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TOP SKILLS SCREENING
INLEIDING

Na een zeer geslaagde eerste editie is het Top Skills project terug!
Door het groot aantal geïnteresseerde vrouwen, en de uitermate positieve resultaten van de
eerste editie, heeft Selor immers besloten om het project Top Skills verder te zetten en de screening
minstens 1 maal per jaar te organiseren. En dit tot we erin slagen om het onevenwicht tussen
mannelijke en vrouwelijke kandidaturen op te heffen en we een gelijke vertegenwoordiging in
Directiecomités bekomen. Met het project Top Skills wilden wij zoveel mogelijk vrouwen aanzetten
om zich kandidaat te stellen voor managementfuncties. Uit de analyse van de gegevens en de
antwoorden van onze kandidaten blijkt dit ook het geval!
Drie tot 6 maanden na Top Skills I hebben wij opnieuw contact opgenomen met onze deelneemsters om te polsen naar de invloed van Top Skills op hun carrière. Daaruit blijkt dat 25%1 van
de vrouwen die onze vragen hebben beantwoord ook effectief gesolliciteerd heeft voor een
managementfunctie. Meer dan 30%2 van hen heeft actieve stappen ondernomen met het oog
op solliciteren voor een managementfunctie, en 93% haalt aan dat Top Skills hen op verschillende
niveaus heeft geholpen (betere kennis van zichzelf op het vlak van vaardigheden en competenties, betere kennis over de selectievereisten, het profiel van een manager en de bijhorende
verantwoordelijkheden, een beter zelfbeeld en welzijn, meer perspectieven, …).
En inderdaad, na Top Skills I steeg het aantal vrouwelijke kandidaten voor managementselecties georganiseerd door Selor met 10%. In 2008 bedroeg het aantal vrouwelijke kandidaten voor
topfuncties 20%, in 2009 was dit 30%. Tussen 2009 en 2010 merkten we eveneens een gemiddelde stijging van 12% vrouwelijke kandidaturen per selectieprocedure. Ten slotte lijkt het aandeel
vrouwen in topfuncties ook lichtjes gestegen te zijn met 2 %, wat al zeer bemoedigend is.
Met deze uiterst positieve resultaten is het dan ook evident dat een tweede editie van het project
Top Skills nog meer ambitieuze vrouwen bewust kan maken van hun ware capaciteiten en hen
kan helpen bij hun carrièreontwikkeling en -evolutie.
Rekening houdend met de mooie statistieken, zou het dan ook zonde zijn om dit project na één
editie af te voeren!
Wij wensen u veel leesplezier!

1
Dit is het gecorrigeerde percentage gebaseerd op het aantal vrouwen die 3 à 6 maanden
na het project aan ons langetermijnonderzoek hebben deelgenomen, en die ons op de hoogte
hebben gehouden van hun carrière-evolutie en van de invloed van TOP SKILLS. Helaas hebben
niet alle vrouwen die deelgenomen hebben aan het project deze vragenlijst beantwoord.
2
Dit percentage is gebaseerd op hetzelfde beperkte aantal vrouwen dat deelnam aan
het langetermijnonderzoek naar de invloed van TOP SKILLS op hun carrière.
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CONTEXT EN VOORSTELLING VAN HET PROJECT
Waarom werd Top Skills in het leven geroepen?
Er zijn nog steeds veel te veel verschillen tussen de professionele situatie van vrouwen en
mannen…
Om welke activiteit, sector of welk land het ook gaat, de cijfers liegen er niet om: vrouwen zijn
nog steeds ondervertegenwoordigd in managementfuncties. Overal merken we dat hoe hoger
je in de hiërarchie gaat, hoe minder vrouwen er zijn tewerkgesteld. Vooral in functies met veel
beslissingsrecht en hoge verantwoordelijkheden zijn er weinig vrouwen actief. Verschillende
onderzoeken onderlijnen steeds meer het bestaan van aanzienlijke verschillen in de situatie van
mannen en vrouwen op het gebied van salaris, professionele loopbaan en carrières. (Laufer &
Fouquet, 2001 ; Epiphane, 2002 ; Belghiti, 2004 ; Marry, 2004 ; Laufer & Pochic, 2004).
In tegenstelling tot de privésector garandeert de overheid eenzelfde salaris, gelijke kansen en
carrièremogelijkheden voor mannen en vrouwen. En toch lijkt dit niet voldoende te zijn.
Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau blijft nog erg laag …
Ondanks het feit dat vrouwen de laatste jaren meer en meer geïnteresseerd zijn in een positie als
manager, is slechts 1 op 4 sollicitanten een vrouw. En op het niveau van de Belgische Federale
overheid, is slechts 1 op 6 managers een vrouw (15 %).
En nochtans hebben de vrouwen een hoger slaagpercentage…
Het slaagpercentage van vrouwen varieert volgens managementfunctie. Vooral wat de hoogste
managementfuncties betreft, doen vrouwen het beduidend beter. Dit was bijv. het geval in 2006,
toen het slaagpercentage van vrouwen voor de functies van voorzitter van het Directiecomité
40% bedroeg, en 29 % voor de mannen. Dit hoger slaagpercentage voor vrouwen is een gegeven
dat we geregeld observeren, bijv. in 2008 telden we 29 % vrouwelijke geslaagden tegenover
18% mannelijke geslaagden. Meer recent, in 2009, bedroeg het vrouwelijk slaagpercentage voor
managementselecties 33 %, tegen 28 % voor de mannelijke deelnemers.
En dit, terwijl het aantal vrouwelijke deelneemsters altijd lager is dan de groep van mannelijke
deelnemers.
Nog altijd te veel belemmeringen, obstakels, …, in de carrière van vrouwen, ondanks onze
diversiteitsacties !
Het diversiteitsproces van Selor onderneemt op verschillende manieren acties in het domein van
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen:
•
•
•
•
•

Acties en projecten die ervoor zorgen dat zowel mannen als vrouwen toegang hebben tot
onze selecties;
Het vermelden van m/v in onze vacatures;
Het gelijkstellen van deeltijdse ervaring aan voltijdse ervaring om vrouwen niet te straffen
die omwille van familiale of privé-redenen hun werktijd moeten verminderen;
Organiseren en sponsoren van evenementen die vrouwen aanmoedigen te evolueren in
hun loopbaan;
Het nastreven van genderevenwicht
tussen de verschillende evaluatoren in een
selectiecommissie om zo psycho-sociale bias te vermijden, …

Ondanks de acties en projecten die nu al worden ondernomen, blijven er nog steeds
verschillende obstakels aanwezig. Daarom wensen we beter te begrijpen welke obstakels
vrouwen remmen om te solliciteren voor een managementpositie.

9

TOP SKILLS SCREENING

CONTEXT EN VOORSTELLING VAN HET PROJECT
Welke mogelijke oplossingen zijn er om vrouwen te helpen hun remmingen te overwinnen ?
Op basis van de informatie die we inwonnen tijdens de diversiteitsweek in 2007, en in de workshop
die werd gewijd aan het glazen plafond, hebben we besloten om een project op te starten dat
beantwoordt aan de bezorgdheden die werden geuit door de vrouwelijke deelneemsters.
In deze workshop konden we al een aantal persoonlijke belemmeringen identificeren.
We zijn in de literatuur m.b.t. dit thema op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Volgens
een bepaalde literatuurstudie blijkt dat een competentiebilan positieve effecten heeft op
kennis over de eigen competenties, het zelfvertrouwen maar ook op het gevoel van professionele
effectiviteit en dynamisme (Gaudron, Bernaud et Lemoine, 2001). De elementen die, volgens
ons, veel vrouwen belemmeren om te solliciteren voor leidinggevende functies.
Ook hoopten we, door de vrouwen een competentiebilan te laten ondergaan, deze verschillende
psychologische variabelen positief te beïnvloeden en onze vrouwen een duwtje in de rug te
geven om te solliciteren. Hypotheses die we hebben kunnen verifiëren tijdens Top Skills I.

Wat houdt het project Top Skills screening concreet in?
In het kader van dit project worden ambitieuze vrouwelijke professionals, die vooruitgang willen
boeken in hun carrière, op de volgende vijf managementcompetenties gescreend:
•
•
•
•
•

Flexibel en vernieuwend denken
Visie en integratievermogen
Verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
Overtuigen en onderhandelen
Samenwerken en uitbouwen van netwerken

Deze competenties worden gemeten tijdens een simulatie van een managmentselectie. De
kandidate moet voor deze oefening een managementcase voorbereiden en deze vervolgens
voorstellen tijdens een interview met een jury. Het interview is vergelijkbaar met een gangbaar
interview bij managementselecties, alleen worden hier maar vijf managementcompetenties
gemeten in plaats van de gebruikelijke twaalf. Na afloop krijgt de kandidate de nodige feedback
over haar sterke en te ontwikkelen punten.
Om elk mogelijk leereffect en psychosociale bias te vermijden, worden een aantal voorzorgen
genomen: voor deze simulatie kiezen we voor een managementcase die niet wordt gebruikt
tijdens een echte topselectie. Dezelfde competenties worden dus gemeten, maar in een andere
context. Daarnaast zullen de evaluatoren die zetelen in de selectiecommissie voor dit project
nooit deze rol vervullen in het kader van echte topselecties.

10

TOP SKILLS SCREENING
DOELSTELLINGEN

Wat zijn de doelstellingen van het project Top Skills?
Met dit project wil Selor:
•
•
•
•
•
•

vrouwen met managementambities helpen bewust maken van hun werkelijke
competenties;
het aantal vrouwelijke kandidaten bij managementselecties verhogen;
de vertegenwoordiging van vrouwen in Directiecomités verhogen;
de selectieprocedure voor managementfuncties transparanter maken door hierover, en
over het statuut van een mandaathouder, concrete inlichtingen te geven;
zijn diversiteitsbeleid en aandacht voor gelijke kansen en gelijke behandeling in het daglicht
stellen;
onze belangrijkste doelstelling is echter het identificeren van de belemmeringen die onze
deelneemsters ervaren bij het solliciteren voor een topfunctie.

Daarnaast wilden we het effect van het competentiebilan op de verschillende psychologische
variabelen, en het effect van Top Skills op de carrière van onze deelneemsters, in de tijd nagaan
aan de hand van een longitudinaal onderzoek.
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METHODIEK + TOOLS

Concreet werden de volgende stappen doorlopen:
1. Publicatie van de beschrijving van het project en de mogelijkheid tot inschrijving op onze
website. De gebruikelijke deelnemingsvoorwaarden voor reële topselecties worden meegedeeld:
invullen van het standaard-CV en voldoen aan de volgende vereisten:
• minstens 30 jaar oud zijn (om de vereiste ervaring in acht te nemen);
• een vrouw zijn met een universitair diploma van het type licentie/master of een functie
van niveau A uitoefenen binnen de federale overheid na het slagen voor een overgangsselectie;
• minstens zes jaar managementervaring en/of tien jaar ervaring binnen een gelijkaardig
activiteitendomein hebben.
2. Analyse van de inschrijvingen + screening van de cv’s
Het kernidee tijdens deze fase van het proces is “flexibiliteit”. Aangezien het om een project ging,
en niet om een echte selectie, en we een maximum aantal ambitieuze vrouwen de kans wilden
bieden om deel te nemen, zijn we erg flexibel geweest wat betreft de vereisten voor de topselecties. In het kader van echte selecties wordt de screening van de cv’s uitermate grondig uitgevoerd door een gespecialiseerd team (TOP TEAM). Het blootstellen van de kandidates aan
gelijkaardige deelnemingsvoorwaarden als bij werkelijke selecties, vormde bovendien al een
oefening voor zelfevaluatie en de opmaak van een cv. Wij hebben wat betreft diploma en
ervaring voor gelijkaardige voorwaarden als een echte managementselectie gekozen om
vrouwen die wel over de nodige competenties beschikken, maar nog niet beantwoorden aan de
vereiste deelnamevoorwaarden niet te ontgoochelen. Wij willen immers op de eerste plaats die
vrouwen die beantwoorden aan alle voorwaarden aanzetten om hun obstakels en remmingen
te overwinnen en zich te ontwikkelen in hun carrière!
3. Uitnodigen van de geselecteerde vrouwen en bijhouden van de gegevens van de vrouwen
die niet werden geselecteerd
4. Voorbereiden van het development center (opstellen van de vragenlijsten, voorbereiding van
de case, praktische organisatie, …)
5. Doorlopen van het development center
• Onthaal van de deelneemsters en invullen van twee vragenlijsten (een kwalitatieve vragenlijst over de achtergrond van elke vrouw en over de obstakels voor vrouwelijke kandidaturen
+ een kwantitatieve vragenlijst over de factoren die als obstakels werden geïdentificeerd:
dynamisme, Impression Management, gevoel van professionele efficiëntie, kennis van de
eigen competenties, professionele zelfevaluatie, zelfbeeld, overtuiging en onderscheidingsvermogen + een vragenlijst voor zelfevaluatie van de vijf geteste managementcompetenties);
• Voorbereiding van de managementcase (analyse- en presentatieoefening);
• Presentatie van de case voor de jury + interview;
• Deliberatie van de jury over de vijf managementcompetenties;
• Mondelinge feedback over de geëvalueerde competenties en inlichtingen over de
procedure en het statuut van mandaathouders;
• Vragenlijst waarin wordt nagegaan in welke mate de deelneemster het eens is met de
evaluatie van de jury en welke de rechtstreekse effecten zijn van het project Top Skills.
6. Evaluatie van de invloed van Top Skills op de carrière van de
deelneemsters en op de ervaren obstakels (longitudinaal onderzoek 3 tot
6 maanden na het project)
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In dit hoofdstuk willen we graag enkele interessante ontdekkingen die we hebben gedaan in
verband met belemmeringen en obstakels van onze deelneemsters in hun carrière en bij het
solliciteren met u delen. Hieronder vindt u een kwalitatieve analyse van hun antwoorden op
bepaalde open vragen gesteld tijdens Top Skills II. De kwantitatieve analyse van de andere
belemmeringen, die we bestudeerden met behulp van onze psychologische vragenlijsten, wordt
behandeld in het volgende hoofdstuk.
1. Belemmeringen/obstakels van vrouwelijke kandidaturen bij managementselecties
De vrouwen in onze steekproef verwijzen naar verschillende redenen die hen belemmeren bij het
solliciteren voor managementposities.
Grosso modo ervaren de Nederlandstalige vrouwen dezelfde belemmeringen als de Franstalige
vrouwen. Hieronder vindt u de belangrijkste belemmeringen voor de Nederlandstalige vrouwen3:
“Ik durf niet te solliciteren”, “Ik ben bang niet te slagen”.
“Ik heb de nodige vaardigheden niet om een managementfunctie uit te oefenen”
“Lukt me niet om mezelf te verkopen voor een jury”
“Ik ben de juiste job nog niet tegengekomen”
Aan de Franstalige kant kennen vrouwen deze belemmeringen ook, maar ervaren ze ook externe
belemmeringen4:
“De aanbiedingen voor managementposities zijn niet altijd interessant, en ook niet in overeenstemming met mijn behoeftes en competenties”
“Vooraleer ik solliciteer voor een managementpositie, wil ik perfect voldoen aan het profiel
en de vereisten”
“Het is een gepolitiseerde omgeving”
“Ik durf niet”
“Ik heb de nodige vaardigheden niet om een managementjob uit te oefenen”
“Omwille van persoonlijke redenen”
2. Percepties over de redenen van ondervertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties in het algemeen
We hebben aan onze deelneemsters gevraagd waarom er volgens hen zo weinig vrouwen leidinggevende functies bekleden, zowel in de privé-sector als bij de overheid.
Volgens onze deelneemsters is het belangrijkste obstakel voor andere vrouwen, ongeacht de
sector, de combinatie werk-gezin. Daarnaast zijn er voor beide taalrollen enkele verschillen op te
merken:
Voor de Nederlandstalige vrouwen zijn voornamelijk redenen van externe aard de belangrijkste
oorzaak5:
“Er heerst een mannencultuur in managementmilieus”
“Vrouwen hebben minder zelfvertrouwen en zijn minder gemotiveerd om een managementfunctie te vervullen”
“Vrouwen zijn minder politiek gericht dan mannen”

_________________

3-5
Deze redenen werden door de meeste vrouwen aangehaald, opsomming gebeurde
echter niet in volgorde van frequentie
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Franstalige vrouwen verwijzen in eerste instantie eerder naar persoonlijke redenen, naast redenen
van externe aard6:
Gebrek aan vertrouwen, angst, onderschatting van het eigen potentieel, …
“Er heerst een mannencultuur in managementmilieus”
“Vrouwen zijn nog te veel het slachtoffer van vooroordelen en stereotypes en hebben geen
recht op een zelfde evolutie als mannen”
Opmerking: bij deze vraag formuleren onze deelneemsters andere redenen dan de redenen
die ze voor zichzelf aanhalen wanneer hen gevraagd wordt waarom ze niet solliciteren voor een
topfunctie (punt 1). Zo wordt er als belangrijkste reden voor alle vrouwen ‘combinatie van werk
en gezin’ aangehaald, naast nog andere redenen van externe aard (mannencultuur, gepolitiseerde omgeving, …). Terwijl de deelneemsters deze redenen zelf niet als meest cruciale belemmering ervaren. Hun belemmeringen zijn eerder van interne aard (angst, niet over de nodige
vaardigheden beschikken, …)
3. Motivatie om een managementfunctie te bekleden bij de Federale overheid
Het gebrek aan motivatie om een managementfunctie binnen de overheid te bekleden, kan
misschien aan de basis liggen van het zeer lage aantal vrouwelijke kandidaturen.
Maar in onze steekproef lijkt de motivatie voor een overheidsfunctie niet de belangrijkste belemmering. De meerderheid van onze deelneemsters hebben immers de intentie om te solliciteren
bij de Federale overheid. De motivaties hiervoor lopen grotendeels gelijk voor de deelneemsters
van beide landstalen7:
Overzicht van de belangrijkste motivaties:
“Logische evolutie”
“Wens om door te groeien, te evolueren”
“Het gevoel competent te zijn voor een managementpositie”
“Ervaring willen benutten”
“Een uitdaging”
“Interesse voor de publieke sector”
“Deelnemen aan het ontwikkelen van het beleid voor ons land”
4. Percepties van de Federale overheid als werkgever
Een min of meer negatief beeld dat we hebben van een werkgever, kan een belemmering om
te solliciteren vormen. De Federale overheid wordt echter door de meeste deelnemers als werkgever positief ervaren.
De overheid wordt gepercipieerd als:
“Een goede werkgever”
“Een menselijke werkgever”
“Dynamische organisatie”
“Mogelijkheid tot opleidingen is een recht”
“Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei”
“Zinvol werk”
“Belangrijkste actor op het gebied van socio-economische politiek”
“Biedt veel werkzekerheid en stabiliteit
“Goede combinatie tussen werk en gezin mogelijk”
_________________

6-7
Deze redenen werden door de meeste vrouwen aangehaald, opsomming gebeurde
echter niet in volgorde van frequentie
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Toch worden er door onze deelneemsters ook negatieve punten aangegeven, die we als belemmeringen kunnen beschouwen:
De overheid wordt gepercipieerd als:
“De overheid is een logge organisatie”
“De overheid is een hiërarchische omgeving”
“Je hebt politieke steun nodig om een managementpositie te bekleden”
Opmerking: Voornamelijk Nederlandstalige vrouwen uiten het gevoel dat je, om een managementpositie te kunnen bekleden binnen de overheid, politieke steun nodig hebt.
5. Welke aspecten zou de overheid moeten aanpassen om een aantrekkelijke en toegankelijke
werkgever te worden voor vrouwelijke managers?
De overheid zou graag weten op welke manier ze toegankelijker kan worden voor vrouwen, en
hoe ze hen kan stimuleren om te solliciteren. Daarom hebben we onze deelneemsters hierover
bevraagd. Onze deelneemsters geven uiteenlopende antwoorden op de vraag welke aspecten
de overheid zou moeten aanpassen opdat er meer vrouwen zouden solliciteren voor een leidinggevende functie. Een aantal van de suggesties bieden een antwoord op de eerder aangehaalde oorzaak van ondervertegenwoordiging bij vrouwen, namelijk de combinatie tussen werk
en gezin.
Enkele verbetervoorstellen:
“Quotum voor vrouwen in topfuncties invoeren”
“Meer crèches”
“Thuiswerk promoten”
“Flexibele uurroosters”
“Flexibel zijn”
“Trainingsmogelijkheden bieden”
“Motiveren en sensibiliseren van vrouwen om te evolueren”
“Meer informatie over bijvoorbeeld selectieprocedures en meer transparantie”
“Acties zoals Top Skills”
“Objectievere selectieprocedures verzekeren”
“Vacatures zichtbaarder maken”
6. Kwaliteiten van een goede manager?
Deze vraag laat ons toe na te gaan in welke mate onze deelneemsters een realistisch en juist
beeld hebben van het managersprofiel. Want het beeld dat iemand heeft van de kwaliteiten van
een manager kan een belemmering vormen om te solliciteren, zeker als men zichzelf onderschat.
Op de vraag wat de kwaliteiten van een goede manager zijn, zijn er opmerkelijke verschillen tussen de Nederlands- en de Franstalige kandidaten. De Nederlandstalige kandidaten verwijzen in
eerste instantie naar eerder ‘harde’ competenties - competenties die, volgens de vrouwen, vaak
eerder aan mannen worden toegeschreven - 8:
Kwaliteiten van een manager volgens de Nederlandstalige vrouwen:
“Visie en strategie”
“Besluitvaardigheid”
“Goede communicatievaardigheden”
“Luistervaardigheid en people manager zijn”
_________________

8
Deze redenen werden gerangschikt volgens frequentie (reden 1 werd door de
meeste vrouwen aangegeven)
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De Franstalige kandidaten daarentegen halen ‘zachte’ competenties aan als voornaamste
kwaliteit, met andere woorden competenties die, volgens de vrouwen, eerder aan vrouwelijke
eigenschappen kunnen worden gelinkt 9:
Kwaliteiten van een manager volgens de Franstalige vrouwen:
“Luistervaardigheid en goede communicatievaardigheden”
“Coach, motivator zijn”
“Strategische of langetermijnvisie”
“Leiderschap, charisma”
7. Ik in vergelijking met het ideale managersprofiel?
Ook bij de vraag welke competenties de vrouwen nog missen om een managementfunctie te
bekleden, zijn er opvallende verschillen. Nederlandstalige kandidaten vinden dat ze vooral boekhoudkundige kennis (technische competentie) missen. Daarnaast worden tekortkomingen op
het gebied van ‘analysevermogen en visie’ en ‘netwerken’ (persoonsgebonden competenties)
aangehaald.
Franstalige vrouwen ervaren vooral gebrek aan managementcompetenties (personeel en
budget), talenkennis (technische competentie) en communicatie- en onderhandelingsvaardigheden.
8. Mannen: betere leiders of niet?
We vroegen aan onze deelneemsters ook of ze mannen betere leiders vinden of niet. Een belangrijke vraag, denken wij. Want deze percepties zouden er voor kunnen zorgen dat vrouwen niet
durven te solliciteren uit angst het niet te kunnen halen van een mannelijke kandidaat.
Slechts een beperkt aantal vrouwen vindt mannen betere leiders dan vrouwen. In de meerderheid van de situaties waarin vrouwen dit aangaven, preciseren ze de sterke punten van mannen
in een leidinggevende positie en de sterke punten van vrouwen, die volgens hen verschillend zijn.
Franstalige kandidaten

Nederlandstalige kandidaten

Beeld van een man in de samenleving
vergemakkelijkt zijn emancipatie

Mannen tonen minder emoties

Zij nemen makkelijker beslissingen

Mannen zijn strategischer

Zij verkopen zichzelf beter

Mannen zijn minder detaillistisch

De meeste andere vrouwen (zowel Frans- als Nederlandstalige) vinden dat:
“Er geen verschil is tussen gender”
“Competenties de belangrijkste factor vormen”
“Vrouwen beter zijn in het organiseren en multitasken”
“Vrouwen en mannen een verschillende aanpak hebben, maar dat enkel het resultaat telt”
“Zowel vrouwelijke als mannelijke leiders nodig zijn in een organisatie”

_________________

9
Deze redenen werden gerangschikt volgens frequentie (reden 1 werd door de
meeste vrouwen aangegeven)
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9. Motivaties om deel te nemen aan Top Skills
De aangegeven motivaties zijn voornamelijk van intrinsieke aard, en niet met de intentie om
onmiddellijk te solliciteren:
Motivaties
“Inzicht krijgen in mijn sterke en zwakke punten en leren over mezelf”
“Info over selectieprocedures en managementselecties bij Selor ontvangen”
“Nieuwsgierigheid”
“Om raadgevingen/ tips te ontvangen over solliciteren, hoe zich beter te verkopen, …”
“Om professionele reflexie te hebben”
Eerder extrinsieke en feministische motivaties (bijv. tonen waartoe vrouwen in staat zijn,
emancipatie, …) worden quasi niet aangegeven.
10. Verwachtingen ten aanzien van Top Skills
De meeste deelneemsters nemen deel om een beter zicht op hun competenties te krijgen en
feedback hierover te ontvangen. Daarnaast willen ze ook graag coaching, richtlijnen en tips over
hoe te solliciteren.
Uit onze navraag 3 à 6 maanden na Top Skills II blijkt dat de meeste verwachtingen werden
ingelost.

Invloed en impact op de carrière van de deelneemsters 3 tot 6
maanden na Top Skills
1. Gesolliciteerd of niet?
Ongeveer 1 op 4 vrouwen heeft effectief gesolliciteerd voor een leidinggevende functie, en dit
onmiddellijk na het project. De meesten met een positieve afloop, een klein aantal met een
negatieve afloop en een aantal procedures zijn nog lopende. De meerderheid van de andere
deelneemsters wilde wel solliciteren, maar kwam veelal de juiste vacature nog niet tegen. Een
aantal andere vrouwen geven aan dat ze eerst nog wat ervaring willen opdoen en aan hun
competenties willen werken alvorens te solliciteren. Een zeer beperkte groep heeft niet de intentie om momenteel te solliciteren omdat ze bijv. al een andere job hebben gevonden, omdat ze
tevreden zijn met hun huidige job, …
2. Welke actieve stappen werden ondernomen met het oog op het solliciteren?
Binnen de acties die ondernomen werden, kunnen we een onderscheid maken tussen actieve en
passieve stappen en geen actie. Hieronder vindt u een overzicht van de ondernomen stappen,
opgedeeld per categorie:
Actieve stappen
•
•
•
•

Gesolliciteerd
Ingeschreven in een selectiekantoor
Ambities binnen eigen organisatie kenbaar gemaakt
Kandidaturen verspreid

Hieronder vindt u enkele, meer passieve, stappen die werden ondernomen:
Passieve stappen
•
•
•

Ingeschreven voor een opleiding
Vacatures in het oog gehouden
Cv op punt gesteld
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3. Heeft het project onze vrouwen geholpen?
De meeste van onze deelneemsters hebben het gevoel dat het project hen geholpen heeft (78
%). Toch zijn er ook een klein aantal deelneemsters die dit gevoel niet hebben. Hieronder vindt u
een overzicht van de motivaties:
Project heeft me geholpen

Project heeft me niet geholpen

“ Ik heb meer zelfvertrouwen”

“Het heeft me afgeschrikt”

“Ik heb een beter zicht op mijn competenties
(+ en – punten)”

“Ik heb mijn competenties niet ten volle
kunnen tonen”

“Ik heb een beter zicht op de managementcompetenties”

“Ik heb te weinig info over ‘beslissingen
nemen’ ontvangen”

“Ik heb meer zicht op de selectieprocedures”

“Voor mij was het een te vrijblijvende deelname”

“Ik heb nog meer voorbereiding nodig”

“Te kort en te specifiek”
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In dit hoofdstuk gaan we wat dieper in op de kwantitatieve analyse van de gegevens van onze
steekproef. Op de volgende pagina’s zullen we u de belangrijkste conclusies uit het project
voorstellen.

Van de in totaal 92 deelneemsters
zijn er 45 Franstalig (48.9 %) en 47
Nederlandstalig (51.1 %)

De meerderheid van de deelneemsters situeert zich in de leeftijdscategorie van 36-45 jaar.
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De deelneemsters van onze steekproef zijn meestal gehuwd of samenwonend.

Uit onze gegevens blijkt dat de
meeste deelneemsters een familiaal
leven hebben met ten minste 1 kind
(72,7%).
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De meerderheid van de deelneemsters heeft een universitair
diploma (60.9 %). 33.7 % heeft zelfs
een post-universitair diploma.

Een overzicht van de verdeling van
onze steekproef volgens vakbekwaamheid en expertisedomein.
De meeste deelneemsters zijn
gespecialiseerd in het domein van
de humane en de sociale wetenschappen.
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De meerderheid van de deelneemsters is werkzaam in de publieke
sector. Toch willen we graag even
benadrukken dat Top Skills openstaat voor alle vrouwen die wensen
te evolueren in hun loopbaan,
ongeacht de sector waarin ze
werkzaam zijn (privé, publiek, …).

De meerderheid van de deelneemsters heeft een relatief stabiele
tewerkstelling (statutair of contract
van onbepaalde duur).
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Meer dan de helft van onze kandidaten oefent al een managementfunctie uit. Jammer genoeg situeert
deze functie zich maar bij 12 % op
senior niveau, het niveau dat het
vaakst vereist wordt voor functies in
Directiecomités.

Uit deze gegevens blijkt dat
ongeveer de helft van onze deelneemsters in de loop van haar
carrière al eens gesolliciteerd heeft
voor een managementfunctie. Het
gaat om een mix van alle managementniveaus (junior, middle en
senior). Veel van de deelneemsters
die nog niet hebben gesolliciteerd
voor een managementfunctie
verwijzen naar een gebrek aan
interessante vacatures, de nood om
meer ervaring en competenties op
te doen, nog andere lopende
projecten en de tevredenheid binnen hun huidige job 10.

_________________

10
Meer details over de motivaties en de belemmeringen van de vrouwen om te solliciteren
voor een managementpositie , kan u lezen in ons hoofdstuk (hoofdstuk V) over de kwalitatieve
analyse.
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Wij merken een belangrijke interesse
bij onze deelneemsters om te solliciteren voor een managementfunctie
bij de Federale overheid (82,6%).
De motivaties die het meest worden
aangegeven door onze deelneemsters hebben zowel betrekking op
interne factoren (zin om te evolueren
en zich competent voelen, …) en
externe factoren die meer te maken
hebben met de voordelen die de
functie met zich meebrengt 11.

65 % van onze kandidaten heeft een
professioneel project op moment
van deelname aan Top Skills, hiervan
weet 38 % exact welke resultaten ze
met dit project willen bereiken.

_________________

11
Voor meer details over de motivaties en de belemmeringen om een managementfunctie
binnen de Federale overheid op te nemen, verwijzen we u graag naar het hoofdstuk
(hoofdstuk V) over de kwalitatieve analyse.
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72.8 % vindt niet dat mannen betere
managers zijn dan vrouwen. 4 % is
echter deze mening wel toegedaan
en ongeveer 22 % heeft een verdeelde mening.

Volgens sommige van onze deelneemsters zijn mannen betere managers dan vrouwen omdat ze
minder emoties tonen, strategischer zijn, besluitvaardiger zijn en zich beter weten te verkopen. Of
nog simpeler, de huidige samenleving zou hun emancipatie als manager ook meer bevoordelen.
Tegenstanders van deze stelling verwijzen naar het aseksuele karakter van een competentie die
even goed door mannen als vrouwen kan verworven worden. Sommigen menen echter dat vrouwen over meer troeven als manager beschikken aangezien ze beter zouden zijn op organisatorisch of relationeel vlak 12.

De meerderheid van onze deelneemsters werkt iets meer dan de
normale werktijd. Een groot aantal
werkt meer dan 40 uur per week, en
10 % van hen overstijgt zelfs 50 u per
week.

_________________

12
Meer details over « Man of vrouw : Wie is de beste manager ? » kan u lezen in het
hoofdstuk over de kwalitatieve analyse (hoofdstuk V)
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Analyse van de psychologische vragenlijsten
Om beter de belemmeringen van vrouwelijke kandidaten te kunnen identificeren, hebben onze
deelneemsters een aantal vragenlijsten ingevuld die betrekking hebben op variabelen die als
mogelijke belemmeringen op de carrière van vrouwen kunnen beschouwd worden. In Top Skills
I bleken deze variabelen belemmeringen te zijn op de evolutie van onze deelneemsters.
DYNAMISME
De graad van dynamisme m.b.t. de actieve zoektocht naar werk is relatief laag bij onze deelneemsters. Eigenlijk blijkt dat onze deelneemsters, in de twee weken voorafgaand aan hun deelname, redelijk zelden naar werk hebben gezocht (minder dan 3 keer). Het lijkt ook dat ze gemakkelijker werk zoeken via de media of via een informeel netwerk van vrienden en bekenden dan
via officiële rekruteringsorganisaties of direct contact met werkgevers.

IMPRESSION MANAGEMENT
Als het gaat om een goede indruk maken op een werkgever, lijkt het dat onze deelneemsters
weinig moeilijkheden ervaren. Bij onze deelneemsters die tijdens sollicitaties hun competenties,
kennis en expertise proberen te tonen, lijken de assertieve verbale vaardigheden relatief ontwikkeld te zijn. Zij schijnen hun non-verbaal gedrag bij sollicitaties in hun voordeel te gebruiken door
hun voorkomen te verzorgen en oogcontact te zoeken met de werkgever.
Daarentegen zouden ze er voordeel bij halen, mochten ze bij voorbaat inzetten op de assertieve
verbale integratie waar het, tijdens het interview met de werkgever, zou gaan over het benadrukken van hun mogelijkheden om zich te integreren in het bedrijf, om zich de waarden en missies
ervan eigen te maken,…
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GEVOEL VAN PROFFESIONELE EFFECTIVITEIT
Het gevoel van professionele effectiviteit is erg bevredigend bij onze deelneemsters. Zo menen ze
dat ze de doelstellingen die ze voor zichzelf hebben vooropgesteld met vrucht bereiken. Zij voelen zich ook voldoende gewapend om te voldoen aan de eisen die gepaard gaan met hun werk.
GEVOEL VAN COMPETENTIE ten opzichte van de gewenste en toekomstige job
Onze deelneemsters schatten zichzelf voldoende gekwalificeerd en competent in om de job die
ze willen uitoefenen in de toekomst met succes te vervullen.
ZELFEVALUATIE VAN HUN PROFESSIONEEL PLAN
De manier waarop onze deelneemsters zichzelf evalueren is relatief neutraal. Ze zouden er baat
bij hebben om optimistischer, positiever,…, te worden. Zelfs wanneer de vrouwen aangeven dat
ze hun taken met succes vervullen en in staat zijn om de meeste van de problemen waarmee
ze geconfronteerd worden op te lossen, vinden ze dat er nog steeds werk aan de winkel is. Onze
deelneemsters menen inderdaad dat ze niet voldoende controle op hun werk hebben, bekijken
de zaken negatief, voelen zich soms depressief of twijfelen nog aan hun capaciteiten.
ZELFVERTROUWEN
Het zelfvertrouwen van onze deelneemsters is relatief laag. Daardoor zouden ze er bij kunnen winnen om meer aandacht en energie te besteden aan het aanpassen van mogelijke gevoelens die
ze ondervinden ten opzichte van zichzelf en die vandaag zonder twijfel hun carrière remmen. Zo
zouden ze het gevoel hebben op niet veel dingen in hun leven trots te zijn, zouden ze zonder twijfel zeggen dat ze zich nutteloos voelen, zoals bijv. ‘in niets goed’ of ‘mislukkeling’. Daarenboven
geven ze aan dat ze er alles willen aan doen zodat mensen hen meer respect tonen.
OVERTUIGING VAN DISCRIMINATIE

Onze deelneemsters lijken overtuigd
te zijn van seksuele discriminatie in
ons land (65 % geeft aan overtuigd
te zijn van het bestaan van seksuele
discriminatie). Zo geven ze aan
eerder akkoord te zijn met de stelling
dat discriminatie in België altijd voor
problemen zorgt en dat vrouwen
minder kansen hebben dan mannen
om een mooie carrière uit te bouwen.
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DISCRIMINATIE-ERVARINGEN

33,7% is zelf al eens geconfronteerd
met seksuele discriminatie. Deze
discriminatie zou echter meer betrekking hebben op het gevoel van
gediscrimineerd te worden dan op
een werkelijke ervaring van directe
discriminatie. Laten we echter niet
vergeten dat dit een belangrijke belemmering vormt op de carrière van
vrouwen!
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Analyse van de zelfevaluatie van 5 managementcompetenties
In het kader van Top Skills II hebben we aan onze deelneemsters gevraagd om zichzelf te evalueren op 5 managementcompetenties13. Deze competenties werden nadien nog door onze jury
geëvalueerd op basis van de managementcase en het interview. Het doel was om de kennis van
onze deelneemsters over hun eigen competenties en tendensen m.b.t. onder- en overevaluatie
na te gaan In het verleden hebben we immers geobserveerd dat een van de belemmeringen
op de evolutie van vrouwen bestaat uit het feit dat ze zichzelf onderschatten en dat de zelfkennis
over hun competenties niet overeenstemt met hun werkelijke competenties.
Dit was echter niet wat we observeerden in het kader van Top Skills II. De analyse van de zelfevaluaties van onze kandidaten (alle talen) indiceert dat ze zichzelf zeer positief beoordelen op
het geheel van de geteste managementcompetenties. Een gering deel van hen is van mening
dat hun competenties zwak of middelmatig ontwikkeld zijn.
De evaluatie van onze jury is lager dan de evaluatie van onze deelneemsters wat erop wijst dat ze
de neiging hadden zichzelf te overschatten. De evaluatie van onze jury blijft echter zeer positief
en bewijst een graad van opmerkelijke competenties bij onze deelneemsters, wat zonder twijfel
ook hun belangrijk slaagpercentage in reële managementselecties verklaart ( zij slagen vaak
meer dan mannen).

_________________

13
Flexibel en vernieuwend denken, visie en integrerend vermogen, verantwoordelijkheidszin
en initiatief nemen, overtuigen en onderhandelen & samenwerken en uitbouwen van netwerken.
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Analyse van de scores van de 5 competenties
COMPETENTIE 1 : FLEXIBEL EN VERNIEUWEND DENKEN

JURY-EVALUATIE :
Volgens de jury was bij 48.9 % van
de deelneemsters deze competentie voldoende ontwikkeld of sterk
ontwikkeld.

ZELFEVALUATIE VAN COMPETENTIES
door onze kandidaten:
92,3% van de vrouwen beschouwen
de competentie flexibel en vernieuwend denken bij zichzelf als voldoende ontwikkeld of sterk ontwikkeld.
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COMPETENTIE 2 : VISIE EN INTEGREREND VERMOGEN

JURY-EVALUATIE :
Volgens onze jury beschikte 58.7 %
van onze deelneemsters over deze
competentie in ontwikkelde of sterk
ontwikkelde mate.

ZELFEVALUATIE VAN DE COMPETENTIES door onze deelneemsters: 90.2
% van de vrouwen vindt van zichzelf dat ze de competentie visie en
integrerend vermogen in voldoende
ontwikkelde of sterk ontwikkelde
mate bezitten.
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COMPETENTIE 3 : VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN EN INITIATIEF NEMEN

JURY- EVALUATIE :
Volgens de jury beschikten 63.1% van
de kandidaten over deze
competentie in ontwikkelde of sterk
ontwikkelde mate.

ZELFEVALUATIE VAN DE COMPETENTIES door onze deelneemsters:
98,9% van de vrouwen vindt van
zichzelf dat de competentie verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
bij zichzelf voldoende of sterk ontwikkeld is.
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COMPETENTIE 4 : OVERTUIGEN EN ONDERHANDELEN

JURY-EVALUATIE :
Volgens de jury was deze competentie bij 52.2 % van de kandidaten
voldoende ontwikkeld of sterk
ontwikkeld.

ZELFEVALUATIE VAN DE COMPETENTIES door onze deelneemsters :
84,7% van de vrouwen vindt van
zichzelf dat de competentie overtuigen en onderhandelen bij hen
voldoende of sterk ontwikkeld is.
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COMPETENTIE 5: SAMENWERKEN EN UITBOUWEN VAN NETWERKEN

JURY-EVALUATIE :
Volgens onze jury was deze competentie bij 60.9 % van de kandidaten
voldoende of sterk ontwikkeld.

ZELFEVALUATIE VAN DE COMPETENTIES door onze deelneemsters :
91,3% van de vrouwen vindt van
zichzelf dat de competentie samenwerken en uitbouwen van netwerken
bij hen voldoende of sterk ontwikkeld
is.
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Effecten en impact van Top Skills onmiddellijk na het bilan.
Direct na hun deelname, werden onze deelneemsters bevraagd over de effecten en de impact
die het project op hun heeft gehad. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste effecten
en impacts :

72.8 % van de kandidaten geeft aan
gemakkelijker te solliciteren voor een
managementfunctie na Top Skills.

De helft van onze deelneemsters
geeft aan de intentie te hebben
binnen het jaar te solliciteren voor
een managementfunctie. Meer dan
20% van hen zegt zo snel mogelijk te
solliciteren.
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80 % van onze deelneemsters gaat
akkoord met de evaluatie van de
jury, ondanks het feit dat hun zelfevaluatie van de managementcompetenties aan het begin positiever
was.

76 % gaat akkoord of helemaal
akkoord met deze stelling.
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79,3% gaat akkoord of helemaal
akkoord met deze stelling

63,1% gaat akkoord of helemaal
akkoord met deze stelling.
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85,9% van de vrouwen gaat akkoord
of helemaal akkoord met deze
stelling.

55,5% van onze vrouwen gaat
akkoord of helemaal akkoord met
deze stelling.
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57,6% van onze deelneemsters gaat
akkoord of helemaal akkoord met
deze stelling.

45,7% ziet meer perspectieven na
Top Skills (akkoord of helemaal
akkoord). Enkel een klein deeltje van
de respondenten (6 %) gaat niet
akkoord met deze stelling.

39

TOP SKILLS SCREENING

KWANTITATIEVE ANALYSE VAN DE RESULTATEN

58,7% van de vrouwen gaat akkoord
of helemaal akkoord met de stelling
dat ze een ontwikkelprogramma
zullen opstellen op basis van de
verbeterpunten die ze hebben
ontdekt in het kader van Top Skills.
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Effecten en impact van Top Skills na 3 à 6 maanden14
Wij hebben de evolutie van onze deelneemsters opgevolgd om zo de effecten van ons project
op lange termijn te kunnen evalueren. De vrouwen die hadden aangegeven te willen deelnemen aan ons longitudinaal onderzoek hebben we opnieuw gecontacteerd met als doel meer te
weten te komen over hun carrière en de ondernomen acties.
Deze analyse richt zich dus enkel op de vrouwen die hebben deelgenomen aan ons onderzoek 3
à 6 maanden na het project en behelst dus niet alle vrouwen die hebben deelgenomen aan Top
Skills. Toch geven deze resultaten al een mooie indicatie van de effecten die Top Skills kan hebben op een steekproef van een 50-tal vrouwen. We willen de dames die hebben meegewerkt
aan ons langetermijnonderzoek hiervoor trouwens nog eens bedanken!

Effecten en impact van Top Skills na 3 à 6 maanden :
sollicitatieacties

25% van de respondenten heeft na Top Skills effectief gesolliciteerd voor een managementfunctie. Dat komt overeen met de intenties van de vrouwen onmiddellijk na het project. Meer dan 20
% van hen had immers aangegeven de intentie te hebben zo snel mogelijk te solliciteren, en meer
dan 10 % zou dit doen binnen enkele maanden na Top Skills. Deze cijfers indiceren dat ze effectief
hebben gesolliciteerd en ze een belangrijke stap hebben gezet.

_________________

14
Van de 92 deelneemsters aan Top Skills II, hebben er 56 deelgenomen aan de longutidinale studie.
Van de 56 vrouwen die hebben geantwoord, hebben er een 14-tal effectief gesolliciteerd.
Voor meer details over hun motivaties en remmingen, verwijzen we u graag naar hoofdstuk V
over de kwalitatieve analyse.
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Effecten en impact van Top Skills na 3 à 6 maanden :
ondernemen van actieve stappen met het doel te solliciteren
voor een managementfunctie

70% van onze respondenten hebben
actieve stappen ondernomen met
als doel te solliciteren voor een
managementfunctie.

Effecten en impact van Top Skills na 3 à 6 maanden :
professioneel project

65% heeft een professioneel project
na Top Skills.
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Effecten en impact van Top Skills na 3 à 6 maanden : in welke
mate heeft het project Top Skills u geholpen?

78% van de respondenten geeft aan
dat Top Skills hen heeft geholpen.
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Graag delen we met u onze vaststellingen en resultaten van de tweede grote editie van Top Skills,
resultaten die de eerste editie verder ondersteunen en zelfs nog verrijken. Als u dit wenst, kunt u
ook nog steeds het rapport over Top Skills I herlezen. Dit document vindt u terug op onze website
www.selor.be.
Eerst en vooral willen wij er nog eens op wijzen dat ons rapport gebaseerd is op de resultaten van
een beperkt aantal vrouwen, en dat wij hieruit dus geen algemene conclusies kunnen trekken. Niettemin hebben wij een aantal resultaten kunnen vaststellen gelijkaardig aan onze vaststellingen
tijdens Top Skills I en evenementen en workshops gewijd aan vrouwen. We kunnen dus stellen dat
er bepaalde obstakels zijn die blijvend zijn, en gedeeld worden door een groot aantal vrouwen…
Hierna volgen de belangrijkste resultaten van deze tweede editie van Top Skills op het gebied van
obstakels in de carrière van vrouwen:
1. Persoonlijke en psychologische obstakels
Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse tonen obstakels voor de evolutie van vrouwen
op persoonlijk en psychologisch vlak aan. Deze factoren verklaren voor een groot deel de terughoudendheid van vrouwen om zich kandidaat te stellen voor een managementfunctie, en dit
los van de individuele kenmerken van onze deelneemsters (taalkundige rol, activiteitensector, ...).
Wij hebben kunnen vaststellen dat deze factoren zowel intern als extern van aard kunnen zijn. Wat
de interne factoren betreft: de vrouwen uit de steekproef durfden zich geen kandidaat te stellen
omdat ze schrik hebben, vrezen voor een mislukking, te weinig zelfvertrouwen hebben of denken
niet over de nodige capaciteiten te beschikken, zich eerst verder willen ontwikkelen om 100%
klaar te zijn voor de functie, zichzelf niet kunnen verkopen aan een werkgever, … Wat de eerder
externe factoren betreft, vertonen onze deelneemsters bepaalde overtuigingen die gekoppeld
zijn aan stereotypen en vooroordelen die mensen kunnen hebben over kaderfuncties en de
manier waarop een managementfunctie wordt verkregen (een te politieke omgeving waar de
wil van de man wet is, je moet iemand kennen om ergens binnen te raken, …).
Deze overtuigingen weerhouden een groot aantal vrouwen ervan zich kandidaat te stellen,
omdat ze van mening zijn dat het geen zin heeft, dat alles toch al vooraf is besproken en beslist
onder mannen!
De kwantitatieve analyse toont aan dat er nog andere psychologische factoren in aanmerking
kunnen genomen worden als obstakels voor de vrouwelijke evolutie, zoals een te lage graad van
dynamisme, een te lage zelfbeoordeling of een te laag zelfbeeld bij vrouwen. En inderdaad, hoe
kan iemand een kaderfunctie in de wacht slepen als men geen actieve stappen onderneemt
in de zoektocht naar werk? Hoe kan iemand de nodige moed vergaren om te solliciteren als
die persoon zich onbekwaam of zelfs overbodig voelt? Hoe kan een vrouw een werkgever
overtuigen van haar troeven en kwaliteiten als die vrouw daar zelf niet van overtuigd is?
Concreter stelden we vast dat de vrouwen uit onze steekproef onvoldoende blijk gaven van
dynamisme in hun zoektocht naar werk en nieuwe kansen. Zo zouden zij zich veel actiever kunnen
opstellen door rechtstreeks contact op te nemen met selectiebureaus en werkgevers in plaats
van de voorkeur te geven aan meer passieve en informele zoekmethodes zoals het internet of
contact met vrienden en kennissen.
Wanneer onze deelneemsters toch op sollicitatiegesprek gaan, blijken zij echter steeds in staat
een goede indruk na te laten door een assertief beeld van zichzelf op te hangen benadrukt door
een non-verbale attitude die deze goede indruk nog kracht bijzet (verzorgd voorkomen, oogcontact maken met de werkgever, …). Om hun kansen echt te doen stijgen, zouden onze deelneemsters echter vooral hun pijlen moeten richten op een assertieve verbale integratie waarbij ze
tijdens het gesprek de nadruk leggen op hun capaciteiten om zich te integreren in de onderne-
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ming (organisatie, bedrijf, …) en op het feit dat ze volledig achter de waarden en doelstellingen
van de onderneming staan. Dit zal zeker de nodige resultaten opleveren!
De factoren die onze deelneemsters het meest nadeel toebrengen, zijn hun zelfbeeld en zelfbeoordeling. Zij hebben vaak een te negatief zelfbeeld om nog voldoende zin en moed op te
brengen om zich in te zetten voor hun carrière (ze voelen zich vaak nutteloos, onbekwaam, ‘nergens goed voor’, terneergeslagen, …). Bovendien verspillen ze heel wat energie om ervoor te
zorgen dat iedereen hen meer respect betuigt. Deze vaststelling baart ons zorgen en roept ook
vragen op. Is het dan niet nodig om ook de dagelijkse omgeving van deze vrouwen onder de
loep te nemen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak? Hoeveel van jullie voelen zich
geremd in hun carrière door het aanhoren van seksistische uitlatingen onder de vorm van stereotypen en vooroordelen over het geslacht, waarbij vrouwen nog veel te vaak gekoppeld worden
aan klassieke vrouwenrollen, zoals de liefhebbende en zorgende moeder, …? Hoeveel van jullie,
vaak al manager, krijgen zelfs het recht niet om als dusdanig aanvaard te worden en geven uiteindelijk een mooie carrière op? Dit zijn vragen die zeker een grondigere analyse vereisen en die
in het volgend punt aan bod komen.
2. Externe en organisatorische obstakels
In ons project hebben we een aantal organisatorische factoren ontdekt die obstakels vormen
voor de carrière van vrouwen. Deze obstakels doen zich voor als een gevolg van een gebrek aan
flexibiliteit en inspanningen bij het bedenken van concrete oplossingen gericht op het vereenvoudigen van het evenwicht tussen het professionele en persoonlijke leven. Een probleem dat
onze deelneemsters eerder toewijzen aan andere vrouwen dan aan zichzelf. In het kader hiervan
suggereren onze deelneemsters een aantal oplossingen voor het verminderen van deze organisatorische obstakels aan de federale overheid en aan bedrijven in het algemeen: bijv. quota
instellen voor het aantal vrouwen in Directiecomités (een voorstel dat zeker de moeite waard is
om besproken te worden en waarover vaak gedebatteerd wordt gezien de inherente risico’s),
inrichten van meer crèches, promoten van telewerk, flexibele uurroosters, meer flexibiliteit tussen
de werknemers en de bestuursleden, aanbieden van meer opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, … Wat de rest van de voorstellen betreft, zijn wij tevreden u te kunnen meegeven dat
deze reeds deels worden opgenomen door Selor. Zo stelden onze deelneemsters voor om meer
te investeren in het sensibiliseren en motiveren van vrouwen voor topfuncties, meer transparantie
te bieden over de selectiecriteria en procedures, de objectiviteit van de selecties te garanderen, werkaanbiedingen zichtbaarder te maken en om projecten te starten zoals Top Skills! Wij
zijn verheugd u te kunnen meedelen dat deze laatste voorstellen stuk voor stuk deel uitmaken
van het dagelijkse diversiteitsbeleid van Selor. Selor wordt overigens steeds meer gevraagd door
bedrijven en organisaties, zowel uit de publieke als de openbare sector, om acties zoals Top Skills
in te richten, opleidingen te geven over diversiteit en gelijke kansen of om selectieprocedures te
evalueren om de objectiviteit ervan te kunnen garanderen. We kunnen dus stellen dat het de
goede richting begint uit te gaan!
3. De motivatie om een kaderfunctie te bekleden is niet altijd even duidelijk of sterk aanwezig bij
onze deelneemsters. Dit konden we ook vaststellen tijdens Top Skills I. Voor onze deelneemsters is
het bekleden van een topfunctie veelal het resultaat van een logische evolutie, van een evenwicht tussen hun capaciteiten en de noden van de werkgever of gewoon een mogelijkheid om
zich verder te ontwikkelen. We vinden echter geen sterkere en persoonlijkere motivaties terug die
een drijvende kracht vormen voor vrouwen om door te gaan en de deur naar managementfuncties in een directiecomité te openen. Tijdens Top Skills I merkten we bijvoorbeeld dat bepaalde
vrouwen echt gedreven waren door de wil om te tonen waar vrouwen toe in staat zijn, bij te
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dragen aan de ontwikkeling van de vrouw, meer verantwoordelijkheid te hebben, te leiden, strategieën te ontwikkelen, … Hoe duidelijker en gerichter de motivatie is, hoe eenvoudiger het ook
wordt om een doelstelling te bereiken.
4. Overtuiging van en ervaring met discriminatie
65% van onze deelneemsters is zich bewust van het bestaan van geslachtsdiscriminatie in ons
land en is er redelijk van overtuigd dat vrouwen in België minder kans maken op een geslaagde
carrière dan mannen.
Vergeet ook niet dat een van de belangrijkste factoren met een nefaste invloed op een carrière,
en zelfs op een volledig leven, ervaring met discriminatie is. Het is begrijpelijk dat iemand zijn zelfvertrouwen, zijn wil om vooruit te komen en zijn vechtlust verliest, als hij of zij het slachtoffer en/of
getuige is geweest van discriminatie. Een derde van onze deelneemsters verklaart al gediscrimineerd te zijn en/of het gevoel te hebben gehad gediscrimineerd te zijn. Of het hier gaat om een
opvatting of een realiteit, is van ondergeschikt belang. De gevolgen kunnen in beide gevallen
even ernstig zijn. Het is dus van belang - en dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan - angsten te
overwinnen en geconditioneerde overtuigingen, gevoed door deze negatieve periode, te neutraliseren.
5. Beeld van de overheid als werkgever
De meerderheid van onze deelneemsters vindt de Federale overheid een relatief goede werkgever. De overheid wordt gezien als een goede, stabiele, menselijke, positieve, aantrekkelijke,
dynamische en moderniserende werkgever. De overheid biedt volgens onze deelneemsters ook
heel wat ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. De functies bij de overheid worden ervaren
als uiterst gevarieerd en zinvol. Uiteraard zijn niet alle meningen positief gekleurd en kunnen negatieve opvattingen over de overheid ook struikelblokken voor een sollicitatie vormen. Negatieve
aspecten die worden aangehaald, zijn onder meer de zware hiërarchische structuur, een gebrek
aan ondersteuning, het evenwicht tussen het persoonlijke en professionele leven of het politieke
aspect. Een aspect wat heel wat vrouwen ervan weerhoudt zelfs nog maar te denken aan solliciteren. Veel vrouwen geloven immers dat je iemand moet kennen die actief is in de politiek om
een topfunctie bij de overheid te kunnen bemachtigen. Na Top Skills II kregen we enkele bittere
getuigenissen te horen van vrouwen die, na het ontvangen van een positieve evaluatie over hun
competenties, binnen hun bedrijf onzacht in aanraking zijn gekomen met het ‘glazen plafond’,
ook al voelden ze zich klaar om een stap hogerop te zetten en blaakten ze van zelfvertrouwen.
Dergelijke gebeurtenissen doen zich nog al te vaak voor en doen vragen rijzen bij alle inspanningen die worden genomen om ze tegen te gaan, en dus ook bij dit project. Deze slechte ervaringen zorgen bij vrouwen echter jammer genoeg vooral voor ontgoochelingen waardoor ze een
mooie carrière, een mooiere toekomst, grootse projecten, ... , opgeven. Wat een verspilling van
talent is. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet eenvoudig is om het glazen plafond te scheiden van
zowel de externe en organisatorische obstakels als de persoonlijke obstakels waarop het project
Top Skills zich toespitst. Uiteraard zullen we dan ook alles in het werk stellen om deze informatie
(betreffende slechte ervaringen, ontgoochelingen die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben
voor getalenteerde vrouwen, ...) te laten doorstromen. Helaas is het voor ons onmogelijk ervoor te
zorgen dat ieders opvatting (zowel van managers als van hun sociale vertegenwoordigers) over
mannen en vrouwen wordt gewijzigd. Toch zetten wij ons hiervoor dagelijks in door bijvoorbeeld
opleidingen over diversiteit en gelijke kansen te organiseren, waar wij iedereen zichzelf in vraag
laten stellen en ertoe aanzetten zijn om haar referentiekaders, stereotypen, vooroordelen enz.
onder de loep te nemen. Stuk voor stuk factoren die aanleiding kunnen geven tot oordelen en
discrimineren! We mogen echter ook niet vergeten dat het hier niet uitsluitend mannen betreft,
ook nog veel te veel vrouwen zijn dezelfde opvatting toegedaan!
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6. Overtuiging dat mannen betere managers zijn
Vrouwen denken soms dat mannen betere managers zijn. Hierdoor weigeren ze zich als concurrenten op te stellen omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze onvoldoende gewicht in de schaal kunnen leggen. Een slecht uitgangspunt! Tijdens Top Skills I kwamen we reeds tot dezelfde conclusie.
Ook al is het percentage vrouwen dat er echt van overtuigd is dat mannen betere managers zijn
erg laag (4% van onze deelneemsters), het is nog steeds te hoog! Als reden geven deze vrouwen
aan dat mannen betere managers zijn omdat zij hun emoties kunnen verbergen, zich beter kunnen verkopen aan een werkgever, beter beslissingen kunnen nemen of strategischer zijn. 22% van
de deelneemsters had een verdeelde mening. In bepaalde gevallen beschouwden zij mannen
als betere managers omwille van dezelfde redenen als hierboven beschreven. In andere gevallen waren ze van mening, net zoals de andere 78%, dat mannen geen betere managers zijn.
Onze deelneemsters zijn dus van mening dat een competentie niet geslachtsgebonden is en
dat zowel mannen als vrouwen deze kunnen ontwikkelen. Het is overigens zo dat een groot deel
van de vrouwen beter zou presteren op bepaalde managementdomeinen zoals organiseren of
personeelsbeleid.
7. Self marketing en het vermogen zichzelf te verkopen aan een werkgever
Het is inderdaad geen gemakkelijke opgave om jezelf op een positieve manier te verkopen als
je niet overtuigd bent van je eigenwaarde, competenties, capaciteiten, motivatie, … We stelden
vast dat het zelfbeeld en de zelfbeoordeling van onze deelneemsters, evenals hun motivatie om
een topfunctie te bekleden, ontoereikend was. Zonder deze capaciteiten wordt het moeilijk om
een interessant en overtuigend beeld van jezelf over te brengen naar de werkgever. Niettemin
konden we bij onze deelneemsters een relatief goede score vaststellen op het vlak van Impression
Management. Ze konden dus een goede indruk maken en een werkgever of evaluatiecommissie overtuigen van hun kwaliteiten. Als ze bepaalde aspecten benadrukten, deden ze dit om de
werkgever te overtuigen van hun meerwaarde, hun vaardigheden om zich te integreren in een
bepaald bedrijf, hun competentie om de waarden en missie van het bedrijf over te nemen, …
Wij stelden ook vast dat onze deelneemsters eerder geneigd waren zichzelf te overschatten wanneer hen werd gevraagd zichzelf te evalueren op het gebied van managementvaardigheden.
Ondanks deze positief ogende elementen, constateren we dat bij werkelijke managementselecties het aantal geselecteerde vrouwen na cv-screening gevoelig lager ligt dan het aantal geselecteerde mannen. Vrouwen lijken het moeilijker te vinden om zichzelf te verkopen en zich op de
voorgrond te plaatsen in een cv, wat vaker dan bij mannen aanleiding geeft om niet geselecteerd te worden voor een eigenlijke selectie. Het is door deze vaststelling dat we besloten hebben
een cv-screening op te nemen in het project Top Skills Zo kunnen wij onze deelneemsters toetsen
op het voorstellen en verkopen van zichzelf, en hen feedback geven over hoe zij een cv optimaal
kunnen opstellen. Het is immers enorm belangrijk dat kandidaten voor een managementfunctie een goed opgesteld cv met zoveel mogelijk details insturen. Aan de hand hiervan kunnen
evaluatiecommissies nagaan of een kandidaat al dan niet beantwoordt aan de deelnamevoorwaarden (diploma en ervaring). Het cv is dus het eerste obstakel dat overwonnen moet worden!
8. Beeld van de ideale manager
Vaak gebeurt het dat vrouwen de vereisten die gekoppeld zijn aan het profiel van een manager
overschatten. Zij durven zich dan ook niet te kandideren omdat ze van mening zijn niet over alle
nodige competenties te beschikken. We konden tijdens Top Skills I al opmerken dat vrouwen 100%
klaar willen zijn en aan alle criteria willen beantwoorden voor ze zich kandidaat stellen voor een
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managementfunctie. Dit verklaart meteen al voor een deeltje waarom er zo weinig vrouwelijke
kandidaten zijn, aangezien slechts een klein aantal vrouwen zich 100 % klaar voelt. Tezelfdertijd
verklaart dit gegeven ook de meer dan opmerkelijk hoge slaagcijfers bij vrouwelijke kandidaten.
Als vrouwen zich uitsluitend kandidaat stellen wanneer ze zich hier 100% klaar voor voelen, en ze
van mening zijn dat ze aan alle criteria beantwoorden, dan is het evident dat er goede resultaten volgen. Het beeld dat onze deelneemsters hebben van het profiel van een manager blijkt
gelukkig niet al te veel af te wijken van de werkelijkheid. Een mogelijke overschatting van de
vereisten voor dergelijke functies vormt dus niet meteen een obstakel voor onze deelneemsters.
Bovendien blijken ze aan de vereisten te beantwoorden, wat uiteraard meteen het gevoel van
onrechtvaardigheid en overmatige vereisten doet verminderen en de legitimiteit van de managementselecties met een grote inhoudelijke validiteit doet toenemen. Als wij de deelneemsters
vragen zichzelf te evalueren met betrekking tot het ideale managersprofiel, willen ze zich vooral
op eerder technische vlakken ontwikkelen, zoals budgetbeheer of talenkennis. Ze vinden dat ze
min of meer beantwoorden aan de andere competenties van een managersprofiel. Tussen ongeveer beantwoorden aan en 100 % beantwoorden aan, ligt wel nog een lange weg, wat het
lage aantal vrouwelijke kandidaten kan verklaren.
9. Gezinssituatie van de vrouw
Heel wat personen denken dat het gezin hét belangrijkste obstakel vormt voor de carrière van
een vrouw. Wanneer we aan onze deelneemsters vragen aan te geven waarom vrouwen in het
algemeen doorgaans niet carrièregericht zijn en waarom ze ondervertegenwoordigd zijn in Directiecomités, dan verwijzen ze inderdaad ook naar deze reden. Op de lijst van mogelijke obstakels
voor vrouwen (meer dan op de lijst met eigen obstakels) staat het gezin en het privéleven dan
ook op de eerste plaats. De obstakels die onze deelneemsters zelf ervaren, haalden we al aan in
het eerste stuk van deze bespreking. Deze gaan eerder om persoonlijke obstakels zoals angsten,
gebrek aan zelfvertrouwen enz. dan om het gezin.
Uit onze analyses blijkt echter dat de gezinssituatie van een vrouw geen obstakel hoeft te vormen
voor de carrière van vrouwen. We willen er op wijzen dat het merendeel van onze deelneemsters
tot een leeftijdscategorie behoort waar het gezin een belangrijke plaats inneemt en waar eventuele kinderen nog jong zijn (meer dan 20% van de deelneemsters is jonger dan 35 jaar, en meer
dan 50% behoort tot de leeftijdsgroep van 36 tot 45 jaar). Ongeveer 80% van onze deelneemsters
is bovendien gehuwd of woont samen, en 72,7% heeft minstens één kind (15% heeft minstens 3
kinderen). Naast een gezinssituatie die duidelijk aanwezig is en die ongetwijfeld beschouwd en/
of ervaren kan worden als tijdrovend, bekleedt ongeveer de helft van onze deelneemsters een
managementfunctie en werken zij heel wat meer dan 8 uur per dag (meer dan 40 uur per week).
Toch wordt dit niets als een last ervaren, integendeel zelfs, ze blijven een wil vertonen om te evolueren en hebben een redelijk ontwikkeld professioneel plan voor ogen (65% van hen heeft een
professioneel plan voor ogen, waarvan 38% precies weet wat ze willen bereiken gedurende hun
carrière).
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Welke effecten kunnen we vaststellen na Top Skills II?
Wat betreft de verwachtingen van de vrouwen die deelnamen aan de 2e editie van Top Skills,
kunnen wij stellen dat wij deze relatief goed hebben kunnen inlossen! De deelneemsters wilden
via dit project hun sterke en zwakke punten beter leren kennen, een balans kunnen opmaken
van hun managementcompetenties, informatie ontvangen over de gehanteerde procedures bij
managersselecties en de kenmerken van een manager (statuut, competentieprofiel enz.), nader kennismaken met de evaluatiecentra (assessment centres), de ontwikkelingstrajecten leren
kennen op het vlak van opleidingen, maar eveneens en vooral hun zelfbeeld en zelfvertrouwen
doen toenemen.
Onze deelneemsters kregen de gelegenheid om ons feedback geven, en dit tot twee maal toe!
Wij wilden namelijk het effect van Top Skills nagaan op een reeks van variabelen die overeenstemmen met de obstakels die wij wilden identificeren. Dit om ze beter te kunnen overbruggen
en zo hun verwachtingen in te lossen (dynamisme en motivatie om te solliciteren, de mate van
het eens zijn met de evaluatie van de jury, gevoel van persoonlijke en professionele efficiëntie,
zelfkennis op het vlak van competenties, kennis over de selectieprocedure enz.).
DE INVLOED OP ONZE DEELNEEMSTERS ONMIDDELLIJK NA TOP SKILLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

72,8% van de deelneemsters is van plan zich sneller kandidaat te stellen voor een managementfunctie;
Meer dan 50% is van plan zich kandidaat te stellen gedurende het jaar dat volgt op het
project, en meer dan 20% zal dit zo snel mogelijk doen;
Meer dan 80% van de deelneemsters is het eens met de evaluatie van de jury, zelfs als deze
zwakker uitvalt dan hun zelfevaluatie;
76% van de deelneemsters heeft nu een betere kijk op hun competenties;
53,3% van de deelneemsters voelt zich klaar om te solliciteren voor een managementfunctie;
72,8% van de deelneemsters voelt zich beter voorbereid om te solliciteren voor een managementfunctie;
79,3% van de deelneemsters heeft nu een betere kijk op hun zwakke punten;
63,1% van de deelneemsters heeft nu een betere kijk op hun sterke punten;
85,9% van de deelneemsters is beter op de hoogte van de selectieprocedure voor topmanagers en de daaraan gekoppelde vereisten en voorwaarden;
55,5% van de deelneemsters is beter op de hoogte van het statuut van een manager/
federale mandaathouder;
57,6% van de deelneemsters heeft een beter zelfbeeld;
45,7% van de deelneemsters ziet nu meer perspectieven;
58,7% van de deelneemsters zal een ontwikkelingsprogramma starten gebaseerd op de
ontvangen feedback.

DE INVLOED OP ONZE DEELNEEMSTERS 3 TOT 6 MAANDEN NA TOP SKILLS
Hierna volgen de belangrijkste invloeden van het project op de deelneemsters van wie wij de
evolutie hebben kunnen volgen na Top Skills15:
•

25% van de deelneemsters heeft zich effectief kandidaat gesteld voor een managementfunctie, en dit binnen een zeer korte termijn na het project;
• 70% van de deelneemsters heeft actief stappen ondernomen om te kunnen solliciteren
(opleidingen, kandidaatreserves, zoeken naar aanbiedingen voor managementfuncties,
bijwerken van het cv op basis van de ontvangen feedback betreffende self marketing, …);
• 78% van de deelneemsters verklaart dat Top Skills hen geholpen heeft bij hun carrière;
• 65% van de deelneemsters blijft een professioneel plan aanhouden.
_________________
15
Van de 92 deelneemsters hebben er 56 deelgenomen aan het langetermijnonderzoek
dat 3 tot 6 maanden na TOP SKILLS werd gevoerd.
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Tot slot …
Wij zijn verheugd dat wij een tweede editie van Top Skills hebben kunnen organiseren, en hopen
ook dat de derde editie van het project, gestart in februari 2011, evenveel interesse, motivatie en
erkenning met zich mee zal brengen als de eerdere edities.
Deze editie was erg intens en verrijkend gezien wij de mogelijkheid hadden om het aantal deelneemsters te verdubbelen in vergelijking met Top Skills I. Hoe meer kandidates hun belemmeringen en moeilijkheden met ons willen delen, hoe verrijkender en relevanter deze projecten kunnen
worden. Ons beeld van de obstakels op het pad van de vrouwelijke evolutie leunt steeds dichter
aan bij de werkelijkheid. Dit maakt het ons mogelijk aangepaste acties te ondernemen om deze
obstakels nog gerichter te overbruggen.
Ook al vonden er nog maar twee edities van Top Skills plaats en hebben er dus nog maar relatief
weinig vrouwen deelgenomen, toch kunnen we al stellen dat de verkregen resultaten relatief
constant en coherent zijn. We kunnen uiteraard nog geen pertinente conclusies trekken, maar
we zijn ervan overtuigd dat bepaalde obstakels al correct geïdentificeerd zijn, en ook aanwezig
blijken te zijn bij een groot aantal vrouwen, en dit zowel bij onze deelneemsters als bij de meerderheid van de vrouwen die wij regelmatig leren kennen tijdens evenementen en workshops met
als thema “gender”.
We kunnen ook met zekerheid stellen dat Top Skills zijn vruchten afwerpt en we de beoogde doelstellingen inlossen, aangezien we telkens nieuwe obstakels voor de carrière van vrouwen kunnen
identificeren. Maar ook - en dit is nog belangrijker - dat wij erin slagen deze obstakels te overbruggen. Met Top Skills lukken we er bovendien ook in de deelneemsters te stimuleren en te motiveren
tot solliciteren, actief stappen te ondernemen en een professioneel plan te ontwikkelen. Zolang
wij in de toekomst geen duidelijke toename zien van het aantal ingestuurde en geselecteerde
kandidaturen van vrouwen en geen betere vertegenwoordiging in de Directiecomités merken,
zullen we bijkomende edities van Top Skills organiseren. In het kader van de werkelijke managersselecties georganiseerd door Selor, stelden wij, na Top Skills I, onder meer een toename van het
aantal vrouwelijke kandidaten met 10 % vast, evenals een toename van 2% vrouwelijke vertegenwoordiging in federale topfuncties. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat het huidige
politiek klimaat niet bijzonder gunstig is voor benoemingen. Hierdoor zullen de cijfers voor 2010
ongetwijfeld laag liggen.
Ongetwijfeld moeten er nog heel wat zaken verteld, gedeeld en onderzocht worden in het delicate domein dat obstakels voor vrouwelijke kandidaten en hun evolutie omhelst. Wij beweren
in geen geval een exhaustieve analyse te hebben gemaakt, en dus zullen wij op basis van onze
ontdekkingen en vaststellingen ons onderzoek voortzetten en Top Skills-projecten blijven voorstellen aan zoveel mogelijk vrouwen die zich verder willen ontwikkelen maar dit niet durven, …, om
welke reden ook!
Competenties zijn niet geslachtsgebonden, en de wereld loopt over van talent, het zou dan ook
zonde zijn om dit talent te verspillen en te laten uitdoven.
Team Diversity@Selor
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