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MYTHE 5
Vrouwen verliezen de onderhandelingen van hun man

MYTHE 4
Vrouwen zijn betere
leidinggevenden
Het is een inmiddels klassieke opvatting onder bijvoorbeeld management-consultants:
vrouwen zijn de leiders van de toekomst. Ze
zijn empathischer, kunnen zich goed inleven
in hun werknemers en coachen mensen dus
beter. Ze geven geen leiding volgens strakke
hiërarchische lijnen, maar laten mensen
bloeien in teams, en creëren zo een open cultuur die creativiteit en innovatie bevordert.
Soms wordt deze redenering nog verder
doorgevoerd: als meer vrouwen topposities
bekleden in politiek, wetenschap en bedrijfsleven, dan wordt de wereld beter, zelfs vreedzamer. Zo riep Neelie Kroes vlak voor de
verkiezing van Angela Merkel tot bondskanselier van Duitsland nog dat Europa dringend
een vrouwelijke toppoliticus nodig had. Merkel als leider van Duitsland zou gepaard gaan
met meer openheid en een betere communicatie met de bevolking.
Zulke theorieën vallen wetenschappelijk
moeilijk te bewijzen. ‘Vrouwen hebben niet
per se een feminiene leiderschapstijl,’ zegt
Janka Stoker, bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen en senior-management-consultant bij adviesbureau Berenschot. Vrouwen en mannen vertonen even
vaak feminien (begripvol en ondersteunend)
als masculien (sturend en resultaatgericht)
leiderschap, zo bleek uit een onderzoek dat
Stoker met weekblad Intermediair deed onder managers. Wel blijken vrouwelijke managers iets vaker beide stijlen te combineren.
Dit soort managers wordt door werknemers als het prettigst ervaren; volgens hen
presteert de afdeling dan ook beter. Maar
daarmee is volgens Stoker nog geen inherent
verschil in leidinggeven tussen mannen en
vrouwen aangetoond. Zij vermoedt namelijk
dat de weinige vrouwen die wel doorstoten,
gemiddeld meer capaciteiten en een grotere

MYTHE 6
Kinderen en werken gaan niet samen

motivatie hebben dan de vele mannen die het
tot manager schoppen.
Overigens is er ook onderzoek dat een
heel andere kant van vrouwen toont. Zo onderzocht Bureau EIM in 2003 de stijl van leidinggeven van vrouwelijke en mannelijke
ondernemers in Nederland, en wat bleek?
Juist de vrouwen hielden hun personeel kort,
konden slecht delegeren en wilden alles controleren. De reden: de vrouwelijke ondernemers in haar onderzoek bleken huiveriger
dan mannen om risico’s te nemen.
MYTHE 5
Vrouwen verliezen de
onderhandelingen van hun man
De verklaring voor het feit dat zo weinig
vrouwen carrière maken, wordt steeds vaker
gezocht binnen gezinnen. Als mannen en
vrouwen besluiten kinderen te nemen, verliest de vrouw doorgaans de onderhandelingen over de verdeling van de zorg voor de
kinderen van haar man. Die zegt doodleuk:
‘Ik kan niet minder werken.’ En dus doet de
vrouw het maar. ‘Laakbaar mannengedrag,’
noemde minister De Geus dat.
Maar klopt deze aanname wel? Wie zegt
dat vrouwen onvrijwillig minder gaan werken? Vrouwen zijn, zoals gezegd, overwe-
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gend tevreden over de taakverdeling met hun
man. Bovendien valt net zo makkelijk te beweren dat niet de vrouwen gevangen zitten in
een keurslijf van verwachtingen rond moederschap en huishouden, maar dat de mannen
gevangen zitten in een keurslijf van moeten
werken en carrière maken. Wie stelt anders
de financiële toekomst van het gezin veilig?
Niet de vrouw met haar deeltijdbaan.
Het is onterecht dat Nederlandse mannen
stelselmatig worden afgeschilderd als ouderwetse kerels die zich alleen interesseren voor
hun kinderen wanneer ze met ze kunnen
voetballen. Jonge vaders zijn de hardste werkers in de Nederlandse samenleving. Zorgen
voor financiële zekerheid is ook een vorm
van zorg, zij het tegenwoordig een zeer ondergewaardeerde.
Vrouwen daarentegen kunnen kiezen:
werken of niet werken, een grote deeltijdbaan
of een kleine. En als ze geen zin hebben in de
knokpartij van carrière maken, dan doen ze
het lekker niet. Ze zien hun in de jaren zeventig verworven ‘recht op arbeid’ als een keuze,
niet als een plicht.
Deelnemers aan de discussie over vrouwenemancipatie vervallen telkens in de klassieke fout dat gelijke kansen ook tot gelijke
uitkomsten moeten leiden. Evenveel kansen
hebben, betekent niet dat vrouwen die kansen
ook grijpen. Niemand bedenkt dat vrouwen
zelf kiezen voor een moderne variant op de
traditionele rolverdeling. Deze keuze maken
ze wel, en die sluit naadloos aan bij de Nederlandse cultuur die werk en carrière niet
hoog aanslaat. Voor Nederlandse mannen is
werken nog altijd een plicht. En dat doen ze,
zonder te zeuren.
MYTHE 6
Kinderen en werken gaan niet
samen
Vaak gehoord: vrouwen zien steeds vaker af
van kinderen omdat ze voorzien dat werk
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