
A R B E I D S M A R K T

Vrouwenzijndungezaaidonder
professoren, vooral inde economie
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Vrouwelijke economen denken en pu-
bliceren volopmee over de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt. Stilstaan
bij de situatie inde eigenberoepsgroep
gebeurt echter zelden. Toch is hetmet
de vertegenwoordiging van vrouwen in
de economischewetenschap bijna net
zopovergesteldals inhetbedrijfsleven.
Ookal ishetpercentagevrouwelijkepro-
fessorenindeeconomietussen2006en
2016meerdanverdubbeld,hetkomtnog
steeds amper boven de tien uit. Zelfs in
de techniek is haar aandeel nugroter.
Dat blijkt uit onderzoek van Sylvia

Teunissen enCoenHogendoorn, twee
beleidsambtenarenopFinanciën, ineen
specialeuitgave vaneconomenvakblad
ESB over vrouwen in de economie. Die
verschijnt vandaag. Volgens de beleids-
adviseurs heeft de ondervertegenwoor-
diging van vrouwen in deze tak vanwe-
tenschapmogelijkconsequentiestotver
buitende campus.
In 1985 voorspeldeHein Schreuder

nog in ESB dat het aandeel vrouwelijke
economen in alle universitaire rangen
zich vanzelf zou voegen naar het aantal
meisjes dat als student instroomt. Die
voorspelling is niet uitgekomen, geeft
dehuidige voorzitter vanEcorysnu toe.
Van alle promovendi is momenteel

40% vrouw.Maar in de daaropvolgende
stappen naar het hoogleraarschap valt
deeennadeanderaf.Bijdocentenishet
30%,bijhoofddocentenal20%enbijpro-
fessorennogmaar10%.Dieneergaande
lijnisbijallewetenschappelijkediscipli-
nestezien,maar ligtopeconomischefa-
culteiten tienprocentpunten lager.
De vraag of dat zo erg is, beantwoor-

den de twee ambtenaren bevestigend.

Ze wijzen erop dat wetenschappers de
bijdragen van gemengde teams hoger
aanslaan. Dat zou erop duiden dat de
kwaliteit van economisch onderzoek
lijdt onder het gebrek aan vrouwelijke
(top)economen.

BELEIDSKEUZES
Maarookbeleidskeuzeszoudenheelan-
ders kunnenuitvallen. Buitenlands on-
derzoeklaatziendatvrouwelijkeecono-
men ten opzichte van hunmannelijke
collega’s duidelijk anders denken over
grote economische en politieke vraag-
stukken,zoalsmeerofminderoverheid
(meer)enherverdelingvaninkomensvia
een progressief belastingstelsel (vóór).
Die opvattingen zouden allicht sterker
doorklinken in het openbare debat als
vrouwelijkeeconomenprominenterzou-
den zijn vertegenwoordigd.
Maar gaat dat ook op in de polder?

De politiekemarges zijn inNederland
een stuk smaller dan in bijvoorbeeld
Angelsaksische landen. VolgensHarry
vanDalen, hoogleraar in Tilburg, blijkt
uiteenenquêteonderNederlandseeco-
nomendatmannenenvrouwennauwe-
lijks verschillen in hun benadering van
de economie als wetenschap. Dat ze op
wegnaardeacademischetopvakerafval-
len, ligtvolgenshemdusnietaanhet feit
dat ze zich niet thuis zouden voelen in
deze tak van sport.Maarookhij noteert
éénduidelijkverschil.Vrouwenkennen
veelmeerwaardetoeaandeoverheidals
dienaar van het algemeen belang. ‘Veel
meer dan mannen zijn ze ervan over-
tuigd dat dit een accurate aanname is
van demanier waarop de samenleving
in elkaar zit.’

WERKDRUK
VanDalen ziet een verschillende bele-
ving vanwerkdruk als een veel duidelij-
kere oorzaak van uitval. De helft van de
vrouwelijke economen denkt erover de
universiteit teverlatenvanwegededruk
omvoortdurendtepubliceren.Bijman-
nenisdatmaar29%.Depublicatiedrukis
hethoogstals (hoofd)docentenrondde
35zijnendeconcurrentieomhethoogle-
raarschapzichtoespitst.Datzitdusvlak
nadeleeftijdwaaropvrouwengemiddeld
kinderenkrijgen.

$ Vrouwelijke topeconomen
zijn ondervertegenwoordigd

$Werkdruk enmasculiene
cultuur zijn daar debet aan

$ Dit beïnvloedt kwaliteit
onderzoek en beleidskeuzes

Nogmeerdaninanderewetenschap-
pelijkedisciplines is jenaamondereen
artikel en het aantal citaten van belang
voor je carrière als econoom. Er is een
ware obsessiemet ranglijstjes, zoals de
‘Top-40’ van ESB zelf. In 2017 stonden
daarwelgeteld twee vrouwenop.

Volgens Belle Derks, hoogleraar psy-
chologie,heerster indeacademischewe-
reld,maar op economische faculteiten
bij uitstek, eenmasculiene cultuur, die
in het nadeel is van vrouwen.Het beeld
vandesuccesvolle econoomscoorthoog
op stereotypemannelijke eigenschap-
pen zoals zelfvertrouwen, eigenbelang
en assertiviteit, bleek uit een onlineon-
derzoek ondermeer dan tweeduizend
wetenschappers. Typisch vrouwelijke
kwaliteiten zoals samenwerkingencol-
legialiteitstaaninminderhoogaanzien.
Het is inhaarogenookveelzeggenddat
hoogleraren zichzelfmeermasculiene
trekken toeschrijven dan docenten die
nog lager opde ladder staan.

De noodzaak omaan ditmasculiene
beeld te voldoen ontmoedigt vrouwen
omeenuniversitaire carrière na te stre-
ven. ‘Ons onderzoek toont dat zij die ei-
genschappeningelijkematebezittenals
mannen,maar bij eenmasculien ima-
go van succes ontstaat het vooroordeel
dat vrouwen niet in zo’n cultuur pas-
sen’. ‘Zo’n vragenlijst is nogmaar een
momentopname. Als vrouw krijg je de
hele tijd het signaal dat je nietmascu-
lien genoegbent omte slagen.’

TEAMPRESTATIES
Veelmeer vrouwelijke hoogleraren als
rolmodel en expliciete beloning van
‘vrouwelijke’ eigenschappen, zoals na-
drukop teamprestaties inplaats van in-
dividuele publicaties, zouden kunnen
helpen,alblijftheteenmoeilijkeopgave.
Schreuder lijkt intussen helemaal

genezen van zijn optimisme uit de ja-
ren tachtig.Mede kijkend naar het be-
drijfsleven,poneerthijnudestellingdat
deambitiesvanvrouweninrijke landen
sterker gaan afwijken van die vanman-
nen naarmate zemeer gelijke kansen
krijgen. ‘Ze voelen kennelijk een grote-
revrijheidomhuneigenvoorkeurtevol-
genenminderdrukomhetmannelijke
padnaar succes te volgen.’

Hoe hoger op de ladder,
hoe minder vrouwen
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“
‘Bij eenmasculien
imago van succes ont-
staat het vooroordeel
dat vrouwenniet in
zo’n cultuurpassen’
Belle Derks
Hoogleraar psychologie
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