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1. Management Summary 
To encourage the participation of craftsmen and especially to attract women to the construction and 

installation sector in BUStoB we have made an inventory of projects focusing on gender diversity in both 

sectors. Also some desk research was done on existing research concerning the participation of women in the 

building and installation labor market. In cooperation with VHTO, the Dutch expert organization on women in 

technical jobs, we have analyzed the results, facts and figures. With as result a set of opportunities concerning 

gender diversity in the building and installation sectors. Based on the results opportunities for improvement 

are given for several different groups of stakeholders and for the BUILD UP Skills-NL communication activities. 

As this report has the character of an inventory, we do not assume it delivers a fully integrated and validated 

set of guidelines. We see the results as a practical starting point for addressing gender diversity within BUILD 

UP Skills in a proper and inspiring way. 

 

2. Inleiding 
BuildUpSkillsNL (www.buildupskills.nl) heeft als doelstelling het verhogen (upskillen) van de kennis en 

vaardigheden van vakmensen in de bouw- en installatiesector ter behoeve van de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving. Het betreft hierbij de vakmensen op MBO-niveau die direct betrokken zijn bij de 

energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving in de periode van 2012 - 2020. Een klein deel, +-2% 

van deze vakmensen zijn vrouwen. 

 

In de afgelopen jaren hebben er verschillende onderzoeken en projecten plaatsgevonden over de positionering 

van de vrouwen en meiden in de techniek.  In de onderzoeken worden de meerwaarde van vrouwen in de 

techniek beschreven. Zo zijn er verschillende onderzoeken plaatsgevonden waaruit een aanbeveling is 

voortgevloeid waarin duidelijk wordt beschreven hoe de positie van vrouwen in de techniek gestimuleerd kan 

worden. Deze inzichten zijn door verschillende projecten en onderzoeken tot stand gekomen. In dit document 

treft u een bundel van onderzoeken en projecten die specifiek gaan over de positionering van de vrouwen en 

meiden in de bouw- en installatiesector. 

 

Het document start met een inventarisatie van beschikbare getallen inzake participatie in onderwijs en 

arbeidsmarkt. Na deze opsomming volgt de inventarisatie en analyse van gevonden projecten. Vervolgens 

geven we een overzicht vanuit bestaand onderzoek. Waarna het document wordt afgesloten met 

aanbevelingen voor de betrokken sectoren en een set aanbevelingen specifiek voor BuildUpSkillsNL. 

 

 

Het is belangrijk dat iedere werknemer welkom is in de bouw- en installatiesector. Dat er oog is voor de talenten 

van individuen, los van achtergrond, leeftijd, sekse, geloof of handicap. Dat verschillende talenten en 

vaardigheden optimaal worden benut wat leidt tot meerwaarde binnen het team en verrijking van de 

organisatie. Daarnaast is diversiteit gewoon een feit waar je niet meer omheen kunt. De Nederlandse 

samenleving is veranderd. Dus ook de samenstelling van leerlingen in de techniek, potentiele werknemers en de 

samenstelling van (potentiele) klanten.  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat diversiteit ook binnen de 

techniek essentieel is.  Diversiteit staat voor alle verschillen tussen mensen. Inclusiviteit creëert een werkcultuur 

waarin alle medewerkers de gelegenheid hebben om talenten en vaardigheden te ontwikkelen en waarin 

diversiteit waardevol is. Iedereen is zich bewust van de verschillen maar gaat er respectvol mee om.   
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3. Getallen Bouwsector 
 
3.1. Genderdiversiteit sectoren 

Al in het onderwijs is zichtbaar voor welke sectoren vrouwen en mannen kiezen. Gebrek van genderdiversiteit 

speelt vooral in de techniek en zorg en welzijn. Vrouwen kiezen voor zorg een welzijn terwijl mannen liever 

voor techniek kiezen. Een welbekend fenomeen dat cultureel verankerd is. In Nederland zijn de minste 

vrouwen werkzaam in de techniek in heel Europa. Volgens getallen uit 2015 (De Ingenieur) zijn in Nederland 

18% vrouwen werkzaam in techniek terwijl dat in bijvoorbeeld Bulgarije 41% zijn.  

 

Bron: website VHTO, Verdeling mbo studenten over de sectoren schooljaar 2015, 2016 

 

In 2015 werken gemiddeld 10%  vrouwen in de bouw. Bij de grote bouwbedrijven varieert het getal tussen 8-

14%. In het buitenland ligt dat getal iets hoger bij 17% (VHTO, Vrouwen in bouwconcerns).  

In de top van bouwbedrijven werken 5% vrouwen en slechts ongeveer 2 % vrouwen werken in de uitvoerende 

bouw (Bouwnetwerk 2006). 

 

3.2. Vrouwen in grote bouwbedrijven (gebaseerd op getallen EIB 2011-2012) 

De meeste vrouwen werken in grotere bouwbedrijven en in de burgerlijke en utiliteitsbouw (wonen en 

werken). De meest voorkomende technische functie is die van werkvoorbereider (30% van de vrouwen met 

een technische functie). De grote bouwers besteden speciale aandacht aan vrouwen bij de werving van 

personeel. Ze geven speciale aandacht aan de positie van vrouwen in het bedrijf door ook bv het opzetten van 

interne vrouwennetwerken. Ze besteden aandacht aan het totaal percentage vrouwen in het bedrijf maar ook 

aan de doorstroom van vrouwen naar hoger management. De bedrijven stellen zichzelf doelstellingen met 

betrekking tot het aantal vrouwen. 

 

Activiteiten voor meer vrouwen omvatten onder meer het aanmoedigen van jonge vrouwen voor het kiezen 

van technische opleidingen, het stimuleren van bv senior vrouwen om op te treden als rolmodel voor collega’s 

maar ook voor scholieren en studenten. Met de maatregelen zetten ze in op het creëren van een 

cultuuromslag waarin genderbalans meer vanzelfsprekend wordt.  

 

Zoals onderstaand tabel laat zien blijft het aandeel vrouwen bij de grote bouwers alsnog laag. Het varieert 

tussen 8%-14%. Het aandeel vrouwen bij de grote bouwers ligt wel iets hoger dan het landelijke gemiddelde. 

Verschillen in aandeel vrouwen schrijft VHTO vooral toe aan de aard en de locatie van de werkzaamheden. 

Over het algemeen vinden vrouwen het minder aantrekkelijk om wereldwijd uitgezonden te worden.  
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Vrouwen werken vaker deeltijd dan mannen. De meeste parttimers werken bij Ballast Nedam (50% van de 

vrouwen, 4% mannen) en Heijmans (10% mannen en vrouwen). Bij BAM zijn het 4% parttimers mannen en 

vrouwen.  

 

BAM 14% 

Dura Vermeer 12% 

Volker Wessels 10% 

Heijmans 10% 

TBI 9% 

Ballast Nedam 9% 

Boskalis 8% 

Vrouwen in grote bouwbedrijven, cijfers 2011 EIB 

 
3.3. Vrouwen in de bouw van 1995 – 2015 

Het percentage vrouwen is nagenoeg ongewijzigd in de periode van 1995 tot 2015. Er waren in 1995 9% 

vrouwen werkzaam in de bouw, in 2008 10% en in 2015 10%.  

In verschillende initiatieven stellen zich bedrijven, netwerken en campagnes doelstellingen voor het verhogen 

van het percentage vrouwen in de bouw (bv 10% vrouwen in 2010, 12% in 2012, 20% in 2015; ‘Vrouwen 

kunnen niet bouwen’). De realiteit blijkt echter weerbarstig en er is niet veel veranderd aan het totaalplaatje. 

Gedurende crisisperiode tussen 2008 en 2015 is het aantal werknemers in de bouw teruggelopen. De krimp is 

voor de vrouwen  16% en voor mannen 18%. De crisis heeft geen invloed gehad op het percentage vrouwen in 

de bouw. 

 

 
In 2015 werken 10% vrouwen in de bouw. Het percentage vrouwen is nagenoeg ongewijzigd in de periode van 

1995 tot 2015. Bron CBS, Werkzame personen bouwnijverheid, x1000 
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3.4. Bouw0nderwijs - MBO 

Vrouwen in het mbo bouwonderwijs kiezen vooral voor de beroepsopleidende weg (BOL). Maar een klein 

percentage kiest voor beroepsbegeleidende opleidingen in de bouw (BBL) in tegenstelling tot de mannen. Deze 

leerweg is afhankelijk van het bedrijfsleven. Met het verdwijnen van veel leerlingenplaatsen sinds begin van de 

crisis in 2008 zijn ook minder vrouwen terug te zien in het BBL. Sinds 2015 is weer een lichte stijging te zien. 

Het totaal aantal vrouwen in het mbo bouwonderwijs heeft een dieptepunt van 430 in 2006 en een hoogtepunt 

van 540 in 2005. De jaren erna ligt het aantal ertussen in. Bij de mannen ligt het hoogste totaalaantal mbo 

leerlingen bij 22600 in 2008 en is het laagste getal 11350 in 2015. 

 

 
Verdeling vrouwen in het mbo onderwijs. De meeste vrouwen kiezen voor een BOL-opleiding, maar een klein 

percentage kiest voor een BBL-opleiding. Bron, Fundeon 

 

 

Verdeling mannen in het mbo onderwijs. De meeste mannen kiezen van oudsher voor een BBL-opleiding, met 

de crisis verandert dat en zijn er vanaf 2013 meer mannen in de BOL-opleiding te vinden. Bron, Fundeon 
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3.5. Onderwijs - HBO inschrijvingen bétatechniek 2008-2015 

Vrouwen in de bouw zijn jong, gemiddeld mid-dertig, hoogopgeleid (ruim 60% heeft minimaal hbo) en 

ambitieus. De meest gekozen studierichtingen zijn bouwkunde, civiele techniek en (bouw)technische 

bedrijfskunde.  Er zijn veel meer vrouwen in het hoger onderwijs te zien dan het mbo. Het aantal inschrijvingen 

vrouwen in de HBO opleidingen betatechniek is stijgend. In verhouding met de mannelijke inschrijvingen is een 

stijging van 15% in 2008 naar 20% in 2015 te zien. 

 

 
Steeds meer vrouwen kiezen voor een HBO opleiding in de bétatechniek 

Bron HBO Raad, HBO inschrijvingen betatechniek 2008-2015  
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4. Getallen Installatiesector 
 

 
Bron: Factsheet trendfiles.otib.nl, 2016 
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Bron: Factsheet trendfiles.otib.nl, 2016 

 

Gegevens uit onderzoek ITS in de technische installatiebranche 

In oktober 2012 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over de vrouwen in de opleiding en op de 

arbeidsmarkt van de technische installatiebrance. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn hier 

puntsgewijs samengevat.  

1. Het aantal meisjes in de TI-opleidingen was en blijft erg laag. Dat geldt voor alle niveaus.  

a. Van alle vmbo-leerlingen is bijna de helft een meisje. Van de vmbo-TI leerlingen is echter 

slechts 3 tot 4 procent een meisje.  

b. In het mbo-TI is het aandeel meisjes met amper 1 procent nog lager.  

c. In de aan de TI gerelateerde hbo-opleidingen varieert het aandeel meisjes: opleidingen 

technische bedrijfskunde circa 6 procent, opleidingen elektrotechniek circa 6 procent, 

opleiding werktuigbouwkunde circa 2 procent en opleidingen AOT circa 1 procent.  

2. Ook in andere technische opleidingen, bijvoorbeeld de opleidingen voor de bouw en de metaal, is het 

aandeel meisjes onder de leerlingen laag, maar wel (wat) hoger dan in de TI-opleidingen. 

3. Meisjes stromen minder vaak uit naar TI-vervolgopleidingen of een baan in de TI dan jongens.  

a. Vanuit het vmbo-TI stroomt 9 procent van de meisjes en 39 procent van de jongens door naar 

een mbo-TI opleiding.  

b. Van de vrouwelijke gediplomeerde TI mbo-BBL’ers stroomt 39 procent van de meisjes uit 

naar een andere mbo-TI opleiding en 20 procent naar een baan in de TI. Van de 

gediplomeerde jongens stroomt 46 procent uit naar een andere mbo-TI opleiding en vindt 36 

procent een baan binnen de TI.  

c. Van de vrouwelijke gediplomeerde TI mbo-BOL’ers stroomt 28 procent door naar een 

vervolgopleiding in de TI; van de jongens is dit 43 procent. Van de vrouwen gaat minder dan 

10 procent aan de slag in een baan in de TI. Van de mannelijke gediplomeerden is dit ruim 10 

procent.  

d. Vanuit het hbo stroomt 4 procent van de vrouwelijke gediplomeerden door naar een baan in 

de TI. Van de mannelijke gediplomeerden is dit 11 procent.  

4. Het aantal vrouwelijke werknemers in de TI-bedrijven is niet erg groot. Wel is er de laatste jaren 

sprake van een zekere toename. In 2011 is ongeveer 10 procent van de werknemers in de TI vrouw. 

Van deze 10 procent is het overgrote deel werkzaam in de niet-technische functies. In 2000 was 9 

procent vrouw, eveneens merendeels werkzaam in niet-technische functies.  

5. In 2011 is 14 procent van alle vrouwelijke werknemers in de TI werkzaam in een technische functie. In 

aantallen gaat het om bijna 2.000 vrouwen. Vanaf 2000 is er een stijging te zien in dit percentage. In 

2000 was het percentage onder de TI-vrouwen dat in een technische functie werkte nog 10 procent.  
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6. In de grote TI-bedrijven is een hoger percentage (21%) van de vrouwelijke werknemers werkzaam in 

technische functies dan in de kleine TI-bedrijven (11%).  

7. Vrouwen in technische functies in de TI zijn gemiddeld één jaar jonger dan hun mannelijke collega’s. 

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in technische functies is 37,6 jaar en die van mannen 38,6 jaar. 

Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen; dit geldt ook voor de vrouwen in technische functies. 

Tegelijkertijd gaat op dat vrouwen in technische functies duidelijk vaker (42%) fulltime werken dan 

vrouwen in niet-technische functies (25%). Mannen in technische functies werken echter bijna 

allemaal (92%) fulltime. Vrouwen in technische functies in de TI vertonen, wat betreft de omvang van 

de baan en het salaris, meer gelijkenis met vrouwen in niet-technische functies dan met mannen in 

technische functies in de TI.  

8. Vrouwen in technische functies zijn mobieler dan hun mannelijke collega’s. Elk jaar is zowel de 

instroom in als de uitstroom uit de TI-branche bij vrouwen in technische functies naar verhouding 

groter dan bij hun mannelijke collega’s. De branchestand-vastigheid van vrouwen in technische 

functies is ook iets kleiner dan die van mannen. Mannen in technische functies zijn langer werkzaam in 

de huidige werkkring dan hun vrouwelijke collega’s. Dit verschil is in de afgelopen 10 jaar overigens 

minder geworden.  

9. De groep vrouwen, die in P&O-functies werkzaam zijn, is apart onderscheiden in de analyses. Van de 

totale groep vrouwen die in niet-technische functies werkzaam zijn, werkt 3 procent in een P&O-

functie. Ook vrouwen in P&O-functies werken vaker in deeltijd dan mannen. Ongeveer 10 procent van 

hen wisselt in 2011 van TI-bedrijf.  

10. Vrouwen in de TI (ongeacht of ze binnen de TI in technische functies werken of niet) en vrouwen in 

technische functies (ongeacht sector) hebben minder vaak een vast contract met vaste uren dan 

mannen in de TI of in technische functies. Ook uit de EBB blijkt dat in de TI vrouwen minder uren per 

week werken dan mannen. In de TI werken vrouwen (ongeacht of die in technische functies zitten of 

niet) gemiddeld 26 uur per week tegenover 38 uur voor mannen. Ook binnen de technische functies is 

er een verschil in aantal werkuren per week tussen mannen (gemiddeld 38 uur) en vrouwen 

(gemiddeld 31 uur), maar dat verschil is hier dus wel wat kleiner.  

11. Van de mannen in technische functies in de TI werkt bijna iedereen fulltime en in de afgelopen 10 jaar 

is het aantal parttimers onder mannen maar heel weinig toegenomen (van 6 naar 8%). Van de mannen 

in de TI blijkt dan ook vrijwel iedereen (circa 97%) evenveel uren per week te werken als één jaar 

eerder. Bij vrouwen is dat minder vaak het geval. Bij hen varieert dit in de periode 2001-2010 van 82 

tot 94 procent. Vrouwen zijn feitelijk dus vaker dan mannen minder uren gaan werken.  

12. Vrouwen in technische functies hebben ook vaker dan hun mannelijke collega’s de wens om minder 

uren te gaan werken.  Bij de mannen varieert dit in de periode 2001-2010 van 7 tot 10 procent. Bij de 

vrouwen is deze variatie groter, namelijk van 11 tot 17 procent. Het minder willen werken lijkt bij 

vrouwen sterker samen te hangen met conjuncturele ontwikkelingen dan bij mannen.  De 

belangrijkste reden waarom vrouwen minder zijn gaan werken is de zorg voor het gezin en/of 

huishouden. Voor mannen zijn vut/pensioen, ziekte/arbeidsongeschiktheid en 

bezuinigingen/verdwijnen arbeidsplaats de belangrijkste redenen.  

13. De meeste werknemers in technische functies, ook in de TI, zijn van mening dat hun werk de nodige 

concentratie van hen vraagt en dat er ook nogal eens flink doorgewerkt moet worden. Vrouwen in 

technische functies oordelen op deze punten niet heel veel anders dan hun mannelijke collega’s.  

14. Wel ervaart men vaak een verschil in de fysieke belasting van het werk. Mannen in technische functies 

melden veel vaker dan hun vrouwelijke collega’s dat zij last hebben van fysieke ongemakken zoals 

lawaai, ongemakkelijke werkhouding, zwaar werk, gevaarlijk werk. Dit verschil tussen mannen en 

vrouwen in technische functies gaat niet alleen op in de TI, maar ook in de metaal en de bouw. 

15. De meeste werknemers, zowel mannen als vrouwen, in technische functies zijn van mening dat hun 

werk gevarieerd is en dat men meestal vrij veel autonomie heeft bij de uitvoering van het dagelijkse 

werk. Men kan meestal zelf beslissen over de manier van werken, de volgorde van werken en het 

werktempo. Wanneer zich problemen voordoen mag men meestal zelf oplossingen hiervoor bedenken 

en toepassen. Dit laatste wordt, zeker in de uitvoerende technische functies in de TI en de metaal, 

vaker door mannen dan door vrouwen zo ervaren. Vrouwen in uitvoerende functies in de TI en de 

metaal vinden ook minder vaak dan hun mannelijke collega’s dat hun werk vaak of zelfs steeds 
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creativiteit vereist, respectievelijk vaak of zelfs steeds vereist dat men nieuwe dingen leert. Vrouwen 

in deze uitvoerende technische functies in de TI en de metaal blijken in de afgelopen 2 jaar ook minder 

vaak dan hun mannelijke collega’s deelgenomen te hebben aan door het bedrijf betaalde externe 

cursussen.  

16. Praktisch alle werknemers (90% of meer) in technische functies vinden de volgende aspecten van het 

werk (heel) belangrijk:  

a. interessant werk  

b. prettige sfeer op het werk  

c. goede leidinggevenden  

d. goed salaris  

e. goede werkzekerheid  

f. gezond werk  

g. mogelijkheid om te leren  

Al deze punten worden door bijna alle werknemers belangrijk gevonden en er is op deze punten dus 

ook nauwelijks of geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.  

17. Vrouwen in technische functies, ook die in de TI, hechten in het algemeen vaker dan hun mannelijke 

collega’s belang aan flexibele werktijden en dan met name aan de mogelijkheden om parttime te 

kunnen werken. Gemiddeld verrichten de vrouwen per week namelijk 30 uur betaald werk en 

besteden zij 25 uur aan huishoudelijke taken en zorgtaken. Bij hun mannelijke collega’s is dit 

respectievelijk 38 en 14 uur. Tellen we het aantal betaalde werkuren en het aantal uren huishoudelijke 

taken en zorgtaken bij elkaar op dan ontloopt het aantal gewerkte uren per week van vrouwen en 

mannen in technische functies elkaar niet veel.  

18. Mannen in technische functies hechten weliswaar minder vaak (veel) belang aan mogelijkheden om 

parttime te werken dan hun vrouwelijke collega’s, maar tegelijkertijd gaat op dat zij vaker ontevreden 

zijn over de geboden mogelijkheden dan vrouwen in technische functies. 
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Initiatieven/ diversiteitsprojecten 
‘Diversiteitsprojecten’ bestaan vooral uit campagnes en netwerken. Er zijn overheidsinitiatieven, 

branche(overschrijdende) netwerken en bedrijfsinterne vrouwennetwerken.  De focus is naast het verhogen 

van het  percentage vrouwen in veel gevallen gericht op het doorgroeien naar hogere en topfuncties. 

Netwerken richten zich op steun, advies, bewustwording en laten voorbeeldfuncties zien.  Onderstaande lijst is 

niet uitputtend maar geeft voorbeelden. Hoe succesvol de initiatieven zijn is niet direct duidelijk. Successen 

spelen in ieder geval op ‘microniveau’, in de grote statistieken is tot zover niet veel verandering in het 

percentage werkzame vrouwen in de bouw- en installatiesector te zien.’ 

 

4.1. Overheidsinitiatieven 

 

Diversiteitscampagne 1990-2010 

Een campagne van 20 jaar voor meer genderdiversiteit in de bouw die op initiatief van de cao partijen in de 

bouw met financiële steun van het toenmalige ministerie van VROM en de Rijksgebouwendienst is uitgevoerd. 

Na afloop van de campagne is de verantwoordelijkheid teruggelegd bij het bedrijfsleven. In begin van de 

campagne waren 9% vrouwen werkzaam in de bouw, bij afloop van de campagne in 2010 waren dat 10%. 

De campagne is afgesloten met een boek: ‘Vrouwen kunnen niet bouwen’ van Marjet Rutten. 

 

Charter Talent naar de top  2008 

In 2008 is Stichting Talent naar de Top opgericht. Het is een  Doel is om de vanuit intrinsieke motivatie de 

instroom, doorstroom en het behoud van vrouwen in topfuncties in heel Nederland te bevorderen. Werkgevers 

doen vrijwillig mee en committeren zich aan een duurzaam en effectief diversiteitsbeleid. Elk jaar vind 

monitoring van de behaalde resultaten plaats. Het Charter bied concrete handvatten  voor werkgevers om met 

diversiteit aan de slag te gaan 

 

4.2. Landelijke expertise 

 

VHTO 

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek voert activiteiten uit 

om de participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT in 

Nederland te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele keten van primair onderwijs, 

voortgezet onderwijs, bèta/technische en ICT-opleidingen in het middelbaar beroeps- en 

het hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt. VHTO is gespreks- en 

samenwerkingspartner van de overheid, van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 

bedrijven, brancheorganisaties en intermediaire organisaties in Nederland ten aanzien van het thema 

meisjes/vrouwen en bèta, techniek en ICT. Bij haar voorlichtingsactiviteiten door het hele land zet VHTO 

vrouwelijke professionals en studenten in deze sectoren in vanuit de rolmodellendatabase Spiegelbeeld. 

 

4.3. Branche(overstijgende) vrouwennetwerken 

 

Bouwnetwerk 1984 

Een netwerk voor ondernemende en ambitieuze vrouwen op HBO en WO niveau. 

Het netwerk is in 1984 opgericht en telt ongeveer 150 leden. Jaarlijks vinden 

meerdere bijeenkomsten en excursies plaats. Deelnemers kunnen elkaar 

zo  ontmoeten, netwerken, van elkaar leren en elkaar stimuleren in ambities. 

In 2007 is Commissie Baksteen opgericht als onderdeel van Bouwnetwerk. Doel is 

het om meer vrouwen in topposities te krijgen.  

 

4.4. Bedrijfsinterne vrouwennetwerken grote bouwers 

 

Female Capital BAM, 2008 

Het netwerk richt zich op de onderlinge steun, advies en inspiratie via 

workshops, projectbezoeken en trainingen. Het netwerk betrekt het 

topmanagement via verschillende gesprekken op verschillende niveaus een 
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aantal keer per jaar. Daarnaast is er de link met opleidingen via d  e BAM Business School. Netwerk, 

bedrijfsvoering en opleiding zijn dus gekoppeld. Uitgangspunt is competentiegericht leiderschap. Daarnaast is 

er het Netwerk Seniorvrouwen. De doelstelling is het bevorderen van de doorstroom van middenmanagement 

vrouwen via senior vrouwen. 
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La Heijmans, 2010 

Het vrouwennetwerk van Heijmans (2010) versterkt de aandacht voor het thema op creatieve 

manier. Een voorbeeld is de inzet van roze helmen. Het interne netwerk richt zich op meer 

vrouwen in het bedrijf en op de doorgroei van vrouwen naar hogere managementposities. Het 

diversiteitsbeleid wordt mede uitgevoerd door een interne programmamanager diversiteit. 

Activiteiten richten zich op bewustwording van het topmanagement (omgaan met mindbugs) 

en leadership training voor vrouwen. Via de interne communicatie wordt er extra aandacht 

aan het thema gegeven. Als beeldmerk wordt de roze bouwhelm gebruikt.  
 

Eva, vrouwennetwerk van Dura Vermeer, 2016 

In 2016 is het vrouwennetwerk van Dura Vermeer in het leven geroepen.  

Doel is het aantrekken en behouden van vrouwen op managementniveau en / 

of in lijnfuncties en het vergroten van het aandeel vrouwelijke top-professionals. Het bedrijf wil ‘ee  n breed 

complementaire organisatie’ zijn en ziet het vooral als uitweg voor de krapper wordende arbeidsmarkt. Het 

netwerk is in oprichting en wil uitgroeien tot een kennispool voor onderlinge ontmoeting en versterking. 

 

4.5. Initiatieven vanuit de sectoren 

 
Duurzame Bouwvrouw award 

De Duurzame Bouwvrouw Award wordt georganiseerd door Dubotechniek Bedrijven 

(onderdeel van VolkerWessels) in samenwerking met Duurzaam Gebouwd en Bouwend 

Nederland. De Duurzame Bouwvrouw verkiezing is een stimulans voor de vrouwelijke 

manager. Zij komt in aanmerking omdat zij uitzonderlijke prestaties levert op het gebied 

van duurzaamheid. Het gaat om ondernemen waarbij rendement wordt gecreëerd door 

positieve impact op mens en milieu. De menskant betekent de stakeholder, 

belanghebbende, eindgebruiker, medewerker, leverancier en aandeelhouder. 

 

 

Samenwerking installatiesector - Spiegelbeeld 

Vanuit de installatiesector wordt actief meegedaan aan Spiegelbeeld. 

1. Promoten bekendheid landelijke database Spiegelbeeld onder werkgevers en werknemers via 

nieuwsbrief (landelijk en regionaal) en website van OTIB o.a. door interview rolmodellen en betrokken 

werkgevers uit de branche. Dit heeft geleid tot meer bekendheid van Spiegelbeeld.  

2. In 2015 gerichte wervingsactie onder 2000 vakvrouwen en 650 werkgevers  Deze actie heeft 

geresulteerd in 10 nieuwe aanmeldingen vanuit de TI branche. Die in december een compacte training 

van VHTO hebben gevolgd. Intensieve actie maar blijkbaar nodig. 

3. Subsidieregeling voor werkgevers; tegemoetkoming in onkosten als rolmodel daadwerkelijk actief is 

voor Spiegelbeeld in vorm van speeddate, gastles, open dag, mentoring of anderszins.  

In 2015 zijn 80 uren gedeclareerd door bedrijven voor de inzet van hun werknemers voor 

voorlichtingsactiviteiten in het kader van Spiegelbeeld. Hiermee laten we als fonds zien dat we het 

echt belangrijk vinden, de regeling wordt door bedrijven gewaardeerd. Het kan net dat ene duwtje zijn 

om bedrijf over drempel te helpen de vakvrouw te faciliteren om mee te doen. 
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Girlsday 

Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en 

bèta/techniek, om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, 

techniek en ICT. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april, in 2017 op 

donderdag 13 april. Tijdens Girlsday openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én technische of ICT-

afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan 

interessante activiteiten die speciaal voor hen op Girlsday worden georganiseerd én maken kennis met de 

bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk. Natuurlijk leren zij ook de vrouwelijke 

medewerkers die in de bedrijven werken kennen! 

 

Vanuit de installatiesector wordt actief meegedaan aan Girlsday. 

1. Promoten deelname Girlsday onder bedrijven door 

berichten in de nieuwsbrief (landelijk en regionaal) en op 

website van OTIB.  

2. Vooraf en achteraf PR aandacht aan Girlsday besteden. In 

landelijke en regionale nieuwsbrieven. Bekendheid Girlsday 

onder bedrijven is toegenomen. 

3. Deelname Girlsday vanuit TTN woningen in 2015  
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Algemene aandacht voor genderdiversiteit in de installatiesector 
1. Goede voorbeelden van diversiteit in de praktijk die navolging verdienen c.q. laten zien dat het kan en 

dat het goed werkt in reguliere nieuwsbrieven van OTIB, regio nieuwsbrieven en op website 

diversiteit.  

2. Aandacht voor diversiteit in beeld en taalgebruik. Aandeel vrouwen in beeld is door directe interne 

acties toegenomen en vormt nu een kwart van de OTIB Beeldbank. Ook binnen TechniekTalent.nu is 

het aantal vrouwen op technische functies in beeld zeker een derde op basis van gerichte 

aandacht/vragen. Het wordt steeds normaler om diversiteit in beeldgebruik toe te passen. 

https://www.techniekbeeldbank.nu/home  

3. Zowel diversiteit als sociale innovatie worden in 2016 belangrijk onderdeel van PZ Coach  

(website en nieuwsbrief) 

4. Masterclass diversiteit door Jitske Kramer voor bedrijven die met diversiteit aan de slag willen.  

2x gegeven. Totaal 20 deelnemers beoordeling 7,8 

5. Workshop inclusief leiderschap door Opportunity advies voor bedrijven die met diversiteit en 

inclusiviteit aan de slag willen. 3x gegeven. Totaal 30 deelnemers beoordeling 7,5. Variërend  van 

projectleiders, directeuren, P&O en leidinggevend monteurs. 

6. Diversiteit als standaard onderdeel van workshop sociale innovatie voor RBPI’s.  

7. Interactieve presentatie diversiteit in P&O overleg grotere bedrijven G/O.  

8. Sim- magazine: themanummer over diversiteit verspreid onder werkgevers en 

werknemers. Het Sociale Innovatie Magazine brengt de sociale innovatie in de 

technische installatiebranche in beeld. Het magazine is een ontdekkingstocht 

door een innoverende branche waar de mens centraal staat.   

https://socialeinnovatie.otib.nl/home/ 

9. Diversiteit als standaard onderdeel binnen onderzoeksrapporten en trendfiles. 

www.trendfiles.otib.nl  

10. Regiomanagers en branchecoaches handvatten bieden om diversiteit in dagelijkse praktijk 

bespreekbaar te maken 

a. M/V bedrijvenscan: digitale test om te checken hoe vrouwvriendelijk een bedrijf is. In te 

vullen door bedrijf levert direct tips en adviezen.  

b. Factsheet diversiteit (wat is het, wat kan het een bedrijf opleveren en hoe kun je het 

bespreekbaar maken)  

c. Factsheet met actuele cijfers over diversiteit.  

 

 

In 2016 heeft OTIB haar leden de mogelijkheid geboden om na het invullen van de m/v-bedrijvenscan extra 

advisering te ontvangen vanuit VHTO.  
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Vrouwen in beeld 

In 2016 zullen weer een aantal vakvrouwen op hun werkplek gefotografeerd worden om zo de beeldbank van 

OTIB uit te breiden en te laten zien dat vrouwen op technische functies in onze branche normaal zijn. 

 
Gerichte werving voor events 

Gerichte wervingsactie om meer vrouwen te werven voor deelname aan Sterk in je Werk.  Omdat het aantal 

vrouwen onder de deelnemers aan SijW achterbleven hebben we de laatste 2 jaar, anderhalve week na de 

reguliere uitnodiging, een gerichte uitnodiging naar alle vrouwen in de doelgroep gestuurd. Dat heeft in 2015 

geleid tot 16% deelname van vrouwen.  
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Voorlichtingsbrochure Doe(n) wat je leuk vindt 

Voorlichtingsbrochure Doe(n) wat je leuk vindt voor meiden onderbouw. Plus site en lesmateriaal voor 

docenten en informatie voor ouders. Via Techniektalent.nu en VHTO verspreid onder 2000 meiden van 12 tot 

16 jaar.  
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5. Voordelen van genderdiversiteit in het kort 
 

Meer genderdiversiteit op de werkvloer leidt tot meer werknemerstevredenheid en betrokkenheid, minder 

ziekteverzuim en maakt de werkgever aantrekkelijker. Competenties zoals samenwerken, klantgerichtheid, 

kunnen inleven, kunnen coördineren – competentie die wij in het algemeen sterker associeren met vrouwen 

dan met mannen – komen goed van pas in een vraag gestuurde markt. Onderstaand een samenvatting van de 

belangrijkste argumenten. 

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat diverse teams beter presteren en creatiever zijn. Ze komen tot betere 

resultaten in een korter tijdsbestek. Mensen binnen diverse teams dagen elkaar uit en zijn daarom beter in 

staat om verandering en vernieuwing vorm te geven. Met meer vrouwen aan boord wordt er doorgaans beter 

samengewerkt en beter gecommuniceerd. Nieuwelingen stellen met hun frisse blik vaak de interessantste 

vragen, net als medewerkers met een afwijkende culturele achtergrond. 

 

De meerwaarde van het behouden van technisch opgeleide vrouwen ligt niet alleen in het voorkomen van 

tekorten in de bouw- en installatiesector. Een andere reden is dat meer diversiteit - in dit geval: meer vrouwen 

op de werkvloer - een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten. Meer diversiteit zorgt voor meer 

flexibiliteit, creativiteit en innovatiekracht (Knippenberg & Schippers, 2007) 

.  

Voorwaarde voor het behalen van die meerwaarde is wel dat in zowel aansturing van de teams als in het 

gevoerde HR-beleid aandacht is voor (gender)diversiteit (Sociaal-Economische Raad, 2009). 

 

 
Bron: boek ‘Vrouwen kunnen niet bouwen’ p. 25  
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6. Belangrijkste belemmeringen 
Vrouwen in technische functies geven de bouw- en infrasector gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Ze waarderen 

afwisselende werkzaamheden, tastbare eindresultaten, een goede sfeer, goede verdiensten en voldoende 

ontwikkelingsmogelijkheden. De meerderheid van de vrouwen omschrijft de sector als machocultuur toch 

geeft maar een kleine groep vrouwen (4%) de sector een onvoldoende. Deze vrouwen vinden dat je je als 

vrouw constant moet bewijzen in een dominante mannencultuur en ervaren belemmeringen in 

doorstoommogelijkheden. (Bron, VHTO) 

 

Uit de onderzoeken blijken als belangrijkste belemmeringen dat:  

• 40% van de vrouwen in het onderzoek noemt beperkte mogelijkheden voor flexibel werken (deeltijd 

kunnen werken, flexibele werktijden, mogelijkheden voor thuiswerken) 

• vooroordelen spelen bij zowel mannen als vrouwen een rol, zogenoemde ‘mindbugs’ 

• 30% vrouwen zijn nodig voor een cultuurverandering in bedrijven. Pas bij 40-60% is sprake van 

genderbalans 

 

Hogeschool Windesheim noemt in hun onderzoek ‘Vrouwen weg van techniek’ de volgende belemmeringen: 

o onvoldoende mogelijkheden om de werkweek flexibel in te delen of om in deeltijd te werken 

o gebrek aan erkenning van persoonlijke kwaliteiten, dubbel moeten bewijzen  

o beperkte doorgroeimogelijkheden 

o onaantrekkelijke werkomstandigheden, vooral de fysieke werkplek 

o kleine aantal vrouwen, waardoor het onder andere moeilijk kan zijn om aansluiting te vinden 

o sfeer en omgangsvormen in technische bedrijven 

o ontbreken van voorzieningen als kolfkamer, damestoilet, passende werkkleding 

o weinig begrip van leidinggevende voor positie vrouwen 

o vroeger waren vrouwen niet welkom, dat is aan het veranderen 

o keuzes van vrouwen niet zozeer gebaseerd op realistische baan- en organisatiekenmerken, maar 

vooral op de beelden hierover. 

o Het ontbreken van rolmodellen 

 

Wensen en verwachtingen sluiten niet aan 

Er zijn meer aanwijzingen die erop duiden dat de arbeidsomstandigheden binnen technische bedrijven een 

belangrijke oorzaak zijn van het ´weglekken´ van vrouwen. Zo blijkt uit onderzoek van Corporaal (Gezocht: 

duidelijkheid, structuur en ontwikkeling, 2014) dat vooral op het gebied van doorgroeimogelijkheden, 

werkomstandigheden (vooral de fysieke werkplek) en de beschikbaarheid van technologie jonge baanzoekers 

meer verwachten dan werkgevers in de techniek bieden. De vrouwen die ´weglekken´ behoren voor een groot 

deel tot deze populatie jonge baanzoekers. Het valt dan ook te verwachten dat de genoemde punten ook bij 

hen een rol spelen. Omdat er in de onderzoekspopulatie van Corporaal weinig vrouwen met een technische 

opleiding zaten heeft de onderzoeker niet kunnen vaststellen of hier een verschil optreedt tussen mannen en 

vrouwen. 

 

Beperkte mogelijkheid om te ontplooien  

Uit onderzoek van Volkerink, Berkhout en de Graaf (Bèta-loopbaanmonitor 2010, 2010) blijkt dat vrouwen in 

bètaberoepen minder tevreden zijn over hun carrièremogelijkheden dan vrouwen in andere beroepen. 

Mannen in bètaberoepen zijn daarentegen juist positief over hun loopbaanperspectieven. De beperkte 

mogelijkheden die vrouwen zien, zijn mogelijk voor hen aanleiding om de technische sector te verlaten. Dit 

verschil kan te maken hebben met het beperkte aantal vrouwen in de techniek: in teams waar weinig tot geen 

vrouwen werken krijgen vrouwen minder erkenning van collega’s dan als er meer vrouwen in een team werken 

(Joshi, 2014). Ook krijgen vrouwen in dergelijke teams vaak minder uitdagende taken (Pater, Vianen, & 

Bechtoldt, 2010). Er kan zich zo een zichzelf versterkend proces ontwikkelen: in teams met weinig vrouwen 

krijgen vrouwen minder erkenning. Ook krijgen zij weinig uitdagende taken, waardoor ze zich minder kunnen 

ontplooien. Dit heeft een negatief effect op hun tevredenheid en op de carrièremogelijkheden die zij zien, 

waardoor het minder aantrekkelijk wordt om in de sector te blijven werken. En dat zorgt er dan weer voor dat 

het aantal vrouwen laag blijft, etc. 
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Uit onderzoek blijkt dat het juist bij het binnenhouden of doorstromen van vrouwen in een bedrijf vaak 

misgaat. Veel vrouwen haken af. Dit probleem wordt in bedrijven meestal benaderd als een individueel 

probleem van de betrokken vrouwen. Maar feitelijke oorzaken zijn eerder dat er in veel bedrijven sprake is van 

seksisme op de werkvloer, en dat wensen zoals een dag minder werken gauw als negatief worden uitgelegd (of 

in de praktijk uitmonden in hetzelfde werk in minder uren doen, waardoor vrouwen opbranden). 

 

 Vaak wordt gevraagd waarom meiden en vrouwen toch niet (blijvend) voor de techniek kiezen. De benodigde 

verandering wordt dan bij henzelf gezocht. Het is tijd om de vraag om te draaien: wat moet de technische 

arbeidsmarkt doen om interessant te zijn voor meiden en vrouwen? Allereerst is het zaak om de techniek 

dichter naar de belevingswereld van meiden en vrouwen toe te halen. Meiden en vrouwen letten op kwesties 

als: hoe ziet het bedrijf eruit? Zie ik me hier rondlopen? Draagt het werk bij aan een betere wereld, heeft het 

nut? En wat heeft het te maken met mijn dagelijkse leven? Daarnaast is voor vrouwen die al voor de techniek 

kozen belangrijk dat zij steun krijgen vanuit het management en van collega-vakvrouwen.  

 

Vrouwelijke rolmodellen in de techniek: ze zijn er zeker, maar ze  voelen  zich niet altijd geroepen om in de 

spotlight te stappen. Niet alle vrouwen in de techniek hebben de behoefte om zich te profileren als vrouw in 

een technische functie.. Toch is van groot belang dat meisjes zichzelf kunnen herkennen. You can't be what you 

can’t see. De rolmodellenaanpak van VHTO, waarbij vrouwelijke professionals met meisjes in gesprek gaan die 

moeten kiezen voor een profiel of vervolgopleidingen, bewijst dat wanneer  meisjes voorbeelden zien van 

technische vrouwen, zij  werken in de techniek ook als een optie voor zichzelf meenemen in hun keuzeproces. 

Uit diverse onderzoeken door de jaren heen blijkt keer op keer de kracht van rolmodellen. . Daarnaast is het 

ook van belang dat schoolboeken en media meegaan in het verbreden van het blikveld van meisjes als het gaat 

over ‘wat ze later willen worden. 

 

 Je hebt een bepaalde kritische massa nodig om een bedrijfscultuur te veranderen, ook (en misschien wel 

vooral) van 'onderop'. Minimaal 30%, zo blijkt uit onderzoek. In de praktijk blijkt het makkelijker om vrouwen 

op HBO- en WO-functies binnen te halen, dan op MBO-niveau. Hoe kunnen we het schaarse vrouwelijk talent 

dat in productionele/operationele functies werkt zo goed mogelijk inzetten om de bedrijfscultuur te helpen 

veranderen, zodat vervolgens meer vrouwen bij het bedrijf willen komen werken en blijven? Welke tools 

hebben ze daarbij nodig?  
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7. Aanbevelingen 
 
Femme tech dag 

 
Van 2010 t/m 2015 organiseerde het samenwerkingsverband TechniekTalent.nu de Femme Tech Dag. 
Doelgroep van deze dag waren technische vakvrouwen, P&O-medewerkers en werkgevers. Bedrijven die zich 
inspannen om meer technische vakvrouwen voor hun bedrijf te werven en te behouden, konden meedingen naar 
een Femme Tech Bedrijven Awards. 

  

Op de Femme Tech dag in 2015 zijn er verschillende aanbevelingen opgesteld door professionals uit 

verschillende branches. 

 

 
 

1. Zorg voor een kritische massa. Met meer vrouwen in elk team zorg je ervoor dat zij zich thuis voelen 

en de cultuur verandert.  

 

2. Investeer in een organisatiecultuur die vrouwen niet uitsluit. Normen moet je helder communiceren: 

stel duidelijk wat wel en niet wordt geaccepteerd (denk aan posters, omgangsvormen, taalgebruik). 

Direct leidinggevenden vervullen hierbij een voorbeeldrol, zij zijn cruciaal voor het creëren van een 

werksfeer en -cultuur waarin vrouwen zich prettig voelen, en daarmee voor het behoud van vrouwen.  

 

3. Richt je expliciet op mannen, niet alleen op vrouwen en hun doorstroombelemmeringen. Zo voorkom 

je dat vrouwen als het probleem worden gezien. Geef bovendien erkenning aan de bedreiging die 

sommige mannen ervaren. Maak mannen die willen tot je bondgenoot. 

 

4. Maak met kosten-batenanalyses inzichtelijk wat diversiteit oplevert op het gebied van innovatief 

vermogen, personeelsverloop, klantenbinding. En wat het kost als vrouwen zich niet thuis voelen 

(verloop/ziekteverzuim).  

 

5. Kijk eens met de blik van een ander naar je eigen bedrijf.  

a. Neem bijvoorbeeld je vrouw/dochter/kleindochter eens mee.  

b. Doe aan reversed mentoring: koppel niet alleen talentvolle vrouwen aan een mentor, maar 

koppel ook andersom mannen (waaronder directieleden) eens aan een vakvrouw.  

c. Richt een netwerk op het gebied van vrouwen en techniek op – niet alleen met vrouwen, ook 

met mannen. Voor kleine bedrijven: organiseer dat regionaal.  

 

6. Werkgevers (m/v): wees actief in het werven van rolmodellen binnen het bedrijf, zowel naar buiten 

toe als intern. Stel je vrouwelijke werknemers in staat rolmodel te zijn. Motiveer ze, indien nodig met 

cijfers over het gebrek aan vrouwen in techniek of het gebrek aan doorstroom van meiden uit 

technische opleidingen naar technische bedrijven/hogere functies.  

 

Faciliteer werknemers ook voor het rolmodel schap, met name onderaan de ladder en in lagere 
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functies: laat ze het onder werktijd doen. Bedenk dat je er als bedrijf ook iets aan hebt: het zorgt voor 

meer potentiële werknemers en is goed voor je imago.  

 

Bedenk daarbij: - dat mannen ook rolmodellen zijn. Topmannen in bedrijven met veel vrouwen 

kunnen als rolmodel dienen voor topmannen in bedrijven die nog niet zo ver zijn. - Richt het 

rolmodellen-werk niet alleen op meiden die voor hun loopbaankeuze staan. Ook ouders, docenten en 

lesboekschrijvers hebben rolmodellen nodig. 

 

7. Investeer in kritische massa: minimaal 4 vrouwen op een team van 15. Verdeel vrouwen die je 

binnenhaalt dus niet zoveel mogelijk over alle teams, maar concentreer ze. Als een vrouw in haar 

eentje in een team zit, gaat ze zich al gauw opstellen als ‘one of the guys’, met name in 

ploegendiensten. Dan verliezen ze hun authenticiteit, en dat is voor geen enkele werknemer goed. Als 

vrouwen met meer zijn, kunnen ze zichzelf zijn en blijven en invloed uitoefenen.  

 

8. Maak een business case van een succesvol gemengd team. Laat zo met aantoonbare cijfers zien dat 

een afdeling met meer vrouwen beter functioneert. Zet de werknemers uit dit team in als 

ambassadeurs voor meer diversiteit.  

 

9. Organiseer met regelmaat thematische bijeenkomsten om vrouwen uit verschillende teams en van 

verschillende afdelingen bij elkaar te brengen , dan voelen ze zich krachtiger. Creëer daarnaast een 

digitaal platform waar vrouwen kunnen delen waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen werken.  

 

10. Heb aandacht voor:  

a. de fysieke uitstraling van bedrijven. Wat ziet een vrouw als ze binnenstapt? Zijn er 

vrouwentoiletten? Een aankleding waardoor vrouwen zich op hun plek kunnen voelen? Een 

kolfruimte?  

b. een breed beeld van techniek. Weg met het beeld van techniek als louter vies en zwaar werk. 

Laat als bedrijfsleven zien dat de technieksector zeer divers is en dat er ook veel schoon 

hightech werk is. Richt je hierbij niet alleen op meiden, maar ook op docenten en ouders.  

c. de relevantie van het werk. Draagt het product dat je als bedrijf maakt bij aan meer 

duurzaamheid? Aan betere communicatie? Aan het verbeteren van de gezondheidszorg? En 

voor meiden: heeft het te maken met hun alledaagse leven en fascinaties, zoals de kleren die 

ze dragen, het vliegtuig waarmee ze op vakantie gaan, het mobieltje waarmee ze met hun 

vrienden communiceren?  

 

11. Begeleid vrouwen gericht. Door vrouwelijke werknemers goed te begeleiden als werkgever, houd je ze 

binnenboord. Dus bied ze opleidingsmogelijkheden, praat tijdig over mogelijke volgende 

loopbaanstappen, bied mogelijkheden voor flexibel werken als dit medewerksters helpt om werk en 

privé makkelijker te combineren.  

 

12. Faciliteer onderlinge steun en uitwisseling voor vakvrouwen, onder meer door een digitaal platform te 

creëren.  

a. Neem als werkgever als het even kan niet slechts één vrouw aan binnen het bedrijf of binnen 

een team, maar meerdere. Zo kunnen vrouwen onderling ervaringen en adviezen uitwisselen.  

b. Creëer voor vrouwen die in hun eentje in een team, afdeling of bedrijf zitten een digitaal 

platform. Hier kunnen zij collega’s ontmoeten en elkaar inspireren en adviseren 

(vakinhoudelijk, maar ook over zaken als het zetten van carrièrestappen en het voeren van 

salarisonderhandelingen). Via dit digitale platform kan ook coaching georganiseerd worden 

(want achter elke succesvolle vrouw staat immers een vrouw). 

 

13. Geef meiden in techniekopleidingen een vrouwelijke coach, of organiseer mentorprojecten. Zo maak 

je het loopbaanpad richting werken in de techniek meer voor de hand liggend.  
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14. Zorg voor jongere, meer hybride docenten, die de actuele beroepspraktijk kunnen inbrengen in het 

onderwijs. Zij vormen een welkom tegenwicht tegen de grote groep 55+-docenten met passie voor 

techniek maar ook traditionele opvattingen over wat werken in de techniek inhoudt.  

 

15. Benadruk nut & noodzaak van techniek in de promotie van techniekopleidingen. Meiden zijn meer 

geïnteresseerd in de waarom-vraag en in de vraag wat ze met hun opleiding voor de samenleving 

kunnen betekenen (‘waar doe ik het voor?’).  

 

16. Zorg dat meiden zich in de school welkom voelen op voorzieningenniveau. Dus niet: een sleutel 

moeten ophalen voor het damestoilet. Richt hoekjes in om te chillen, dat vinden meiden fijn. Hang 

foto’s op waar zowel jongens als meiden op staan.  

17. Voer een recht op flexibele werktijden in. Ook in de bouw is flexibel werken mogelijk, hoe hard er ook 

wordt geroepen dat het niet kan.  

 

18. Spreek met medewerkers resultaatverplichtingen af in plaats van een aanwezigheidsverplichting. 

 

8. Kansen voor de Technische Installatie sector 
1. Meisjes kiezen op het vmbo nog maar in zeer beperkte mate voor TI-opleidingen en sectorbrede 

techniekopleidingen. Zij kiezen weliswaar inmiddels al wel vrij vaak voor intersectorale opleidingen 

met een technische oriëntatie, maar in een latere fase van de schoolloopbaan blijken zij dan toch weer 

bijna allemaal voor niet-technische vervolgopleidingen te kiezen. Dit verdient nadere aandacht: 

waarom kiest men niet voor een vervolgopleiding in de techniek en hoe kan bevorderd of 

gestimuleerd worden dat deze meisjes wel voor techniek blijven kiezen?  

 

2. Voorstellen aan de TI-branche om zich ook voor de technische functies meer op meisjes en vrouwen te 

richten, worden vaak verworpen met als argument dat er nauwelijks of geen meisjes/vrouwen op de 

technische opleidingen voor dit soort functies zitten. Dit hoeft echter geen doorslaggevend bezwaar te 

zijn. De TI kan zich ook op meisjes/vrouwen zonder TI (voor)opleiding richten. Ook voor veel 

jongens/mannen geldt namelijk dat zij zonder een TI (voor)opleiding door TI-bedrijven aangetrokken 

worden voor (leerling)monteurfuncties.  

 

3. Een ander argument dat nogal eens gehanteerd wordt is dat de technische functies in de TI niet 

geschikt zijn voor vrouwen, omdat de fysieke belasting in deze functies te groot is. In de praktijk blijkt 

echter dat een deel van de TI-bedrijven wel degelijk technische functies heeft of weet te creëren 

waarbij de fysieke belasting óók voor vrouwen geen (onoverkomelijk) punt is. Dat blijkt uit wat de 

vrouwen zelf over hun werk zeggen. Ook op dit punt is waarschijnlijk dus meer mogelijk dan nu 

gebeurt.  

 

4. Meisjes en vrouwen komen vooralsnog maar mondjesmaat in een technische functie in de TI terecht. 

Bovendien blijkt de branchestandvastigheid van de betreffende meisjes en vrouwen in vergelijking 

met die van mannelijke werknemers in de TI eerder kleiner dan groter te zijn. Mogelijk speelt een rol 

dat de TI een mannengemeenschap is met een mannencultuur. In ieder geval gaat op dat, zeker bij de 

monteurs en de technische staffuncties, vrijwel uitsluitend sprake is van fulltime werkverbanden, 

terwijl meisjes/vrouwen vaak, zeker in een bepaalde levensfase, op zoek zijn naar mogelijkheden om 

werk en gezin te combineren.  

 

5. Om te realiseren dat meer meisjes en vrouwen de weg vinden naar technische functies in de TI is een 

andere manier van denken in de TI nodig. Cultuurveranderingen zijn nooit snel en gemakkelijk te 

realiseren. Er zijn echter twee belangrijke argumenten om hier vol op in te zetten.  

a. Het ene argument heeft te maken met demografische ontwikkelingen. Het aantal jonge 

schoolverlaters is al enkele jaren aan het dalen en dat zal voorlopig zo blijven. Meisjes maken 

echter de helft van deze jonge schoolverlaters uit. Door zich niet alleen op de jongens maar 
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ook op de meisjes onder de schoolverlaters te richten kan de TI de demografische 

ontwikkelingen in principe dus meer dan compenseren.  

b. Het tweede argument is dat een divers samengesteld personeelsbestand voordelen biedt 

boven een eenzijdige samenstelling van het personeel. Ook TI-bedrijven krijgen op hun 

afzetmarkten steeds meer te maken met een mix van klanten en opdrachtgevers. Een betere 

weerspiegeling van die mix in het personeelsbestand van de bedrijven kan de relaties met 

klanten en andere marktpartijen ten goede komen.  

 

6. Een goed startpunt voor de vereiste cultuurverandering is het relativeren van het begrip technische 

installatie. In feite gebeurt dat ook al in veel TI-bedrijven. Veel TI-bedrijven letten bij de selectie van 

leerling-monteurs namelijk primair op zaken als motivatie, interesse en sociale vaardigheden en 

minder op het feit of kandidaten voor deze functie een TI-vooropleiding hebben, al geldt een 

technische vooropleiding meestal wel als een pre. Blijkbaar zijn sociale vaardigheden zeker zo 

belangrijk voor een goede uitoefening van de functie van (leerling)monteur dan de technische 

vaardigheden. In de communicatie van de TI-branche richting arbeidsmarkt zou dit veel centraler 

moeten staan. De TI zou zich kunnen profileren als een branche waarin het niet alleen om techniek op 

zichzelf gaat, maar om techniek in functie van bepaalde diensten, waarmee wordt voorzien in 

maatschappelijke behoeften (milieu, duurzame energie, zorg, communicatie). Wellicht kan met een 

dergelijk ‘service-concept’ van de TI beter worden aangesloten bij de beroepswensen van meisjes en 

vrouwen die zich aanvankelijk wel op techniek oriënteren maar uiteindelijk toch besluiten een baan in 

een dienstverlenende sector te kiezen.  

 

7. Verandering van cultuur is een zaak van lange adem. Op kortere termijn kunnen aanpassingen in de 

werkorganisatie en de werkroosters in TI bedrijven wellicht aanknopingspunten bieden. Vrouwen in 

technische functies in de TI verrichten in het algemeen fysiek minder belastende werkzaamheden en 

werken vaker in deeltijdfuncties dan de mannen. Lichter werk en minder uren appelleren aan de wens 

van vrouwen om het werk af te stemmen op hun persoonlijke situatie, wat fysieke belasting betreft én 

wat betreft belasting vanuit andere bezigheden als huishouden en zorgtaken. Door meer met deze 

wens rekening te houden kunnen TI-bedrijven hun aantrekkingskracht onder vrouwen en meisjes 

waarschijnlijk vergroten. De TI als branche zou initiatieven in deze richting moeten inventariseren, 

waarderen en promoten 
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9. Aanbevelingen voor het techniekonderwijs 
 

Over technieklokalen 

VHTO biedt antwoord op de vraag hoe een school de toegankelijkheid tot de afdeling techniek kan vergroten 

voor meisjes zodat ze techniek als optie meenemen in hun keuzeproces en daarmee mogelijk ook makkelijker 

de keuze voor techniek maken. De meeste van deze suggesties zullen ook zeer op prijs gesteld worden door 

jongens in de techniek. 

 

Lokaalinrichting 

- Overzichtelijk 

- Ruimte om te bewegen 

- Opgeruimd 

 

Plafonds 

- Absorberende materialen 

- Verzorgde afwerking 

- Zijn onderdeel van de (aankleding van de) ruimte 

 

Licht 

- Balans tussen dag- en kunstlicht 

- Hangende armaturen waar het kan om sfeer te creëren 

- Creatieve manieren vinden om zoveel mogelijk daglicht in de ruimte te krijgen 

 

Geur 

- Goede afzuiging op de juiste plekken 

- Een raam en/of deur open zodra het weer het toelaat 

- Sommige geurtjes krijg je niet helemaal weg: wees hierover eerlijk 

  

Kleur 

- Maak een duidelijke keuze 

- Frisse en trendy kleuren 

- Kleur hoeft niet altijd op de muur, het kan ook beperkt worden tot meubilair 

 

Beeldmateriaal 

- Maak een keuze: alles identiek óf juist verschillende formaten en lijstjes 

- Afbeeldingen van leerlingen tijdens de lessen en van mannen en vrouwen aan het werk in 

verschillende branches 

- Contextrijk 

 

Etaleren van werkstukken 

- Op sokkels of planken waar het kan, in vitrines waar nodig 

- In algemene ruimtes en op ouderavonden 

- Roulerende tentoonstelling(en) 

 

Meubilair 

- Heel én verzorgd 

- Modern én efficiënt 

- Schoon 

 

Gereedschappen & machines 

- Veilig en up to date 

- Uitleenregistratiesysteem voor handgereedschap 

- Bedieningsinstructie en lesopdrachten via tablet bevestigd aan machine 
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Hygiëne 

- Wasbakken met gevulde zeeppompjes 

- Gescheiden toiletten en omkleedruimtes in nabijheid praktijkruimtes 

- Opruimen en schoonmaken 

 

Veiligheid 

- Bediening machines áltijd onder begeleiding docent 

- Werkkleding en veiligheidsschoenen die meisjes passen én die ze leuk vinden om aan te trekken 

- Veilig zijn (1) en een gevoel van veiligheid creëren (2) zijn verschillende 

dingen. Het is het verschil tussen (1) voldoen aan de arbowet en (2) dat alle leerlingen zich sociaal-

emotioneel veilig voelen in de techniekruimte en daarbij capabel in het omgaan met machines en 

gereedschappen. 

  

Betrekken van meisjes/leerlingen bij de ver-/nieuwbouw 

- Klankbordgroep zorgt voor betrokkenheid 

- Schep kaders: waarover is het besluit al gevallen, waarop is nog invloed uit te oefenen en meepraten 

is kritisch zijn, maar daarbij ook met oplossingen komen. 

- Betrek ook ouders en eventueel vrouwelijke beroepsbeoefenaars (rolmodellen) 

 

Over studeren aan een technische mbo-opleiding 

In 2016 is onder de vrouwelijke studenten Uit het onderzoek dat op het ROC Midden Nederland Bouw en 

Interieur College een (kleinschalig in aantallen) onderzoek uitgevoerd. De studentes gaven daarin aan dat zij  

behoefte hebben aan goede begeleiding  als  student, maar dat zij toch te vaak nog ervaren dat het feit dat zij 

een meisje zijn ze extra (en ongewilde) aandacht oplevert, ook van hun docenten. 

 

Uit de diepte-interviews die in dit onderzoek zijn gehouden blijkt dat de studentes gedemotiveerd raken door 

de houding en het taalgebruik van enkele docenten, of zoals zij het uitdrukken: houding en taalgebruik zijn voor 

hen ‘niet aantrekkelijk’ en ‘niet subtiel’. Er blijkt volgens hen duidelijk uit de (voor het grootste deel) mannelijke 

docenten gewend zijn om aan jongens les te geven. Gedurende hun studietijd wennen de studentes aan de 

manier van werken en praten en gaan zij het zien als onderdeel van studeren en werken in de techniek. Zij gaan 

er vanuit dat het er in het bedrijfsleven mogelijk ook zo aan toe kan gaan, en leggen zich daarom neer bij de 

situatie. Zij vinden in algemene zin dat de docenten de lessen aantrekkelijker kunnen vormgeven. 
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Over woordgebruik 

Teamwork, verantwoordelijkheid, samenwerken en stiptheid; het zijn stuk voor stuk termen die vrouwen 

aanspreken. Allerlei aspecten van taal spelen een rol bij de werving van vrouwen en meiden, zo blijkt.  

 

Uit onderzoek van de Karel de Grote-hogeschool in Antwerpen bijvoorbeeld, is onlangs gebleken dat 

bijvoeglijke naamwoorden een rol spelen in het bereiken van meer vrouwen. De woorden in de eerste zin dus, 

maar ook woorden als.De onderzoekers verkregen deze woorden uit eerder onderzoek. Daarin werd aan 4000 

Vlamingen gevraagd of ze bij bijvoeglijke naamwoorden een mannelijk, vrouwelijk of neutraal gevoel hadden. 

Daarnaast gaf een van de onderzoekers in een interview met De Standaard nog een tip om vacatureteksten 

aansprekender te maken voor vrouwen en meisjes: druk de functie niet uit in eigenschappen, maar in gedrag. 

Dus: ‘je behartigt de commerciële belangen’ in plaats van ‘je bent commercieel’. 

Dit betekent dus kortom dat bijvoeglijke naamwoorden waarbij wij een sterke associatie hebben met 

vrouwen/vrouwelijk in een studiebrochure  ervoor kunnen zorgen dat meer jongeren geneigd zijn om voor een 

bèta-opleiding te kiezen. 

  

R: De docenten zijn ook echte mannen, die gewend zijn om jongens les te geven. Dat kun je wel heel erg 

merken. 

 

Studente, ROC Midden Nederland Bouw en Interieur College 

W: De taal die zij gebruiken. Wij willen dat dingen subtiel overgebracht worden. Maar zij brengen het in een 

hele mannentaal over, kort door de bocht. Soms staan ze letterlijk te schreeuwen. Dan denk ik: ‘Doe ik het 

verkeerd?’ Maar zo pakken de jongens het makkelijker op. 

Studente, ROC Midden Nederland Bouw en Interieur College 
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10. Aanbevelingen van OTIB aan installatiebedrijven 
OTIB vindt het belangrijk dat bedrijven in de Technische Installatiebranche toegankelijker en aantrekkelijker 

worden voor (jonge) vrouwen. Want vrouwen hebben de toekomst. Zeker in de techniek. Het percentage 

vrouwen in de branche is nu ongeveer 10%. De vrouwelijke medewerkers zijn met name werkzaam in 

administratieve functies (83%) en weinig werkzaam in technische functies, zoals monteur, technische 

staffunctie, engineer of planner (17%). En hier ligt de uitdaging: meer vrouwen in technische functies! Daarom 

een aantal ideeën en suggesties voor werkgevers en/of werknemers om (jonge) technische vakvrouwen te 

werven en te behouden voor de Technische Installatiebranche. Want met meer vrouwen op de werkvloer 

ontstaat er een andere dynamiek. Mannelijke en vrouwelijke talenten versterken elkaar.  

 

Goed werkgeverschap 

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen is het uitgangspunt. Gelijke kansen bij sollicitaties, in promoties, 

gelijke beloning en gelijke waardering. Dat levert direct voordelen op voor een bedrijf. Want een 

team bestaande uit mannen én vrouwen presteert beter. Een gemengd team zorgt voor een meer 

stimulerende werkomgeving, een sterkere mate van innovatie en efficiëntie en leidt tot meer tevredenheid van 

medewerkers én klanten. Wilt u ook meer vrouwen in uw bedrijf? Maak er dan werk van! 

Vrouwen werken graag bij een bedrijf dat ook daadwerkelijk uitstraalt dat vrouwen welkom zijn. 

 

Bedrijfscultuur en werksfeer 

Een prettige werkomgeving waar je jezelf kan zijn op basis van gelijkwaardigheid is van groot belang voor het 

ervaren van een goede werksfeer voor vrouwen en voor mannen. Als één van de weinige vrouwen op de 

werkvloer is dat echter geen vanzelfsprekendheid. Welkom voelen en een vrouwvriendelijke sfeer in het bedrijf 

zijn dan ook essentiële uitgangspunten. Het is belangrijk dat collega’s respectvol met elkaar omgaan en dat 

mannelijke collega’s vrouwen op de werkvloer niet op hun vrouw-zijn maar op hun vakmanschap 

beoordelen. Het bedrijf heeft hier een belangrijk rol in waarbij de inzet (ook) gericht moet zijn op duidelijke 

regels over omgangsvormen en het gericht optreden tegen ongewenst gedrag. 

 

Toekomst 

Vrouwen hebben de toekomst. Zeker in techniek. Met meer vrouwen op de werkvloer ontstaat er een andere 

dynamiek. Bedrijven waar vrouwen in technische functies werken merken dat een meer diverse 

personeelsbezetting een positief effect heeft op de sfeer op de werkvloer en op de bedrijfsresultaten. Maak 

daarom technische beroepen zichtbaar en aantrekkelijk voor vrouwen en creëer een prettige werkomgeving. 

 

Onderwijs en stages 

- Onderhoud contact met basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (MBO en HBO). 

Laat technische vrouwen uit uw organisatie via het project Spiegelbeeld speeddaten met jonge 

vrouwelijke talenten van de toekomst. Dit kan via www.vhto.nl/spiegelbeeld. Of maak gebruik van de 

inspirerende verhalen op www.ditdoeik.nl. 

- Doe mee aan Girlsday en laat meiden kennis maken met de dagelijkse praktijk in uw bedrijf 

www.girlsday.nl. 

- Biedt stageplaatsen aan voor meisjes van techniekopleidingen. Indien mogelijk: zorg dat meisjes in 

tweetallen stage kunnen lopen in het bedrijf, zodat ze in mindere mate een uitzondering zijn. 

 

Werving nieuwe medewerkers: 

- Vermeld in vacatures M/V achter de functienaam. Werf voor technische functies ook onder vrouwen. 

En neem waar mogelijk meerdere vrouwen aan. 

- Benoem in vacatures aansprekende competenties als creativiteit, samenwerken, klantgerichtheid en 

(maatschappelijk) nut als belangrijke onderdelen van het vakmanschap. 

- Wees bewust van het feit dat veel mensen denken dat mannen beter zijn in technische beroepen. 

Maak daarom binnen en buiten het bedrijf bekend dat vrouwelijke technici welkom zijn. 

- Kijk kritisch naar de samenstelling van de wervingscommissie en zorg indien mogelijk voor vrouwelijke 

vertegenwoordiging. 
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Bedrijfscultuur: 

- Benadruk het belang van diversiteit: gemengde teams zijn creatiever, innovatiever en succesvoller. 

- Maak medewerkers belangrijk. Waardeer ze niet alleen in termen van geld maar laat merken dat extra 

inzet ook op prijs gesteld wordt. 

- Motiveer medewerkers om na te denken over eigen ontwikkelingswensen door er over te praten. 

- Zorg voor een gezonde en vrouwvriendelijke werkomgeving. Goede faciliteiten en kleine aanpassingen 

kunnen een groot verschil maken. 

 

Arbeidsvoorwaardelijk: 

- Benadruk opleiding en training en biedt flexibele arbeidsvoorwaarden aan. 

- Beloningsbeleid: geef mannen en vrouwen gelijke beloningen en gelijke waardering. 

- Maak minder werken voor vrouwen én mannen op alle functieniveaus bespreekbaar. Wees creatief als 

het gaat om (flexibele) werktijden en het organiseren van het werk. Betrek werknemers bij het 

opstellen van werkroosters. 

 

Communicatie: 

- Bedenk hoe het bedrijf interessant kan zijn voor meisjes en vrouwen. Vraag aan de vrouwen die al 

werkzaam zijn wat voor hen de USP is van het bedrijf.  

- Gebruik woorden die vrouwen aanspreken in de communicatie, zoals samenwerken en 

verantwoordelijkheid. 

- Benadruk de maatschappelijke betekenis van het bedrijf. Laat op de website, op social media en in 

brochures met fotomateriaal zien dat techniek leuk werk is in een interessante omgeving voor en door 

mannen én vrouwen. En laat de maatschappelijke impact zien van het werk van de branche: veiligheid, 

goede verbindingen, comfort, zorg etc. Het is van belang om aandacht te besteden aan creativiteit en 

soft skills in het belang van het bedrijf. 
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11. Sterke kanten & aanbevelingen specifiek voor BuildUpSkillsNL  
Uit het uitgevoerde deskresearch blijkt dat BuildUpSkills diverse sterke punten heeft als het gaat om 

bevordering van gender diversity. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen gevonden die bijzonder bruikbaar 

lijken om de BuildUpSkills doelstellingen inzake gender diversiteit te realiseren. 

 

BuildUpSkills doelstellingen inzake gender diversiteit 

- At least 25% women in technical professions in the construction sector reached 

Tenminste 25% van de vrouwen in technische functies in bouw en installatiesector bereikt 

- Active participation of at least 5% women in technical professions in the construction sector 

Actieve deelname aan BuildUpSkillsNL activiteiten van tenminste 5% van de vrouwen in technische 

functies  in de bouw- en installatiesector 

 

11.1. Sterke punten BuildUpSkillsNL vanuit het oogpunt van gender diversiteit 

BuildUpSkillsNL heeft vanuit het vraagstuk verduurzaming gebouwde omgeving diverse sterke punten gezien 

vanuit gender diversiteit. 
1. De interdisciplinaire competenties: teamwork, verantwoordelijkheid, samenwerken en stiptheid; het 

zijn stuk voor stuk termen die vrouwen en meiden aanspreken. 

2. Aandacht voor creativiteit en soft skills 

3. Maatschappelijk relevant: klimaat-adaptatie, werken aan een gezonde werk- en leeromgeving 

4. Sluit aan bij de gedachte van ‘service concepten’ voor bijvoorbeeld de combinatie van verduurzaming, 

comfort verbetering, langer thuis wonen en veiligheid. 

5. De e-learning en e-assessments zijn flexibel en ook buiten werktijden te volgen 

6. Kennis van verduurzaming van de gebouwde omgeving biedt doorgroei  mogelijkheden 

 
11.2. Aanbevelingen voor BuildUpSkillsNL 

Vanuit de doorgenomen documenten en projecten zijn diverse eenvoudig op te volgen aanbevelingen 

opgesteld. 

1. Vraag aan meiden en vrouwen wat BuildUpSkills voor hen een relevant en bruikbare tool maakt 

2. Gebruik bijvoeglijke naamwoorden die vrouwen aanspreken in de communicatie en de e-learning en 

e-toetsingsmodulen 

3. Laat op website en in brochures zien dat techniek werk is in een interessante omgeving voor en door 

mannen én vrouwen. 

4. Gebruik frisse en trendy kleuren 

5. Gebruik afbeeldingen van zowel mannen als vrouwen die aan het werk zijn 

6. Zoek een aantal vrouwelijke rolmodellen die hun sporen verdiend hebben bij verduurzaming van de 

gebouwde omgeving.  

7. Gebruik een Sterk in je Werk achtige benadering om vrouwen persoonlijk een tweede keer aan te 

spreken.  

8. Benut de bij OTIB aanwezige kanalen om gender diversiteit en BuildUpSkills gebundeld onder de 

aandacht te brengen (SIM-magazine, nieuwsbrieven en vaktijdschriften) 

9. Haak aan bij de Duurzame bouwvrouw award in 2017. 

10. Richt een aantal pilots in door samen te werken met bestaande vrouwennetwerken in de grotere 

bouw- en installatiebedrijven 
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