
on average half the income that men with the same level of education do. And men with a 
high educational level earn considerably more than women of the same level do. In other 
words, the educational or gender variation is not decisive when it comes to the differences 
in income between men and women. But why is it that women earn so much less? It can be 
partly explained by the fact that men are over represented in some occupational groups and 
women in others. The horizontal segregation is partly to blame for this. The question then 
is whether women in the public sector earn less than men in the private sector. It can be 
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assumed that more women work for the government and that they work at a lower function 
level, and that more men are employed in executive positions, both in the government and 
in the private sector. The CBS-data on men and women in the six highest occupational 
groups show that there are large differences in their job market participation and position. It 
is also interesting to compare the situation of women in 1992 and 2001. Their participation 
as managers, directors and owners has grown relatively in 2001. The same growth can be 
seen for men. Despite this, there is still a difference in income within this group of men 
and women. The conclusion is that, aside from education and occupational group, there is 
a considerable difference in payment. Women are, however, earning more now in nearly 
every function, except for teachers.
These differences are in part caused by the level women work at and by the number of 
working hours. The socio-ethnic differences show themselves mostly in the crooked 
distribution of earnings, the socio-economic proportions between men and women, and the 
different ethnic groups on the island (Tang Nain, 1991). Based on these job market data, 
we can speak of a glass ceiling on Curaçao. Although the differences in income seem small 
in the higher function groups, the rate of increase in income is much faster for men, even 
though younger women are making up for that rapidly. 

The glass ceiling; theoretical perspectives
In this chapter the notion of a glass ceiling plays a central role and is explained using a 
combination of three defi nitions: De Olde en Slinkman (1999), the more global defi nition 
of Wirth (2001) and that of Morrison, White et al (1992), a defi nition related to that given 
by De Jong & Doorne-Huiskes en Partners (1999). It is mostly the De Olde and Slinkman 
formulation which helps us calculate the thickness of the glass ceiling on Curaçao. 
With this combination of defi nitions it can be concluded that the glass ceiling on Curaçao 
has thinned in 2001, when compared to 1992. It also shows that the ceiling in the 
Netherlands is thinner than that on Curaçao. A possible explanation for this is the low 
percentage of women in middle-ranking positions in the Netherlands. It tells us something 
about the relative effort women have to expend to function in the higher and scientifi c 
functions. The ceiling can also lie in the sub-top between the lower, and the middle and 
higher functions. The high level of job market participation on Curaçao can also explain the 
thickness of the glass ceiling. The ceiling was thinning for both women and men in 2001, 
although for women the values of the ceiling are higher, and therefore the ceiling is thicker, 
than for men. 
This value is particularly important for the analysis that determines the existence of a glass 
ceiling on Curaçao (see table analysis in chapter 2). Based on the analysis of the thickness 
of the ceiling, we can determine that on Curaçao, like in the Netherlands, there is a glass 
ceiling. Women are under-represented in top-level jobs compared to their representation 
in middle positions. Using the chosen research method (comparison of occupation) we 
measured the thickness of the ceiling, but there is no insight yet into the experienced 
barriers and opportunities for breaking through the ceiling in work situations and 
organisations. We research that with the labour supply model.
Using international situations and the specifi c situation on Curaçao we have highlighted 
fi ve aspects that we shall research further as being barriers and/or opportunities. Per aspect 
we have researched several sub-aspects on which we base our analysis. Finally we analyse 
the groups of women that have and have not managed to break through the ceiling. 
In short, the labour supply model visualises the fi ve aspects and the sub-aspects that 
infl uence the glass ceiling. The aspects are ambition, family support, social network, 
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exclusion mechanisms within organisations, and the social context/vision on emancipation 
policy. These aspects are infl uenced by sub-aspects that show how the respondents 
experience and explain the aspect in question. Every aspect will be operationalised through 
four or fi ve sub-aspects. 

Methodological issues
We can conclude that three methodological factors infl uence this research. Firstly; it was 
a conscious choice to obtain and analyse both quantitative and qualitative data. Central in 
this choice is the question of what quantitative and qualitative research is (Wester, 1987). A 
triangulation was implemented on the research group. The quantitative analysis is based on 
the distinction between respondents who broke through the glass ceiling and those who did 
not. The fi rst group is named toppers or gp+, the second non-toppers or gp-. 
Secondly, the role as native researcher has had great infl uence on the choice of subject, as 
well as on the access to the selection group and clients.
Thirdly, there is the recognition of the infl uence of language and ethnicity on the data 
collection process. This difference fi nds its foundation in the three major criteria for the 
glass ceiling. These criteria are the level of education, level of income and level of position 
or function. 
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DATA-ANALYSIS ON THE ASPECTS AMBITION, FAMILY RESPONSIBILITY, SOCIAL 
NETWORK, EXCLUSIONARY PRACTICES WITHIN ORGANIZATIONS AND THE 

SOCIETAL CONTEXT OF CURAÇAO

Ambition
Ambition is one of the aspects that infl uence the opportunities for women to advance to 
executive positions. We can conclude from the qualitative analysis that, concerning the fi rst 
sub-aspect ‘role of upbringing’, researchers like Baritteau (1998), Bell & Nkomo (2001), 
Cuales (1998), Davidson (1997), ILO (1997), Massiah (1986), McKenzie (1986) and 
Powell (1999) give us insight into Caribbean gender role patterns, strategies in upbringing 
and the infl uence of parents in the shaping and development of a child. The interviews also 
show how substantial the parental infl uence as coaches and role models can be, especially 
for daughters. At the same time it tells us how a traditional upbringing can be, for both 
women and men, both hindering and enriching. 
The second sub-aspect of ambition, ‘infl uence of character’, shows how authors such as 
Fischer et al. (2000), Morrison et al.(1987) and Powell (1999) see personal skills as a 
critical success factor for women. Social skills, a nice attitude, a representative appearance, 
a social and family network, patience, independence and willingness to serve are some of 
the characteristics a talented female should possess. From the respondents, in particular the 
non-toppers, it also becomes clear how important the role of religion is in this sub-aspect. 
Flexibility, dynamism, friendliness, fearlessness, stamina and confi dence are also named. 
The third sub-aspect ‘role of ambition’ is considered crucial by both toppers and non-
toppers. Many researchers, for example Edmondson Bell & Nkomo (2001), Morrison et 
al. (1987) and Ellis (1986), see this sub-aspect as indispensable for achieving goals. From 
the respondents we hear that an executive position means a long, often well-planned path 
of education, studies, courses and internships. A completed tertiary education, on or off the 
island, is a condition for breaking the glass ceiling. This sort of planning is important to 
goals being achieved. 
The sub-aspect ‘social background and educational level’ is studied by Bell & Nkomo 
(2001), Massiah (1986), McKenzie (1986), Tang Nain (1991) and Wirth (2001), amongst 
others. Toppers and non-toppers believe the social-economic environment infl uences the 
choice of education and the motivation for (young) women to continue their studies. The 
social background provide fi nancial means and a social network for sharing information.
With the sub-aspect ‘effect of differences in education’, we need to consider the differences 
between mbo and hbo/university educated people. ILO (1997), Kibbelaar-Buma (2003), 
Massiah (1986), Mckenzie (1986), OiB (2000), OIB (1998) and Wirth (2001) emphasize 
the effect of these differences in connection to position, recruitment and selection, and 
the possibility for advancing within an organisation. Non-toppers see a defi nite difference 
in pay, job applications and job openings (CBS, 2001). Some respondents also mention 
the difference in attitude between the groups of higher educated (hbo/wo) people. 
This difference is evident, some toppers and non-toppers claim, through the pattern of 
expectation of one’s own capabilities, the method of execution and the theoretical and 
abstraction level. Aside from that, many mbo’ers have been able to conduct their studies on 
Curaçao, while most hbo/wo students could not. There is however a difference in payment 
levels, according to some non-toppers, between mbo’ers who have worked and trained in 
the Netherlands and those who trained on Curaçao. Non-toppers rate the sub-aspect ‘role 
of ambition’ highest and the sub-aspect ‘social-economical background’ lowest. They rate 
‘effect of difference in education’ higher than toppers do. 
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These values, percentages and the qualitative analysis show that both toppers and non-
toppers believe that ambition is crucial for the ‘achievement of goals’. Both groups also 
see character and social skills as a strong infl uence on ambition and on the chance of 
eventually achieving an executive position. Following this, toppers see upbringing as a 
major infl uence. Non-toppers place ‘effect of difference in education’ third on the list, 
while toppers put this into fourth place. For non-toppers the fourth is occupied by ‘role of 
upbringing’. Both toppers and non-toppers see ‘social-economical background’ as being 
least important in relation to the aspect ‘ambition’.

Family responsibilities
Concerning the aspect ‘family responsibilities’, we can conclude that, for the qualitative 
analysis of the fi rst sub-aspect ‘partner support’, Greenhaus & Parasuram (1994) and 
Hunsaker (1995) give the main theoretical insights. From the respondents it also becomes 
clear that without the support of a partner (when relevant), breaking through the glass 
ceiling is impossible. This support is displayed by sharing the family responsibilities and 
household tasks, and in moral, emotional, psychological and logistical ways. Surprisingly, 
when the support fails (for men it is taken for granted), this lack manifests itself in an 
emotional and logistical boycott, extra-marital relationships, competition and jealousy. 
The second aspect ‘family support’ is analysed by DDDD (2000), ILO (1997), Morrison e.a 
(1987), Powell (1999) and Wirth (2001). The importance of a balance between work and 
private life is also emphasised by several OIB-publications. In this aspect cooperation and 
help from mothers (and/or fathers, brothers of sisters) shows itself to be important. Family 
support is also moral, fi nancial, social and informative. Single women deem family support 
indispensable, both in the household and morally/emotionally.
The third sub-aspect ‘combining work and care-giving’ is studied by Bock & van Doorne-
Huiskes (1995), Powell (1999), Morrison, White et al. (1992), OIB (2000) and ILO 
(1997). The combination of work and care giving is hard and requires effi cient planning 
and organisation. Both toppers and non-toppers say that, without targeted planning and 
watertight organisation, an executive position is diffi cult. With fl exible working hours, 
possibilities for homework, lunch breaks and project working, this combination can be 
arranged more easily. 
Finally, the sub-aspect ‘having children’ is of great importance to the aspect ‘family 
support’ and is examined by Kibbelaar & Buma (2003), OIB (2000), Powell (1999). A 
career without children appears to be easier. Child day care, after school care, fl ex work and 
working from home are all ways to look after children. Day care possibilities are however 
rated as too expensive and often qualitatively inadequate. Particularly toppers see having 
children as a challenge or an obstruction to executive positions. Family support is deemed 
very important in this sub-aspect also. Respondents also rate the support of executives, 
employers and colleagues as highly important. 

Social network
The fi rst sub-aspect, ‘the old boys’ network’, of the aspect ‘social network’ has been 
analysed by several researchers. The glass ceiling is partly maintained through this formal 
and informal network of men. ILO (1997), OiB (2001), Powell (1999) and Wirth (2001) 
recognise the infl uence of the old boys’ network, and its effect and importance are studied 
by Davidson (1997), Kibbelaar & Buma (2003) and Morrison, White et al (1992). Social 
connections through fathers, uncles and padrino’s are crucial for introductions, information 
on job openings and gaining access. Because Curaçao is a small community it is important 
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to maintain contacts. For a career one needs to have male contacts, but one must also be 
familiar with the men’s world. One must have had male mentors in order to understand 
setting and to gain access to it. 
For the second sub-aspect, ‘cooperation between women’, it is important to realize that the 
male network is older and more professional. Bell & Nkomo (2001), Davidson & Cooper 
(1992) and Karsten (1994) give attention to this issue. Many respondents experience 
the cooperation between women as hard, capricious and strained. On the other hand this 
cooperation is also considered warm, understanding and supportive. Female colleagues can 
be allies and good mentors, but can also be experienced as jealous, gossiping and distant. 
In particular, cooperation between female executives and female (and male) subordinates 
poses diffi culties. 
The third sub-aspect, ‘infl uence of social-economic background’, is emphasized by the 
respondents and has been studied by ILO (1997), Kibbelaar-Buma (2003) and Powell 
(1999). The qualitative data shows that most respondents rate this sub-aspect as critical 
to the social network. The infl uence shows itself through fi nancial means, receiving 
information, hobbies, social skills, friendships, and upbringing.
Researchers such as Powell (1999), Kibbelaar-Buma (2003) and ILO (1997) give 
insight into the sub-aspect ‘importance of social network’. Many respondents deem a 
social network important for social involvement, reputation and appreciation. Attending 
receptions, developing hobbies, being a member of (service-) clubs, church, travels, having 
friendships and family relations and a socially-active attitude are all important, and help to 
ensure a good balance between work and private life. 

Exclusianry practices within organisations
Most respondents have at some time experienced obstructive gender and ethnicity barriers 
and that makes the sub-aspect ‘exclusionary practices’ important. Extensive literature on the 
subject shows that gender and racial prejudice form a large barrier for many women. The 
glass ceiling exists partly because of these prejudices and/or negative imaging. Researchers 
such as Amott & Mattaei (1997), Bell & Nkomo (2001), Benschop (1996), Davidson 
(1997), Fagenson (1993), Fischer et al (2000), ILO (1997), Karambaya (1997), Marcha & 
Verweel (1996), Powell (1999), Sokoloff (1992) and Tang Nain (1991) immerse themselves 
in this subject. The respondents confi rm the existence of biases and negative images, but 
deem the attitude of the woman in question the decisive factor. Many of them actually 
consider gender and racial prejudices ahead of time. 
The interviews show that for the second sub-aspect, ‘barriers to entering an organisation’, 
a smooth entry into an organisation is important for the possibilities to advance. Starting in 
an executive position is vital for breaking through the glass ceiling. Surprisingly, many non-
toppers experienced a smooth entrance because they were trained on the island and attained 
their position through internships. Respondents who trained abroad deemed this distance 
from the island as problematic. Most toppers think a smooth entry is important with regard 
to the inclusionary and exclusionary mechanisms within an organisation. 
From the qualitative analysis of the sub-aspect ‘difference in income between men and 
women’ we can conclude that most toppers do not experience these differences. Research 
shows however that the glass ceiling exists partly because of these differences. ILO (1997), 
De Olde en Slinkman (1999), Powell (1999), Roos & Gatta (1999), Sokoloff (1992), Tang 
Nain (1991) and Wirth (2001) all use a gender perspective for analysing the differences in 
the pay and participation of women in several occupational groups and positions. Fischer 
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et al (2000) states that various causes within an organisation, such as organisation cultures 
(masculine and feminine) can maintain and promote these differences (Kibbelaar-Buma 
2003).
The sub-aspect ‘barriers for female managers’, is considered important by both toppers 
and non-toppers. A majority of the respondents see these barriers as restrictive and it is 
noteworthy that especially non-toppers estimate these barriers to be high. Research shows 
that women in managerial positions experience specifi c problems (Powell, 1999; OiB, 
2001; Wirth, 2001; ILO, 1997; Fischer et al 2000). Further research would give more 
insight into this sub-aspect and reveal hat is important in work organisations and important 
for breaking through the glass ceiling.

Societal context of curaçao and emancipation policies
From qualitative analysis of the fi rst sub-aspect of the aspect ‘societal context of Curaçao’ 
or, ‘emancipation policy of the government’, it becomes clear that many respondents have 
negative associations with the concept emancipation/feminism and with the governments’ 
policy on it (DSO reports; Powell 1999). Many respondents are barely aware of the 
governments’ policy on emancipation and doubt the effectiveness of it (ILO 1997). 
Nevertheless, they do understand its importance. A group of women, not all of them, who 
are familiar with the reports on emancipation, criticize their content. 
Many respondents see successful women (as role models for the community of Curaçao) 
as very important when it comes to the second sub-aspect, ‘the infl uence of role models’ 
(Cuales 1998; ILO 1997; Kibbelaar-Buma 2003; Morrison, White et al., 1992; Powell 
1999). Especially toppers say they feel a social responsibility not only to be a role model, 
but also to cooperate with charity events, workshops, seminars and schools. Nonetheless, 
many of them feel they have to be careful in giving advice and tips because they do not 
want to be perceived as meddling or arrogant. Non-toppers they analyse those who are role 
models, but that toppers are often actually not particularly suitable as role models. 
Most toppers see the third aspect ‘organisation of the working week’ as very important in 
relation to the glass ceiling (ILO 1997, Kibbelaar-Buma 2003, OIB 2000, Powell 1999). To 
allow the combination of work and care giving, an effi cient organisation and planning of the 
working week is a must. Nearly all toppers have an effi cient plan. More non-toppers think 
an effi cient organisation of the working week is of some infl uence on the glass ceiling. The 
interviews show how days and weeks are actually planned. Hobbies, offi ce breaks, planning 
and delegating care responsibilities all make for an effi cient organisation of the week. 
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Ambition
• Regarding ambition, both toppers and non-toppers see the role of upbringing as 

essential. 
• Toppers and non-toppers rank the roles of educational level and ambition equally high. 
• Toppers and non-toppers alike fi nd character important. 
• Both non-toppers and toppers aim for achieving goals.

Family responsibilities
• Especially toppers deem support from a partner to be crucial. 
• Family support is important to toppers and non-toppers, although more so to non-

toppers. 
• The combining of work and care giving is seen as important by toppers. However, non-

toppers deem this sub-aspect very important. 
• More toppers than non-toppers see having children as obstructive.

Social network
• The old boy’s network is important for both toppers and non-toppers in breaking through 

the glass ceiling. 
• The cooperation between women is seen as problematic by mainly non-toppers. More 

toppers than non-toppers describe this relationship as poor. 
• The cooperation between men and women is seen as smooth by non-toppers. More 

toppers than non-toppers call this relationship poor.
• Almost equal numbers of toppers and non-toppers say that the social-economic 

background is of infl uence in breaking through the glass ceiling. 
• Both toppers and non-toppers deem a social network very important. 

Exclusion mechanisms within organisational cultures 
• Slightly more toppers than non-toppers perceive gender and ethnic barriers as 

obstructive.
• More non-toppers than toppers experienced their entry into an organisation and/or 

company as smooth. 
• Especially toppers think there is little or no difference in pay between men and women. 
• More non-toppers than toppers think female managers have more barriers to overcome. 
• Particularly non-toppers say the pressure that care giving imposes on the career is hard.

Societal context of the community 
• A slightly larger group of toppers than non-toppers has some awareness of the 

government’s emancipation policy. 
• Three-quarters of the toppers function as a role model of infl uence. 
• Three-quarters of the toppers have an organised working week, while more than half of 

the non-toppers do not or only moderately organise their working week. 
• Slightly more toppers than non-toppers think the commitment to work for Curaçao is 

crucial.
• More toppers than non-toppers experience the concrete opportunities for or on Curaçao 

as being limited or few. 
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Concluding differences
• In contrast to non-toppers, toppers more often have a completed university education. 
• More toppers think the support of a partner is crucial.
• Especially non-toppers experience the cooperation between women as problematic.
• More non-toppers think there is a difference in pay levels between men and women. 
• More non-toppers think female managers have more barriers to overcome.
• More toppers than non-toppers have an organised working week. 
• More toppers have had role models.
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Recommendations regarding the fi ve sub-aspects of the aspect ambition:

• The government on Curaçao should open the debate in middle schools on the role of 
the family and upbringing (particularly about the expectations on gender-specifi c roles). 
Workshops should be organised and the media should give attention to these subjects.

Recommendations concerning the aspect familyresponsibilities:

• Initially there should be more cooperation between the private sector (local and 
international industry) and the government on fi nancial and practical provisions for 
women. This is necessary so that the pressure of combining work and care-giving does 
not hinder career opportunities. Facilities like Work-life programs (see publications by 
Catalyst in the US and Opportunity in Bedrijf in the Netherlands), child care provisions, 
fl exible working hours and working from home are options to make having children not 
seem such an obstacle. Finally, this discussion cannot be separated from the discussion 
on family and well-being. (Young) children should get suffi cient care and attention 
from their parents; in this way one of the causes of the increase in youth crime can be 
addressed. 

Recommendations regarding the aspect social network:

• There need for more organisations where men and women meet. More emphasis on 
the importance of developing social activities, memberships and service clubs are also 
important. Charity projects, hobbies and leisure time activities are not only important 
for a richer and more varied life, but also for social contacts, information and relaxation. 
It is essential that men are made aware of their ´old boys network´ and its exclusive 
character. Women can gain skills for cooperating with men on the workfl oor through 
coaching, workshops, gender training and creating networks. These networks give 
women the opportunity to meet and share experiences with other women. 

Recommendations regarding the aspect exclusion mechanisms within 
organisational cultures:

• Regarding the exclusion mechanisms within organisational cultures experienced by 
women, it is essential that government and industry cooperate in supporting initiatives 
that stimulate diversity. Upper management should make a commitment to hire more 
women and to advance them to executive positions. Another necessary condition is 
that there is a balance between men and women, to promote a diverse and varied staff 
structure. A council for diversity would not only create a balance between the sexes at 
all function levels, but also between Curaçaos and non- Curaçaos in upper management. 
With a quota policy, a clear policy of diversity or through having target fi gures, a 
cultural turnaround can be promoted within organisations. 

• Establishing and presenting diversity awards, or publishing classifi cation lists on 
organisations with a successful diversity policy or diversity balance, could also promote 
this turnaround. Working from home with a fax, laptop and internet connection, 
recognition by labour unions and employers, the importance of part-time or fl exible 
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working hours, parental leave, extended pregnancy leave, proper child day care and 
seminars can all broaden knowledge and the amount of options available for preventing 
the combining of work and care-giving from being a problem for women, particularly 
for those in executive positions. 

• Annual or biennial emancipation monitors, counts, publications, benchmarking and 
research in cooperation with CBS, DEZ, Chamber of Commerce, consultancies, 
women’s organisations, BNA, UNA, DWGHZ, departments and ministries, local and 
regional ngo’s and international institutions (ECLAC, ILO, World Bank, IMF) can 
all track the advancement of women to executive positions, the differences in income 
between men and women, job market participation and the different initiatives from 
companies and government to stimulate the advancement of women. 
More good practices where female managers function as role models are needed, to 
stimulate a positive and attractive image of these pioneers. 

Recommendations regarding the aspect commitment to Curaçao and visions on 
the emancipation policy:

• The government’s role is crucial in implementing an up-to-date and innovative 
emancipation policy. Gender mainstreaming within all national departments and putting 
gender policy on the political agenda are necessary in order to create a positive image of 
emancipation for men and women. The population is currently still too unfamiliar with 
the existing reports on the subject.

• Commitment to Curaçao is extremely crucial for the willingness to break through the 
glass ceiling. Willingness to work on developing this community is a condition for 
gaining social recognition, appreciation, familiarity and expertise. Battling poverty is 
priority number one. Strengthening of societal institutions, thinking about the future 
through professionalizing the government and the renewing of government are crucial 
to the political system. 

• Role models are essential. Famous women in society must be aware that they fi ll such 
a role and that their attitude defi nes the image of career women and how women can 
estimate their opportunities for advancing to managerial positions.

• Organizing the working week has a central place in combining work and care- giving. 
Stimulating companies to run households or teach how to organise household and 
care-giving is one strategy that could be implemented by the government. Because 
many live-ins work on Curaçao, the government can present this as good practice. 
On-line shopping, for instance, can be a way to lessen the care-giving or household 
responsibilities. 

• In spite of the current economic situation, there are more than enough concrete 
opportunities for educated women on Curaçao. Events such as Career Orientation Days 
(COD), magazines, radio and TV programmes on the island and abroad, information 
through the Antillean Network in Amsterdam, press releases and advertisements, The 
Cabinet of the Dutch Antilles, International Organisations such as the U.N., The World 
bank, the IMF and other well-being organisations can all promote these opportunities 
within and outside the Kingdom. 
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APPENDIX 1

INTERVIEWVRAGEN, MBO, HBO/WO, FOCUSGROUP EN FOLLOW –UP.

HBO/WO VRAGEN

De subdeel vragen vallen in twee typen vragen uiteen; ervaringsvragen en algemene 
informatievragen/overheidsbeleidvragen.
De discrepantie tussen impliciete en expliciete mechanismen worden aan de hand 
van subdeel vragen onderzocht. Het ‘ glas’ (effect0 wordt veroorzaakt door impliciete 
mechanismen, want expliciet bestaat de mogelijkheid om aan de top te komen wel.
Voor wat betreft de strategieën kan er gedacht worden aan de toekomstmogelijkheden. 
Op basis van de ervaringen tot nu toe, hebben de respondenten wellicht een strategie 
uitgestippeld om de gewenste positie te bereiken.
Belangrijk is verder dat loopbaan gedefi nieerd wordt: welk jaar afgestudeerd/wanneer 
met werken begonnen/hoe ziet de arbeidsverdeling eruit/hoe oud/ jong is de respondent/
persoonlijke achtergrondinformatie.

1) Wat zijn de mogelijkheden voor opgeleide vrouwen op de Curaçaose 
arbeidsmarkt?

1. Welke minimale voorwaarden (opleiding, sociale klasse, individuele eigenschappen, 
etc) gelden er voor hoge functies?(alg. informatie; overheidsbeleid, ervaringsvragen)

2. Wat zijn de ambities en hoe zien deze er voor de respondenten uit? (ervaringsvragen)
3. Wat zijn haar concrete mogelijkheden op Curaçao?(ervaringsvragen)
4. Hoe ziet de fi nanciële en maatschappelijke waardering eruit?(ervaringsvragen, alg. 

informatie, overheidsbeleid) Wat verdient u?
5. Hoe hebben zij het gepresteerd te komen waar zij nu zitten?(ervaringsvragen)
6. Wat zijn de adviezen en suggesties ten aanzien van de mentale, sociale en /of 

persoonlijke barrières?(ervaringsvragen)
7. Functioneren zij als een rolmodel? (Is er het besef dat er een sociale 

verantwoordelijkheid bestaat naar andere vrouwen toe? Met andere woorden, spreken 
vrouwen elkaar toe met advies en aanbevelingen op congressen en themadagen(ervarin
gsvragen).

8. Wat is het effect van de emancipatierapporten? (alg.informatie, overheidsbeleid/private 
sector)

9. Is dit effect (emancipatierapporten)vergelijkbaar met het effect van de uitstraling waar 
deze rolmodellen voor kiezen?(alg.informatie, overheidsbeleid).

2) Wat zijn de barrières (impliciet, expliciet) voor opgeleide vrouwen op de 
Curaçaose arbeidsmarkt?

1. Welke barrières ervaren zij met betrekking tot de ras/etniciteit, gender factoren en de 
inkomensverschillen tussen (witte en zwarte) mannen?(ervaringsvragen)

2. Wat zijn de barrières die zij moeten overwinnen met betrekking tot de instroom naar 
het bedrijf en/of organisatie? (ervaringsvragen)

3. Hoe belangrijk zijn de sociale connecties en het professionele netwerk voor haar op de 
arbeidsmarkt?(ervaringsvragen)

4. Hoe maken zij gebruik van de faciliteiten die de overheid en het bedrijfsleven m.b.t. 
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de kinderopvang en andere voorzieningen voor het thuisfront leveren? (alg. informatie; 
overheidsbeleid)

5. Hoe ervaren zij de samenwerking met het merendeel van de mannen? 
(ervaringsvragen)

6. Zijn fl exibeler werktijden en thuiswerk drempelverlagend voor vrouwen die baan en 
gezinsleven combineren? (ervaringsvragen, alg. informatie)

3) Wat zijn de strategieën van opgeleide vrouwen ten aanzien van de 
mogelijkheden en barrières op de Curaçaose arbeidsmarkt?

1. Welke suggesties geven zij aan voor het oplossen van de emancipatievraagstuk? 
(ervaringsvragen)

2. Hoe ziet zij haar maatschappelijke kansen gerelateerd aan haar ras/etnische en klasse 
achtergrond? (ervaringsvragen)

3. Wat zijn de belangrijkste barrières die vrouwen in management posities ervaren?(ervar
ingsvragen)

4. Hoe gaat zij in de praktijk om met haar werkervaringen? (ervaringsvragen)
5. Door wie en hoe worden de onderzoeksbevindingen naar het beleid toe vertaald? (alg. 

informatie, overheidsbeleid)
6. Hoe organiseert zij haar familie- en gezinsverplichtingen met de eisen van haar 

loopbaancarrière? (ervaringsvragen)

I   INTERVIEWVRAGEN VOOR DE MBO OPGELEIDE VROUWEN: 
VELDWERKPERIODE 1998/1999.

1) Welke minimale voorwaarden (opleiding, sociale klasse, individuele 
eigenschappen, etc) gelden er voor midden/hoger kader functies?
(alg. informatie;overheidsbeleid, ervaringsvragen).

Wat vind je dat je nodig hebt voor een loopbaan op Curaçao? En waarom?

2) Wat zijn de ambities en hoe zien deze er voor de respondenten? 
(ervaringsvragen)

Wat wil je bereiken? Hoe zie je dat? Hoe kom je aan je motivatie?

3) Wat zijn haar concrete mogelijkheden op Curaçao? (ervaringsvragen)

Kan je je dromen, wensen realiseren op Curacao?

4) Hoe ziet de fi nanciele en maatschappelijke waardering eruit (ervaringsvragen:
alg. informatie;overheidsbeleid). Wat  verdient u?

Wat verdien je/u? Ben je daar tevreden over?

5) Hoe hebben zij het gepresteerd te komen waar ze nu zitten? (ervaringsvragen)
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Wat maakt je succesvol? Hoe is je carrièretraject verlopen? Hoe heb je dat ervaren? Kan je 
wat vertellen over je levensloop? Of hoe ziet je levensloop er globaal uit? Kan je daar wat 
over vertellen?

6) Wat zijn de adviezen en suggesties ten aanzien van de mentale, sociale en/of 
persoonlijke barrières? (ervaringsvragen)

Kan je vertellen wat je mentaal/persoonlijk in huis moet hebben om je dromen/wensen te 
realiseren? Met andere woorden, wat je moet doen of laten?

7) Functioneren zij als een rolmodel? (is er het besef dat er een sociale 
verantwoordelijkheid bestaat naar andere vrouwen toe? Met andere woorden, 
spreken vrouwen elkaar toe met advies en aanbeveling en congressen en 
themadagen? (ervaringsvragen)

Ben je een voorbeeld voor andere vrouwen? Voor wie dan? En vind je dat leuk en 
belangrijk? Hoe geef je daar vorm aan?

8) Is het effect van de (emancipatie-)rapporten vergelijkbaar met het effect 
van de uitstraling waar deze rolmodellen voor kiezen? (alg. informatie, 
overheidsbeleid)

Wat weet je van het effect van de emancipatierapporten? Vind je dat het effect van deze 
rapporten vergelijkbaar si met voorbeeldvrouwen? Denk aan S. Romer en Z. Leito?

II   WAT ZIJN DE BARRIERES (impliciet, expliciet) VOOR OPGELEIDE 
VROUWEN OP DE CURACAOSE ARBEIDSMARKT

1) Welke barrières ervaart zij met betrekking tot de ras/etniciteit gender factoren 
en de inkomensverschillen tussen (witte en zwarte) mannen? (ervaringsvragen)

Heb je op grond van je kleur of misschien je cultuur obstakels ondervonden tijdens je werk, 
loopbaan? Heb je ook gemerkt dat je meer of minder verdient omdat je wit, gekleurd of 
zwart bent? En verdien je, denk je meer of minder hierdoor dan je mannelijke collega’s?

2) Wat zijn de barrières die zij moeten overwinnen met betrekking tot de 
instroom naar het bedrijf en/of organisatie? (ervaringsvragen)

Is het makkelijk gegaan om deze baan te krijgen in dit bedrijf of organisatie?

3) Hoe belangrijk zijn de sociale connecties en het professionele netwerk voor 
haar op de arbeidsmarkt? (ervaringsvragen)

Is het zo dat sociale connecties, vrienden, collega’s van belang zijn voor je werk, promotie 
en ambities op Curaçao?
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4) Hoe maken zij gebruik van de faciliteiten die de overheid en het bedrijfsleven 
m.b.t. de kinderopvang en andere voorzieningen voor het thuisfront leveren? (alg. 
informatie: overheidsbeleid) 

Als je kinderen hebt, gebruik je dan kinderopvangfaciliteiten van je bedrijf/organisatie? Of 
andere voorzieningen? En hoe dan?

5) Hoe ervaren zij de samenwerking met het merendeel van de mannen? 
(ervaringsvragen)

Verloopt het contact en de samenwerking van mannelijke en vrouwelijke collega’s soepel? 
En hoe en wat vind je van dat verschil?

6) Zijn fl exibelere werktijden en thuiswerk drempelverlagend voor vrouwen die 
baan en gezinsleven combineren? (ervaringsvragen, alg. informatie)

Denk je dat fl exibele/variabele werktijden & thuiswerk drempelverlagend/makkelijker is 
voor werkende vrouwen die hun baan & gezinsleven moeten combineren?

III   WAT ZIJN DE STRATEGIEEN VOOR OPGELEIDE VROUWEN 
TEN AANZIEN VAN DE MOGELIJKHEDEN EN DE BARRIERES 

OP DE CURACAOSE ARBEIDSMARKT?

INDIVIDUELE STRATEGIEEN

1) Hoe plan je je toekomst?

2) Hoe zien je concrete plannen eruit? En als je deze niet hebt waarom niet en 
waarom zijn concrete plannen belangrijk?

3) Welke zijn de belangrijkste barrières die vrouwen in management posities 
ervaren? (ervaringsvragen)

Hoe ga je om met de mogelijkheden/obstakels in een managementfunctie?

4) Hoe gaat zij in de praktijk om met haar werkervaringen met andere woorden, 
hoe verwerkt zij deze? (ervaringsvragen)

Hoe verwerk je je werkdag? Hoe ontspan je je? Wat voor hobby’s heb je?

6) Hoe organiseert zij haar familie- en gezinsverplichtingen met de eisen van 
haar loopbaancarrière? (ervaringsvragen).

Hoe organiseer je je gezinsleven? Is je partner, je gezin ondersteunend m.b.t. je carrière?



356

Barsten in het glazen plafond

MAATSCHAPPELIJKE STRATEGIEEN

1) Welke suggesties geven zij aan voor het oplossen van het 
emancipatievraagstuk (ervaringsvragen)

Heb je een advies t.a.v. de emancipatiediscussie of vraagstuk? M.a.w. denk je dat als hier 
meer aandacht aan wordt besteed dat er meer mogelijkheden ontstaan?

2) Hoe ziet zij haar maatschappelijke kansen gerelateerd aan haar ras/etnische 
en klasse achtergrond?(ervaringsvragen)

Denk je dat je maatschappelijke kansen met betrekking tot je etnische en sociale 
achtergrond goed is op Curaçao?

5) Door wie en hoe worden de onderzoeksbevindingen naar het beleid toe 
vertaald?(alg. informatie, overheidsbeleid).

Weet je door wie & hoe al de onderzoeksbevindingen naar het emancipatiebeleid toe wordt 
vertaald? En wat vind je ervan? En waarom?

6) Waar moet volgens jou veel meer aandacht aan besteed worden?

7) Is een betere kinderopvang een oplossing voor de barrières van vrouwen op de 
arbeidsmarkt?

8) Denk je dat fl exibele arbeidstijden vrouwen meer kansen bieden? En waarom 
en hoe dan?
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I   KI POSIBILIDAT TIN RIBA MERKADO LABORAL DI 
KORSOU PA HENDE MUHE STUDIA

1) Kua ta e kondishonnan minimo (formashon, klase sosial, kalidat individual, 
etc) ku ta konta pa funshon di nivel medio/superior? (informashon general; 
maneho di goberièrnu, pregunta relashona ku eksperensia)

Kiko segun bo, bo mester tin pa hasi karera aki na Kòrsou? I dikon?

2) Kiko ta e ambishonnan I kon e konstestadó ta mira nan? (pregunta relashona 
ku eksperensia)

Kiko bo ke logra? Kon bo tin pensá di logr’é? Kon bo a yega na bo motivashon?

3) Ki posibilidat konkreto hende muhé studiá tin na Kòrsou? (pregunta relashoná 
ku ekperensia)

Bo por realisá bo soño, deseonan na Kòrsou?

4) Kon nan ta mira nan posibilidatnan konkreto na Kòrsou? (pregunta relashonà 
ku eksperensia, informashon general; maneho di gobiérnu) Kuantu nan ta gana?

Kuantu bo ta gana? Bo ta kontentu ku loke bo ta gana?

5) Kon nan a logra yega kaminda nan ta awor aki? (pregunta relashonà ku 
eksperensia)

Kiko a hasi bo eksitoso? Kon bo karera a kana? Kon bo a eksperensi’é? Bo por konta algu 
di bo bida den liña general?

6) Ki ta e konseho i sugerensianan relashonà ku bareranan mental, social i/òf 
personal? (pregunta relahonà ku eksperensia)

Bo por bias kiko ta e abilidatnan mental, social/personal ku bo mester tin pa bo por realisà 
bo soño/desonan? Ku otro palabra, kiko bo mester hasi òf laga di hasi?

7) Hende muhé ta fungi kome ehèmpel modelo? (Nan ta konsiente di nan 
responsibilidat sosial pa ku otro muhé? Ku otro palabra nan ta papia ku otro, 
konsehà I kurashá otro na kongreso I dianan di estudio?) (pregunta relashoná ku 
eksperensia).

Abo ta un ehempel pa otro muhé? Bo ta kere esei? Pa ken antó? Bota gusta esei i bo ta 
hañ’é importante? Kon bo ta konkretisá esei?

8) Kiko ta efekto di e rapòrtnan di emansipashon komparà ku efekto di e 
karisma ku e éhempelnan modelo akí ta skoke p’é (informashon general, 
maneho di gobièrnu)
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Kiko bo sa di efekto di e rapòrtnan die emansipashon? Bo ta haña ku por kompará efekto 
die a rapòrtnan akí ku karisma di hende muhé modelo? Pensa por ehèmpel riba S. Römer i 
Z. Leito.

II   KUA TA E BARERANAN (implisito, eksplisito) KU HENDE, MUHE 
STUDIA TA TOPA KUNE RIBA MERKADO LABORAL DI KORSOU?

1) Kua ta e bareranan ku hende muhé ta konfrontá relashoná ku faktornan 
manera, rasa/etnisidat/sekso? Nan tin ku konfrontá tambe diferensia di entrada 
kompará ku kolegannan maskulino studiá? (pregunta relashona ku eksperensia)

Bo a konfrontá opstákulo durante bo karera a base di bo koló òf kisas bo kultura?(esaki 
hopi bia ta fragmentá, Romer) Bo a ripará tambe ku bo ta gana mas òf ménos pasobra bo ta 
un hende muhé blanku òf di koló? I bo ta kere ku pa e motibu akí bo ta gana mas òf ménos 
ku ob kologanan maskulino studiá?

2) Ki ta e bareranan nku nan mester surpasá na momentu ku nan ke drenta den 
servisio di un empresa i/òf organisashon? (pregunta relashoná ku eksperensia)

Tabata fásil pa bo a haña trabou na e empresa òf organishon akí?

3) Kon importante kontakto social I reda profeshonal ta pa nan riba merkado 
laboral? (pregunta relashonà ku eksperensia)

T’ásina ku kontakto social, amigu I kolega ta importante pa bo trabou I pa bini na remare 
pa promoshon?

4) Kon nan ta hasi uzo di e fasilidatnan ku gobièrnu I mundu di empresa ta 
ofresé relashonà ku kuido di yu I di e otro servisionan ku ta konserní bida 
familiar? (informashon general; maneho di gobièrnu)

Si bo tin yu bo ta asi uzo di e fasilidatnan pa kuido di yu ku bo empresa/organisashon òf 
otro servisio ta ofresé? Si t’asina kon bo ta hasi uzo di nan?

5) Kon nan ta ekspersensiá koperashon ku mayoria di nan koleganan maskulino 
I ku esnan femenino?

E kontakto I koperashon ku koleganan maskulino I femenino ta kana bon?Tin diferensia?
I kiko bo ta pensa di esei? Ku otro palabra, manera di traha di hende hòmber ta diferensià 
de esun di hende muhé?

6) Orario di trabou fl eksibel I enkargo pa ehekutá na kas ta medidanan ku ta 
fasilitá bida di hende muhe ku ta kombinà trabou I bida familiar? (pregunta 
relashonà ku eksperensia, informashon general)

Bo ta kere ku orario di trabou fl eksibel/variable I enkargo pa ehekutá na kas ta fasilitá bida 
di hende muhé ku ta traha I ku mester kombiná trabou I bida familiar?
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III   KI STRATEGIA HENDE MUHE STUDIA POR UZA RELASHONA KU 
POSIBLIDAT I BARERANAN RIBA MERKADO LABORAL DI KORSOU?

STRATEGIA INDIVIDUAL

Kon bo ta plania bo futuro?

Kiko bo plannan konkreto ta kontené? Si, bo no tin esakina, dikon nò i dikon ta importante 
plan konkreto?

3) Kua ta e bareranan prinsipal ku hende muhé ku posishon riba nivel di maneho 
ta konfrontá? (pregunta relashoná ku eksperesia)

Kon bo ta dil ku posibilidat/opstákulunan den un funshon riba nivel maneho?

4) Kon nan ta manehá nan eksperensianan di trabou den práktika? Ku otro 
palabra kon nan ta dil ku esakinan? (pregunta relashoná ku eksperensia)

Kon bo ta dil ku bo dia di trabou? Kon bo ta relahá? Ki hòbi bo tin?

6) Kon nan ta kombiná deber familiar ku eksihensian di nan karera? (pregunta 
relashoná ku eksperensia)

Kon bo ta organisá bo bida familiar? Bo partner, bo famia ta sostené bo den bo karera?

STRATEGIA SOSIAL

1) Ki sugerensia nan por duna pa solushoná e problemátika di emansipahon? 
(preguta relashoná ku eksperensia)

Bo tin algun sugerensia relashoná ku e diskushon riba òf problemátika di emansipahon? Ku 
otro palabra, bo ta kere ku si duna e problemátika akí mas atenshon ta krea mas posibilidat 
pa bo/hende muhé?

2) Kon nan ta mira nan posibilidatnan social relatá na rasa, orígin étniko I klase 
social?(pregunta relashoná ku eksperensia)

Bo ta kere ku bo posibilidatnan social relatá na bo orígen étniko I social ta realístiko na 
Kòrsou? Bo por splika esei?

5) Ken I kon l transformá resultadanan di e investigashon akí I inkorporá nan 
den a maneho di gobièrnu? (informashon general, manehog di gobièrnu)

Bo sa ken i kon lo transformá resultadonan di e investigashon aki i inkorporá nan e maneho 
di emanshipashon di gobièrnu? I kiko bo ta pensa di esei? I dikon?
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6) Riba kiko, segun bo mester pone mas atenshon?

7) Un mihó kuido di yu ta un solushon pa hende muhé ku ta traha?

8) Bo ta kere ku orario di trabou fl eksibel ta krea mas posibilidat pa hende 
muhé? I dikon I kon asina?
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DE VRAGEN VAN DE FOCUSGROUPSESSIES

FOCUSGROUPSESSIE 1
Bij de eerste focusgroupsessie, 11 november 1998 waren acht personen aanwezig 
waaronder de moderator, de coach en een notuliste. Het onderwerp was carrièrekansen voor 
hbo en universitair opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. De locatie was de 
World Trade Center (WTC); zaal Habaai. Tijdstip van aanvang 19.00
De vragen die aan de orde kwamen in deze sessie was:

• Wat heb je nodig om aan een baan te komen?
• Hoe realiseer je je ambities?
• Wat zijn belangen van mensen?
• Hoe geschiedt de bonding tussen vrouwen? Met andere woorden, wat is het verschil 

tussen de werkwijze van een man en een vrouw?
• Hoe is de samenwerking tussen mannen en vrouwen en onderling?
• Hoe ziet de hiërarchie van je bedrijf eruit?
• Hebben kinderen krijgen invloed op je promotiekansen en/of een plaats in de directie?
• Hoe is de kinderopvang geregeld?
• Hoe belangrijk is de ‘support’ van je partner bij je carrière?
• Heeft parttime werken invloed op een baan krijgen?
• Hoe staat het volgens jullie met het Curaçao/Antilliaans emancipatiebeleid?

FOCUSGROUPSESSIE 11
Deze sessie vond plaats 9 december in de WTC, zaal Habaai. Aanvang 19.00. Zeven 
aanwezigen waaronder de moderator, de coach en de notulisten. Het onderwerp was 
de carrièremogelijkheden voor hbo en universitair opgeleide vrouwen werkzaam bij de 
overheid. Centrale kwesties waren:

• Waarom werk je voor de overheid?
• Bestaat er bij de overheid een andere manier van werken dan de private sector?
• Hoe belangrijk is het om een Antilliaanse identiteit te hebben bij de overheid?
• Wat vind je van de hiërarchie en bestaat er een machocultuur in de overheid?
• Wat is je mening over het inkomensniveau bij de overheid?
• Wat is je mening over het inkomensniveau bij de overheid?
• Zijn sociale contacten belangrijk?
• Kan je carrièregericht zijn in de overheid? Kan je plannen en de top bereiken?
• Welke rol speelt de familie voor je carrière/werk?
• Wat doet de overheid op het gebied van emancipatie?

FOCUSGROUPSESSIE III
Deze sessie vond plaats in de WTC om 19.00 op 28 januari. Acht participanten waaronder 
de moderator en de notulisten waren wederom aanwezig in zaal Habaai. Het onderwerp 
was de carrièremogelijkheden voor mbo opgeleide vrouwen werkzaam bij de overheid. De 
volgende vragen werden gesteld.

• Waarom werk je bij de overheid?
• Ben je tevreden met je inkomen?
• Kijken vrouwen anders naar bepaalde zaken dan mannen?
• Hoe belangrijk is het Yu-di-Korsow zijn om bij de overheid te werken?
• Zijn er doorgroeimogelijkheden? Hoe is de hiërarchie?
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• Hoe werken vrouwen onderling? Gaat het moeilijker? Is er meer rivaliteit en meer 
geroddel onder vrouwen?

• Is er sprake van een machocultuur?
• Is kinderopvang een taak van de overheid?
• Kan een vrouwe hoofd van een overheidsdienst worden?
• Blijven jullie werken bij de overheid?
• Is de steun van een partner en familie belangrijk?
• Zijn mbo’ers spiritueler? Klopt dat?
• Wat heeft de mbo –opleiding jou gegeven?
• Zijn er andere barrières?
• Zijn sociale contacten belangrijk?
• Zijn jullie ‘rolmodel’ voor jullie familie, collega’s en vrienden?
• Is er een emancipatiebeleid/visie op Curaçao?
• Bestaat er een “glass ceiling”op Curaçao?

FOCUSGROUPSESSIE IV
De plaats was de WTC om 19.00 in zaal Habaai. De datum was 3 februari. Van de 
tien vrouwen was er een moderator en twee notulisten aanwezig. Het thema was 
carrièremogelijkheden voor mbo-opgeleide vrouwen werkzaam in de private sector. De 
vragen die gesteld werden zijn:

• Waarom werk je in de private sector?
• Speelt inkomen een rol?
• Bepaalt het inkomen waar je gaat werken?
• Zou je willen ruilen voor de overheid?
• Zijn jullie “rolmodel”?
• Is de mbo-opleiding een voorwaarde om carrière te maken? Is het voldoende?
• Schept een mbo opleiding kansen?
• Hoe werken vrouwen anders dan mannen? Zien mannen je anders dan vrouwen?
• Hoe werken vrouwen anders dan mannen?
• Kunnen vrouwen je tegenwerken?
• Speelt cultuur een rol?
• Is etniciteit belangrijk?
• Speelt gender een rol?
• Mannen hebben het voordeel dat ze relatief goede netwerken hebben. Zijn dergelijke 

sociale contacten belangrijk?
• In hoeverre is kinderopvang van belang?
• Hoe belangrijk is de steun van je partner in je carrière?
• Kunnen vrouwen zonder problemen een carrière maken?
• Wat betekenen fl exibele of variabele werkuren?
• Wat zijn jullie doelen?
• Is geloof/religie/spiritualiteit belangrijk?
• Hoe zien jullie de kansen om de top te bereiken?
• Wat wordt er gedaan aan emancipatie? Bestaat er een glass ceiling op Curaçao?
• Geeft de MBO je voldoende tools?
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GEBRUIKTE BRONNEN

Het bronnenmateriaal bestaat onder meer uit participerende observatie (dmv aantekeningen 
tijdens de interviews) en de interviews (diepte interviews + semi gestructureerde 
interviewgesprekken). De interviews zijn tijdens de voorbereidingsfase van de “follow-
up”geformuleerd.
Er zijn “nieuwe”vragen opgesteld voor de “follow-up interviews omdat deze specifi ek 
gericht zijn op de mbo opgeleide vrouwen. Het verschil in de interviewvragen (mbo, hbo, 
wo ) uitte zich met name in de taal en de (her)formulering van de interviewvragen. De 
interviewvragen voor de mbo opgeleide respondenten zijn vertaald in het Papiamento. 
Tevens zijn de vraagstructuur en opbouw vergemakkelijkt. Dat wil zeggen, de vragen zijn 
korte en “to the point”. Tijdens de eerste ronde van de vraaggesprekken stelde ik de hbo/wo 
respondente de vraag of zij dacht dat zij een voorbeeldfunctie had en hoe zij daar vorm 
aangaf. Voor de mbo opgeleide respondenten was deze vraag ietwat anders geformuleerd. 
Ik stelde de vraag dikwijls in het papiamentu en vroeg o f zij een ‘rolmodel’ was:”Abo 
ta un ehèmpel pa otro hende muhe? Bo ta kere esai? Pa ken antó? Bo ta gusta esai i bo 
ta hañ’é importante? Kon bo ta konkretisá esai? Kort en krachtig. In tegenstelling tot de 
oorspronkelijke vraag:”Functioneert u als een “rolmodel”?(is er het besef dat er een sociale 
verantwoordelijkheid bestaat naar andere vrouwen toe? Met andere woorden, spreken 
vrouwen elkaar toe met advies en aanbevelingen op congressen en themadagen?(ervaringsv
ragen)
Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuur en cijfermateriaal. De literatuur is verzameld 
uit zowel de Centrale Openbare bibliotheek(Waaigat:Willemstad) en de UNA bibliotheek 
op het thema:vrouw/gender:Werk/carrière en zorg op Curaçao/Caribische gebied. En zoals 
al eerder vermeld was er het bezoek aan de UWI voor met name literatuuronderzoek en 
enkele interviewgesprekken. Er si een groepsinterview als lezing verder georganiseerd voor 
de Quotaclub. Een duo (KPMG/ABN/AMRO) en een trio (vakbondsvrouwen) interview 
was een ander variant op de one to one” interviews die afgenomen zijn. In totaal zijn er 
ongeveer 125 interviews (zowel hbo/wo (1996/1997) en mbo opgeleide vrouwen (1`998-
1999), plus vier “focusgroupsessies “afgenomen. De focusgroupsessies”bestonden uit:

2 wo/hbo - overheidssector  (4 deelnemers)
   - private sector  (6 deelnemers)
2 mbo - overheidssector  (5 deelnemers)
   - private sector  (7 deelnemers)

De eerste focusgroup leden waren afkomstig uit de private sector en hoogopgeleid(hbo/wo). 
Een managers assistent,  een accountmanager, een kandidaat notaris,  twee juristen en een 
advocate deden in deze eerste sessie mee. 
De tweede groep bestond uit vrouwen die eveneens hoogopgeleid waren, maar werkzaam 
bij de overheid. Deze groep bestond uit een afdelingshoofd bij de DROV Monumentenzorg, 
een hoofd personeelszaken; sectie vorming en opleiding, hoofd van toxicologie afdeling van 
het landslaboratorium en een universitair docente. 
Bij de laatste twee sessies waren de participanten op mbo niveau opgeleid. De beide sessies 
waren eveneens onderverdeeld naar private en overheidssector. 
Bij de eerste ronde van de mbo opgeleide vrouwen werkzaam bij de overheid was er een 
commercieel medewerkster bij de Selikor (afvalbedrijf), een administratief medewerkster 
bij de afdeling fi nanciën;sectie interne controle, een boekhoudkundig medewerkster bij 
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de afdeling fi nanciën, een meetkundig medewerkster bij de DROV en een medewerkster 
afdeling fi nanciën; sectie interne controle.
Bij de sessie van mbo opgeleide vrouwen werkzaam in de private sector was er een auditor 
bij een bank, een commercieel medewerkster Selikor (op dat moment een geprivatiseerde 
overheidsinstelling in overgangsfase), een medisch assistent werkzaam bij een sociale 
verzekeringsbank, een bank medewerkster, een directeur van de Vereniging Exportbedrijven 
Curaçao,  een account offi cier  bij een bank en een captainmanager in een restaurant. 
Alle vier sessies hadden als thema de carrièremogelijkheden voor opgeleide vrouwen op 
Curaçao. De vragen werden aangepast aan de vrouwen die deelnamen (zie appendix). 
Tijdens de sessies waren twee notulisten aanwezig. In totaal zijn er vier notulen geschreven. 
Bij aanvang van de focusgroupsessie introduceerde de onderzoekster zichzelf, legde het 
doel van de bijeenkomst uit en vroeg alle aanwezigen om hun naam op een naambordje 
op te schrijven om vervolgens henzelf te presenteren.  Er werd benadrukt dat ieder zich 
in de taal moest uiten die zij het prettigste vond. Na een korte samenvatting van de 
onderzoeksresultaten en het doel van de bijeenkomst werd er aan de aanwezige vrouwen 
gevraagd te reageren op enkele van de stellingen die ik op papier had gezet. De  leidster 
van de focusgroepsessies had de taak en de verantwoordelijkheid om in de eerste plaats een 
constructieve sfeer te creëren, zodat iedereen aan het woord kon komen. Vooral wanneer 
de vrouwen elkaar al kenden en respecteerden (werkzaam in dezelfde sector) was dat geen 
enkel probleem. De sessies kenmerkten zich door gezelligheid, discussies, levendigheid en 
de uitwisseling van ideeën en meningen. Felle discussies werden er soms gevoerd en soms 
namen de participanten in een sessie zich enkele standpunten in omtrent topics1.

Ook brochures van crèches en gesprekken met medewerkers van de GOG verhelderden 
het themaveld. Cijfermateriaal en literatuur via en door het CBS was ronduit fundamenteel 
omdat door hun medewerking procentueel duidelijk werd hoe gender van invloed is op de 
arbeidsmarktparticipatie en de carrièremogelijkheden. De tabellen en de publicaties van 
Modus (twee uitgaven) was getiteld ”werkende vrouwen op Curaçao I & II; opleiding, 
beroep en inkomen. Tot slot waren de contacten via de UNA, familie, vrienden en 
(voormalige) respondenten belangrijk om mbo respondenten te vinden en te benaderen voor 
het onderzoek.

1 Deze topics werden aan de hand van een mindmap (zie appendix 3) aan de deelnemers 
geïntroduceerd, waarop zij konden reageren.
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APPENDIX 2

1.3.4. Variabelen, aspecten en factoren op persoonlijk, institutioneel en 
maatschappelijk vlak binnen het conceptuele kader

Ervaring Beleid

Persoonlijk/
mogelijkheden

• Opleiding, sociale klasse, specifi eke 

karaktereigenschappe/ opvoeding

• Ambities, doelen

• Concrete kansen;

• Hoe is het carrière verloop geweest.

• Rol van de ouders en opvoeding 

m.b.t zelfperceptie, zelfbewustzijn en 

identifi catie

• De fi nanciële en maatschappelijke 

waardering; salaris

• Het effect van emancipatierapporten

• De uitstraling en effect van rolmodel 

zijn

Institutioneel/
barrières

(Implicite en 
expliciet)

• Discriminatie; De uitsluiting op basis van 

etniciteit, sekse en inkomensverschillen

• Selectie; De barrières die overwonnen 

dienen te worden bij de instroom van 

het bedrijf

• Uitsluitingnetwerken: De samenwerking 

met mannelijke en vrouwelijke collega’s; 

wat zowel een barrière als een kans 

kan zijn.

• De faciliteiten van het bedrijfsleven 

m.b.t kinderopvang

• De fl exibilisering van de werktijden en 

thuiswerkmogelijkheden

Maatschappelijk/
strategieën

functioneert zij 
als een mentor 
en hoe zijn de 

mentale, sociale 
en of persoonlijke 

barrières 
overwonnen?

• Oplossingen voor het 

emancipatievraagstuk; verstrekking van 

faciliteiten ter ondersteuning werk- 

privé

• De maatschappelijke kansen gerelateerd 

met de etnische/klasse achtergrond

• De barrières in de managementfuncties.

• Ontspannen na het werk; hobby’s en 

activiteiten

• De vertaling van onderzoeks-

bevindingen naar beleid

• De organisatie van familie/

gezinsverplichtingen in haar loopbaan
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Beroepen/private sector/hbo& wo’ers Aantal

Marketing consultant 1

Directeur van een verzekeringsmij 1

Juristen 4

Sociologen 2

Bankemployees 2

Kandidaat notarissen 3

Bedrijfskundigen 3

Sociaal werkster 1

Public relations juriste 1

Offi cemanager 1

Architekten 2

Accountmanagers 2

P& O 1

Econome 1

Manager 1

Accountants 2

Tandarts 1

Fysiotherapeute 1

Journaliste 1

Tekstproducente 1

Chemisch technologe 1

Direct. Technisch bedrijf 1

Universitair docente(consultancy) 1

Keramiste (Kunstenares) 1

Bankwezen manager 1

Register accountants 2

Finan.adviseur 1

Hfd. Afd. admistratie 1

Public rel. medewerker 1

Advocaat 1

Orthopedagoge 1

Opleidingstechnologe 1

Organisatieadviseur 1

Public relations functionaris 1
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Beroepen/overheid/hbo & wo’ers Aantal

Economitriste 1

Pathologen 2

Econome 1

Leerkrachten 3

Toxicologe 1

Orthopedagoge 2

Inspecteur der Belastingen 1

P&O 1

Verpleegkundigen 2

Fysiotherapeute 1

Journaliste 1

Een universitair docente 1

Een manager 1

Een minister 1

Een P&O 1

Een ngo directeur 1

Een sociaal wetenschapper 1

Een antropologe 1

Een televisiejournaliste 1

Juriste 1

Politica/Lerares 1
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Beroepen/mbo/ Overheid Aantal

Hulpverpleegster 1

Ambtenaar eilandgeb. fi nancieen 1

Sectiechef lonen en bezoldiging 1

Personeelsfunctionaris kadaster 1

Chauffeur van grote bussen 1

Interne controlleur; med. Afd. fi n.eiland BC 1

Commercieel medw. Selikor 1

Commercieel marketing manager Selikor 1

Sectiechef boekhouding afd. fi n. BC 1

Hoofdkleuterleidster 1

Landmeet kunde operator 1

Douaneambtenaar 1

Beroepen/Mbo/Private sector Aantal

Business director Cur. Export assoc. 1

Doktersassistente/medische secr. 1

Personeelsmanagement functionaris 1

Medewerkster reclame bureau 1

Accountoffi cer bij bank 1

Administratrice reconciliatie afd. bank 1

Auditor bij bank 1

Guest relations offi cer/hostess Hotel 1

Captain serveerster Hotel/Restaurant 1

Verkoopster/Caissiere techn. bedrijf 1

Personal service managers Hotel 1

Technische medewerk.(elektricien) 1

Supervisor schoonmaakbedrijf 1
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Hbo/wo opleidingen 
respondenten/private sector

 Hbo/wo Aantal
Mbo opleidingen 

Respondenten
Aantal Mbo

WO rechten 7  MEAO’ers 2

HBO Hotelschool 2 MBO’ers 6

Hogere Hotelschool  Den Haag 1 MULO’s 2

MDGO 2

UNA bedrijfskunde/MBA University 
of Miami Accountancy CPA

2 INAS 1

WO bedrijfssociologie 1 MAO 5

UNA Int. Finance 1 Cursussen 1

MBA 4 MBA 1

WO geschiedenis 3 ETAO 1

WO pedagogiek 3 NTS 4

WO soc. Wetenschap 1

WO niet west. sociologie 1

HBO journalistiek 1

HBO dietiek 1

HBO ped. Academie 1

HBO leraren oplei. 2

HBO gezondheidszorg 1

WO psychologie 1

HBO sociale academie 8

MO A pedagogiek 1

WO andrologie 1

Kunstacademie 2

HBO verpleging 1

WO pedagogische en andrologische 
wetenschappen

1

HBO fysiotherapie 1

MOA Engels met cursussen 1

Universitair bedrijfskunde 1

WO sociologie/welzijnswerk 1
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Hbo/wo opleidingen/
respondenten/ overheid

Aantal
Mbo opleidingen/

private sector
Mbo opleidingen/

overheid

Masters social science 1

Landb. Univ. Wageningen 1

HTS bouwkunde 1

TU Delft 1

Masters Int. relations 1

WO Econometrie 1

WO medicijnen 1
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Bron: SSNA 2002 afgestudeerden van de UNA.

APPENDIX 4
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APPENDIX 5

Mindmapping, bij de focusgroep interviews.
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Bron: Feminist Review; 59, summer 1998, Rethinking Caribbean Difference, p. 193

Bron: Feminist Review; 59, summer 1998, Rethinking Caribbean Difference, p. 90

Model Barriteau

GENDER SYSTEMEN
Machtsrelaties gebaseerd op sekse

Ideologische sekseverhoudingen Materiële sekseverhoudingen

Specifi eke resultaten gebaseerd op
ervaringen met rechtsvaardigheid:

breuken en scheidingen

Sekse ideologieën
1. Sekse identitëit:

masculien, feminien, &
alternatieve sekse identiteiten

2. Sekse-rol identiteiten
3. Cultuur-specifi eke con-
structie: wat betekend het

om man of vrouw te zijn in
een bepaalde samenleving

1. toegang tot materiele
en non-materiele bronnen van

status, macht en privileges
2. De allocatie van bronnen

APPENDIX 6
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Bron: Feminist Review; 59, summer 1998, Rethinking Caribbean Difference, p. 90

Het etnisch/religieuze- en raciale continuum op Curaçao

Protestant                   Joods Katholiek 1                   Katholiek 11

Latino 1                                      Latino 11

wit             zwart

APPENDIX 7
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ERVARINGEN RESPONDENTEN IN PRIVATE EN OVERHEIDSSECTOR

Mogelijkheden Barrières Strategieën

Private sector

Bankwezen

Een HBO/universitaire 
opleiding is een allereerste 
vereiste om in de private 

sector door te stromen naar 
leidinggevende functies

Het Nederlandse 
cultuurgoed wordt 
hoger gewaardeerd. 

Machocultuur.

Vrouwen moeten zelf 
werken en tot voorbeeld 
dienen. Niet teveel leunen 

op het overheidsbeleid.

Toerisme
Werkervaring telt 
weldegelijk mee.

Negatief vooroordeel over 
de Curaçaose werk ethiek. 

Te weinig fl exibele. 
arbeidsuren.

Heel goed het 
vak uitoefenen.

Eigen bedrijf

Bijscholing dmv cursussen. 
Drive; doorzettingsvermogen, 

ambitie en goed je werk 
doen.

Leeftijd soms in combinatie 
met kleur in de witte/

Europese setting

De organisatie van een 
huishouden is cruciaal. Plus 
hulp van de partner. Hulp 
van de familienetwerk is 

essentieel

Isla

De sociale achtergrond 
en de sociale connecties 
verschaffen/versnellen 
informatie en de start 

v.e. loopbaan

De collegiale samenwerking 
tussen vrouwen onderling 

is complex; geen

Thuiswerk, telewerken; 
meer fl ex arrangementen 
en succesvolle interventies

Haven 
activiteiten

De private sector 
is overwegend wit 

(Nederlandse/Amerikaans) 
deels

Goede communicatie, 
geen goede netwerken 

voor vrouwen

Aandacht voor 
fl exibele arbeidsuren

Consultancy’s

Organisatiestructuur. 
Goede salarissen en french 

benefi ts maar niet voor 
lokale arbeidskrachten; 

bevoordeling van expats en 
lokale deskundigen

Jaloezie van mannelijke 
collega’s; oudere mannen 

zijn nogal betuttelend

Detailhandel/
winkels

Fifty fi fty Antiliaans. 
Dit heeft gevolgen voor 
de bedrijfsorganisatie, 
werving en selectie 
van het personeel

Grilligheid en geroddel, 
afgunst. Privé kinderopvang 
is duur. Incidenteel wordt 
er mee geëxperimenteerd. 
Cruciaal is dat de partner 

moet meehelpen! 
De machocultuur.

Algemeen

Binnen het bedrijfsleven 
werkt men vanuit een 

micro perspectief.
Bondgenootschap/sisterhood 

tussen vrouwen onderling; 
begrip, warmte en herkenning

Het netwerk en aanverwante 
activiteiten van mannelijke 

collega’s; the old boys 
network
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Overheidswezen

Onderwijs
De opbouw van de 

gemeenschap als doel

De jaloezie van partners 
en echtgenoten naar hun 

vrouwen toe. Partner 
moet meehelpen; 

moet supportive zijn

Weinig vertrouwen in het 
beleid/emancipatiezaken

Gezondheids-
zorg

Werken voor de overheid 
heeft als voordeel 

dat je inzicht krijgt in 
de maatschappelijke 

ontwikkelingen

Topfuncties in de overheid 
door mannen bemand

De Public Relations van 
emancipatiebeleid wordt 
niet aantrekkelijk genoeg 

gepresenteerd

Politieke
partijen

De overheidssector is 
overwegend Afro-

Curacaos/Amerikaans

Antillianisering; voor de 
witte/Europese professionals 

en barrière om in en na 
de ’70 jaren werk bij de 

overheid te krijgen

Meer aandacht ook 

Bestuurs-
apparaat

De verwevenheid van 
etniciteit, kleur en een 
bijdrage willen leveren

Weinig vrouwen 
diensthoofden in 

de overheid

Zo goed mogelijk het 
werk uitvoeren.

Beleidsonder-
steunende taken

Overheid een grote rol. 
Ook hier is ambitie en een 

bijdrage willen leveren

Kloof tussen jonge mannen 
en vrouwen; ondanks hoge 
opleiding vrouwen krijgen 
jonge mannen vaker en 
sneller de beste banen

Familienetwerk (moeder, 
zus, tante) voor de 

kinderopvang is essentieel

Aan de ontwikkeling van de 
Curaçaose gemeenschap 

belangrijk. Het sociale 
netwerk wat wordt 

gecreëerd in de overheid 
geeft overal toegang

Overheid heeft te weinig 
geld voor meer 
investeringen in 

kinderopvang faciliteiten

Uitbreiding van (het 
debat) telewerken, 

thuiswerk en fl exibele 
arbeidsuren

In de overheid wordt 
vanuit een 

macroperspectief 
gewerkt.

Te lage lonen en een te 
laag plafond. Scheve 
verhoudingen tussen 

salarissen van de overheid 
en de private sector

ERVARINGEN RESPONDENTEN IN PRIVATE EN OVERHEIDSSECTOR (VERVOLG)
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Inkomen man vrouw totaal

0-500 6,3 16,5 10,7

501-1000 21,0 32,9 26,1

1001-2000 34,3 26,5 30,9

2001-3000 16,1 14,7 15,5

3001-4000 8,9 6,5 7,8

4001-5000 5,4 1,9 3,9

5001-6000 2,8 0,5 1,9

Tabel 1. Werkende bevolking naar bruto maandinkomen en geslacht, Curaçao, relatieve verdeling

Opleidingsniveau man vrouw totaal

Laag (max. lagere school) 1318 682 1072

Lager voortgezet (LBO/MAVO) 1771 1254 1539

Hoger voortgezet (HAVO/VWO/MBO) 3044 2005 2601

Hoog (HBO/WO) 5115 3165 4364

Tabel 2. Gemiddeld bruto-maandinkomen van de werkende bevolking naar opleidingsniveau an geslacht, Curaçao

Beroepsgroepen mannen vrouwen

1. Hoge Overheidsfunctionarissen 6532 4788

2. Managers, Directeuren, Eigenaars 5768 3661

3. Fysici, Ingenieurs, Architecten, 
Automatiseringsdesk.

4965 3276

4. Gezondheidsdeskundigen 7445 3741

Tabel 3. Gemiddeld bruto-maandinkomen van hoog opgeleide mannen en vrouwen in zes hoogste beroepsgroepen, 

Curaçao

Mannen Vrouwen

1. Hoge Overheidsfunctionarissen 2,8% 0,7%

2. Managers, Directeuren, Eigenaars 26,8% 10,1%

3. Fysici, Ingenieurs,  Architekten,  Automatiseringsdesk 11,3% 1,4%

4. Gezondheidsdeskundigen 7,6% 7,4%

5. Onderwijzers/leerkrachten 14,8% 46,1%

6. Accountants, Advocaten, Sociale Wetenschappers 12,6% 12,7%

7. Overige beroepen 24,7% 21,6%

Totaal 100,0% 100,0%

Tabel 4.
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1992 1981

Opleidingsniveau man vrouw totaal man vrouw totaal

Laag (max. lagere 
school)

19,0 16,2 17,8 31,2 26,4 29,5

Lager voortgezet 
(LBO/MAVO)

52,4 57,2 54,4 41,6 49,9 44,6

Hoger voortgezet 
(HAVO/VWO/MBO)

15,8 15,8 15,8 17,3 14,1 16,1

Hoog (HBO/WO) 12,8 10,8 12,0 9,9 9,6 9,8

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabel 5. Werkende bevolking naar opleidingsniveau en geslacht, relatieve verdeling

Etnische afkomst Inkomensgroep OVERH/PRIV_SECT/EIG-BEDR

1.00 2.00 3.00 Totaal

1.00 1.00 12 8 2 22

2.00 3 7 10

3.00 1 2 3

5.00 1 2 3

5.00 2 1 3

Totaal 18 19 4 41

2.00 1.00 2 5 1 8

2.00 1 1 2

5.00 1 1

Totaal 3 7 1 11

3.00 1.00 5 5 1 11

2.00 2 3 5

4.00 1 1

5.00 2 2

Totaal 9 9 19

4.00 1.00 5 4 1 10

2.00 2 1 3

4.00 2 2

Totaal 5 8 2 15

5.00 2.00 1 1

5.00 1 1

Totaal 2 2

Tabel 6. 



379

Appendix 9

Kinderen Inkomensgroep Opleiding

WO HBO Overige Totaal

Ja 3000-6000 13 11 3 27

6100-9000 8 2 2 12

12100-meer 1 2 3

Overige 2 2 4

Totaal 24 15 7 46

Nee 3000-6000 14 7 2 23

6100-9000 8 1 9

9100-12000 3 3

12100-meer 3 3

Overig 3 1 4

Totaal 31 8 3 42

Tabel 7. 

Eind December 1988 1992 1994 1995

Bevolkingsaantal 1 148.099 143.516 146.928 149.567

Werkenden 43.156 50.998 54.727 54.060

Werkzoekenden 13.018 8.205 8.037 8.176

Werkloosheidspercentage 23,2 13,9 12,8 13,1

Minimumlooncategorie I, Naf. 2 925 925 1.000 1.000

Minimumlooncategorie II, Naf. 3 687/641 687 850 850

Minimumlooncategorie III, Naf. 4 355 355 400 420

Tabel 8. Arbeidsmarktindicatoren voor Curaçao
1. op basis van arbeidskrachtenonderzoeken en exclusief het deel van de bevolking binnen instituten 
(1992:1.839);
2. met name voor de industrie;
3. omvat respectievelijk onder meer dienstverlening en handel;
4. betreft huishoudelijk personeel.

Leeftijd:15-65+ Vrouw Man Totaal

werkend 22.019 29.621 51.640

participatiegraad 54,8 75,4 64,4

werkzoekend 5.989 4.545 10.534

werkloosheids % 21,5 13,5 17,1

Tabel 9. Curaçao, 1992
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Occupation 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Legislators/sen.of 783 970 1196 1184 1296 1386

Professional 2124 2015 2165 2053 2287 2254

Techn. And ass.prof 3212 3344 3656 3664 4067 4334

Clerks 6156 6312 6681 6471 6599 6523

Service workers 4594 4917 5101 5052 5269 5279

Agric./For./Fish 72 80 175 6 152 143

Craft and rel. 413 440 526 346 463 476

Plantoperators 208 313 441 294 401 389

Elementary 4090 4466 4486 4540 4691 5009

Total 21653 22856 24428 23611 25225 25795

Tabel 10. Employed women by occupation. Curaçao

Occupation 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Military 289 284 340 275 486 356

Legislators/sen.of 2618 2753 2617 2860 3199 3417

Professional 2873 2660 2749 2688 2893 2790

Techn. and ass.prof. 5180 5290 5526 5346 5355 5076

Clerks 2246 2218 2251 2017 2213 2102

Service workers 2957 2956 3075 2975 3177 3047

Agric./For./Fish 387 346 382 396 517 393

Craft and rel. 7254 7279 7272 7685 7837 7920

Plantoperators 2720 2819 2894 2854 2785 2447

Elementary 2819 2953 3191 3332 3279 2900

Total 29345 29560 30295 30432 31740 30451

Tabel 11. Employed men by occupation, Curaçao
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TOPIC # 2

A. STATISTICAL DATA

TOTAL FEMALE FEMALE

MEMBERS MEMBERS IN%

Parliament 22 6 27

Central Government 8 3 38

Island Government

(B.C.) 8 2 25

Employed by the 

Central Government as per 3/95 3,805 1,385 36

Employed by Central Government 
salary scales 10-17

(top ranks) 490 115 24

Top rank males vs total males

16%

Top rank female vs total females 8%

Tabel 1.
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Barsten in het glazen plafond

1993 1994 1995

M F FC M F M F

% % % % % % %

1,000 or less 40 60 42 37 63 38 62

1,000-2,000 57 43 70 60 40 64 36

2,001-3,000 60 40 85 57 43 54 46

3,001-5,000 67 33 96 62 38 62 38

5,001 or more 87 13 98 87 13 88 12

unknown 72 28 100 68 32 74 26

Total employed 56 44 55 45 56 44

Total Population 47 53 47 53 47 53

Tabel 2. Employed Population by Gender and by Gross Income (Curaçao)

vrouw man totaal

partner
managers

seniors
juniors

-
2
3
3             8

1
7
5
5
               18

1
9
8
8
               26

assistents
6,4

6,4
-

-
6,4

6,4

systeembeheerder
offi ce manager

directiesecretaresse
administratie
schoonmaker

bode
receptioniste

1
1
1
1
1
-
1,2

6,2

-
-
-
-
-
1
-

1

1
1
1
1
1
1
1,2

7,2

Totaal 20,6 19 39,6

stagiares 2 1 3

Tabel 3. 
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