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1. Inleiding
De doelstelling van dit onderzoek is om een eerste overzicht te maken
van stereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (BHG), en aanbevelingen voor te stellen voor het maken van
beroepskeuzen.
Het toekomstige ‘Beroepenhuis/Cité des Métiers’, kan hierin
basiselementen vinden om een toolbox te ontwikkelen die gebruikt kan
worden in de strijd tegen stereotypen op de arbeidsmarkt.
Meer bepaald geeft dit onderzoek een eerste antwoord op de volgende
vragen:
• Wat is het effect van stereotypen op de arbeidsmarkt in het BHG ?
• W
 at is de rol van de verschillende actoren in het bestendigen van of in
de strijd tegen deze stereotypen ? Anders gezegd, hoe verhouden de
actoren zich tot deze materie? Is dit belangrijk ? maakt het deel uit van
hun werk ?
• H
 oe kunnen we werken aan deze stereotypen ? Welk zijn de mogelijke
acties en wat kunnen de verschillende actoren doen om de stereotypen
te bestrijden ?

1.1. Methodologie
Er werd gekozen om een selectie te maken van 3 sectoren die aan de
volgende criteria voldoen: ze hebben knelpuntberoepen en er zijn mannen
en vrouwen in aan de slag. De horecasector stelt een gelijk aantal mannen
en vrouwen tewerk, de gezondheidssector stelt een meerderheid vrouwen
tewerk en de ICT-sector stelt vooral mannen tewerk.
Dit onderzoek baseert zich op gegevens en statistieken over deze 3
sectoren om de situatie te schetsen van mannen en vrouwen die op
de Brusselse arbeidsmarkt zijn tewerkgesteld (gegevens van Actiris
en VDAB). We kijken naar werkzoekenden en beroepsopleidingen die
door Brusselse operatoren worden georganiseerd, in het bijzonder de
opleidingen van Bruxelles Formation en de VDAB.
Het overzicht van deze gegevens wordt aangevuld met meer kwalitatieve
data, bestaande uit vragenlijsten die werden verstuurd (digitaal en online)
naar opleiders van beroepsopleidingen in deze sectoren (VDAB en
Bruxelles Formation) en naar personen die werkzoekenden begeleiden
(Actiris en VDAB) alsook interviews met werkgevers uit deze sectoren.

1.2. Beperkingen
Wanneer we kijken naar stereotypen op de arbeidsmarkt, bevat dit ook
heel het socialisatieproces dat aan het beroepsleven vooraf gaat, de
familiale context, de schoolomgeving, maar ook de interactie en invloed
van vrienden en media,… Wat er op de arbeidsmarkt gebeurt staat niet
los van wat er op school of in de brede samenleving gebeurt.
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De segregatie in beroepsopleidingen en op de arbeidsmarkt beïnvloeden
elkaar wederzijds. Jongens en meisjes zijn geneigd een studiekeuze te
maken voor een beroep waarin ze meer kans hebben om werk te vinden.
Deze stereotiepe oriëntatie zorgt er soms voor dat het aantal keuzes
onbewust wordt beperkt. Jongeren vermijden het maken van een voor
hun geslacht atypische keuze en proberen zich te conformeren aan de
maatschappelijke normen van de arbeidsmarkt.
Deze studie betreft de tewerkstelling en de zoektocht naar werk met
inbegrip van de (her)oriëntatie van werkzoekenden. Ondanks het feit
dat deze studie zich beperkt tot deze 2 domeinen (tewerkstelling en
werkzoekenden), hebben we toch een bredere insteek genomen voor de
aanbevelingen, waar de aanbevelingen ook kunnen worden gebruikt voor
schoolgaande jongeren.
De doelstelling van deze studie is ook het in kaart brengen van de
stereotypering van beroepen en daarmee samenhangend de sectorale
segregatie per beroep (horizontale segregatie). Deze studie gaat niet in
op de impact van stereotypen op de loopbaan of leidinggevende functies
(verticale segregatie).
Stereotypen op de arbeidsmarkt vormt op zich een breed onderwerp;
deze studie kan dus onmogelijk exhaustief zijn in deze materie. De
geanalyseerde gegevens kunnen echter wel ter illustratie dienen voor
denkpistes en acties van de arbeidsoperatoren.

1.3. De doelgroep(en)
Stereotypen op de arbeidsmarkt omvatten dus een breed domein met
verschillende actoren die elk op hun wijze bijdragen aan het ontstaan van
stereotypen. Deze studie kijkt naar de intermediaire doelgroepen, dit zijn
de personen/organisaties die beroepsopleidingen aanbieden bij Bruxelles
Formation en VDAB (welke vorming, inhoud, doelgroep, methode,…) en
degenen die opleidingen geven (lesgevers), personen verantwoordelijk
voor het individueel begeleiden van werkzoekenden (coaches van Actiris
en VDAB), personen binnen Actiris die het contact met de werkgevers
verzorgen (matching van de werkaanbiedingen en werkzoekenden).
Wat betreft het contact met werkgevers werd er slecht een interview
met deze doelgroep afgenomen; feedback over de perceptie van de
werkzoekenden werd op indirecte wijze via enquêtes met de coaches en
lesgevers verkregen.

1.4. Moeilijkheden
De tijd om deze studie uit te voeren was bijzonder kort - minder dan 2
maanden – en dit bracht bijzondere moeilijkheden met zich mee. De tijd
om mensen op het terrein te mobiliseren voor het invullen van vragenlijsten
(met een beperkt aantal vragen met het oog op tijdswinst) en voor het
organiseren van interviews was zeer kort. De snelste respons kregen
we van Actiris en met enige vertraging ontvingen we ook gegevens van
VDAB en Bruxelles Formation.
Gegevens van de werkgevers waren bijzonder beperkt:: er kon slechts een
kort interview worden afgenomen. Dit beperkt uiteraard ook de analyse
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van de perceptie van de werkgevers. Bij afwezigheid van institutionele en
hiërarchische ondersteuning vanuit de arbeidsoperatoren (Actiris, VDAB
en Bruxelles Formation) is het moeilijk om de doelgroepen te stimuleren
om de enquêtes snel in te vullen. Bovendien zorgde terreurniveau 4
midden november 2015 voor een bijkomende vertraging. Verschillende
personen uit de sectoren (horeca en gezondheidszorg) waren hierdoor
niet beschikbaar.

1.5. Inhoud van het rapport
In het eerste deel schetst dit rapport de situatie van stereotypen op de
Brusselse arbeidsmarkt en (her)oriënterende beroepsopleidingen. Nadat
de stereotypen en hun maatschappelijke belang worden verduidelijkt,
worden de cijfers over tewerkstelling en opleiding m.b.t. de 3 sectoren
gepresenteerd. Vervolgens geeft het rapport een overzicht van de
perceptie die lesgevers en inschakelings- en begeleidingsprofessionals
hebben over stereotypen, zoals naar voren komt uit de enquêtes en de
interviews.
In deel 2 geven we de belangrijkste conclusies weer van de analyse van
de cijfergegevens en de rol van de opleidings- en tewerkstellingsactoren.
In een derde deel worden tenslotte aanbevelingen gedaan voor de
arbeidsoperatoren en deze worden geïllustreerd aan de hand van
voorbeelden van goede praktijken.
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2. Het bestaan van stereotypen en hun effecten
2.1. De context: Wat verstaan
we onder stereotypen en
waarom moeten we het erover
hebben?
2.1.1. Definitie
Stereotypen zijn gedeelde overtuigingen over persoonlijke kenmerken,
over het algemeen persoonlijkheidskenmerken, maar soms ook
gedragingen, van een bepaalde groep mensen.
Stereotypen in verband met mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt
betreffen het uitoefenen van bepaalde beroepen of bepaalde gedragingen
die als typisch worden omschreven voor een bepaald geslacht en dus als
‘natuurlijk’ worden beschouwd voor personen van die groep. Omgekeerd
wordt het uitoefenen van zulk een beroep of het stellen van zulk een gedrag
als onnatuurlijk beschouwd voor een persoon van het andere geslacht. Zo
vinden we bijvoorbeeld vooral vrouwen terug in de verpleging en mannen
in de ICT-sector en we vinden dat vooral vrouwen van nature vriendelijk
en zorgend zijn, terwijl mannen vooral goede technici zijn. Stereotypen
leiden ertoe dat competenties als ‘natuurlijk’ (biologisch bepaald) worden
ervaren.

2.1.2. Redenen om te werken aan stereotypen
Een eerste argument in de strijd tegen stereotypen betreft het respecteren
van de wet die gelijkheid van mannen en vrouwen voorschrijft op de
arbeidsmarkt en in opleidingen. In de praktijk zien we dat stereotypen vaak
worden gebruikt om segregatie op de arbeidsmarkt te legitimeren en zo
de geslachtelijke segregatie van beroepen in de hand werkt. Horizontale
segregatie heeft tot gevolg dat mannen en vrouwen geconcentreerd
worden in bepaalde beroepen en dus hun keuzevrijheid wordt beperkt.
Deze sectorale- en beroepsconcentraties structureren de verloning en
verklaren de hardnekkige loonkloof tussen mannen en vrouwen alsook
het lagere pensioen van die laatsten.. De horizontale segregatie werkt
in het nadeel van vrouwen: hoe hoger men op de hiërarchische ladder
klimt, hoe minder vrouwen men er aantreft. Stereotypen zijn daarom
een belangrijke factor voor in het in stand houden van (professionele)
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.
Een tweede argument, eerder van economische aard, moet ook in
overweging worden genomen. Het is namelijk zo dat het de optimale inzet
van ieders competenties, de diversiteit in het team en in het bijzonder
het gemengde karakter van teams de efficiëntie van ondernemingen
optimaliseert1. Het vormt ook de sleutel tot innovatie en zoals
Schopenhauer heeft gezegd: ”vernieuwing is anders kijken naar wat
iedereen ziet”.
1

 eer info over de argumentatie M/V gelijkheid op : BECI, Witboek Diversiteit , Brussel, 2015; Grezi B & Gampino S, Le poids des normes dites masculines sur
M
la vie professionnelle et personnelle d’hommes du monde de l’entreprise, ORSE, Paris, mai 2012; A CEO’s guide to gender equality accessible à http://www.
mckinsey.com/insights/leading_in_the_21st_century/a_ceos_guide_to_gender_equality.
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Daarenboven toont de analyse van knelpuntberoepen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest dat in verschillende knelpuntberoepen een van
beide geslachten ondervertegenwoordigd is. 2
Dit is het geval voor vrouwen in de ICT-sector. In de gezondheidssector
zijn mannen dan weer ondervertegenwoordigd.
Tot slot zijn steeds meer bedrijven ervan overtuigd dat een meer
gelijkwaardige werking hen een positief imago verschaft naar de
buitenwereld (bij hun cliënteel) en naar hun interne werking, wat dan
weer belangrijk is om werkkrachten te vinden en het werk aantrekkelijk te
maken (toekomstige werknemers).

2.1.3. Weerstand
Stereotypen maken deel uit van een cognitief proces: om alle informatie
te kunnen behandelen die de hersenen ontvangen, ontwikkelen de
hersenen strategieën om die informatie te vereenvoudigen. Aangezien
stereotypen het resultaat zijn van een bepaalde waarneming van de
realiteit, die evenwel op een andere manier zou kunnen worden bekeken,
veronderstelt het veranderen van stereotypen dat we de voorstelling van
die realiteit moeten veranderen. Een veranderingstraject dat - afhankelijk
van persoon tot persoon - op weerstand kan stuiten. Wat als natuurlijk
wordt beschouwd is in feite een sociale constructie.
Studies tonen aan dat om stereotypen over mannelijkheid of
vrouwelijkheid aan te pakken, de stereotiepe beeldvorming in verband
met arbeidsomstandigheden, competenties en mentale beeldvorming
van beroepen moet worden afgebouwd.
2

Actiris, Analyse van knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2014 , Brussel, 2014.

Maatregelen om gezin en werk te combineren worden van oudsher
voorgesteld alsof ze vooral gunstig zijn voor vrouwen en dus ook
als legitimatie voor de aanwezigheid van meer vrouwen in bepaalde
beroepen (bijvoorbeeld als leerkracht). In tegenstelling daarmee
leggen veel beroepen die als typisch mannelijk worden beschouwd
arbeidsomstandigheden op die de beschikbaarheid voor het gezin
beperken, met bijvoorbeeld meer ‘gezinsonvriendelijke’ werkuren3.
Telewerk en vaste werkuren worden ook typisch beschouwd als gunstig
voor vrouwen. Niettegenstaande stellen we toch vast dat een beroep in
de ICT-sector (mannelijke sector) vaak toelaat om van thuis uit te werken
met vaste uren (wat dus gunstig zou zijn voor vrouwen). Dat geldt niet in
de horeca (wat een gemengde M/V sector is). Ook in de horecasector
geeft men bij voorkeur de daguren en niet de nachtelijke uren aan de
vrouwelijke werknemers, terwijl nachtarbeid heel gewoon is in de sector
van industriële poetsbedrijven (vooral vrouwen).
We zien ook dat bepaalde competenties op de werkvloer als eerder
mannelijk of vrouwelijk worden benoemd. Zo wordt soms gezegd dat
vrouwen eerder ‘lichte’ arbeid verrichten en mannen eerder ‘zware’
arbeid. Toch kunnen we vaststellen dat in de zorgsector (vrouwelijke
sector) de fysieke belasting bijzonder zwaar kan zijn, in ieder geval
zwaarder dan in de ICT-sector die vooral mannen tewerk stelt. Wat betreft
de andere competenties zien we dat technische competenties heel
belangrijk zijn in het verklaren van de M/V verdeling op de arbeidsmarkt:
mannen zijn in de meerderheid in domeinen die als ‘technisch’ worden
beschouwd (industrie), terwijl vrouwen vooral vertegenwoordigd zijn in
de dienstensector, eerder relationeel gericht.4 Deze competenties worden
dan als natuurlijk beschouwd en dus zeldzaam bij personen van het
3

 athalie Bosse & Christine Guégnard, Les représentations des métiers par les jeunes : entre résistances et avancées,|“ Travail, genre et sociétés”
N
2007/2 No 18 | pages 27 à 46

4

 Anne-Marie Daune-Richard , Qualifications et représentations sociales, in Margaret Marouani (dir), Les nouvelles frontières de l’inégalité hommes et femmes
sur le marché du travail, Paris, La découverte, 1998, p. 51.
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andere geslacht. Vandaar dat een man die in de kinderopvang werkt,
geconfronteerd zal worden met vooroordelen over zijn competenties en
capaciteiten inzake het omgaan met jonge kinderen. Doorheen de tijd
kunnen die vooroordelen veranderen, zoals de eerste vrouwelijke artsen
die moesten bewijzen dat ze technische competenties hadden en onder
hoge stress konden werken, terwijl een vrouwelijke arts nu als heel
normaal wordt beschouwd.
Het mentale beeld van een beroep wordt in grote mate bepaald door
de beeldvorming van de personen die het beroep uitoefenen. Vandaar
dat jongens en meisjes “een mannelijk (of vrouwelijk) geslacht toekennen
aan beroepen wanneer die hoodzakelijk door het ene dan wel het andere
geslacht worden uitgeoefend (...). De geslachtelijke opdeling van arbeid
vormt het beeld dat adolescenten hebben van de arbeidsmarkt op een
gelijkaardige geslachtelijke wijze en dat beïnvloedt dan weer hun keuze
als jongen of meisje”5. Daarom, zegt Brigitte Rozoy, stellen we vast dat
deelnemers aan ICT-opleidingen waarin het woord ‘communicatie’ of
‘informatie’ voorkomt, uit meer dan 50% vrouwen bestaan, en indien
het eerder een wetenschappelijk-technische opleiding is, er slechts 7%
vrouwelijke deelnemers meedoen. Nochtans noteert ze: “het lijkt erop dat
de aantrekkelijkheid meer verband houdt met het imago dan met de reële
inhoud” aangezien de inhoud van alle opleidingen voor het grootste deel
overlappend is6.

5

Françoise Vouillot, Orientation : le reflet des rôles de sexes, Ministère de l’éducation nationale, Editions CNDP, Autrement dit, 1999, p. 89.

6

 osoy B, chargée du secteur Mathématiques – Sciences et technique de l’information et la communication à la Direction générale de la recherche et de
R
l’innovation du Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur en France, 2007

2.2. M/V verdeling op de
Brusselse arbeidsmarkt
Deze eerste analyse werd gemaakt op basis van cijfers van ACTIRIS
en VDAB. De gegevens van Actiris bevatten informatie over de totale
groep (gegevens RSZ) en over de niet-werkende werkzoekenden in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de 3 sectoren die voor deze studie
werden gekozen (gezondheidszorg, informatica en horeca). Verder zijn er
ook de gegevens over de vacatures die Actiris ontving in deze sectoren.
De door Actiris ontvangen werkaanbiedingen worden onderzocht in
verhouding tot het aantal NW voor dezelfde beroepen, om een beeld te
krijgen van eventuele tekorten voor deze beroepen.
Van VDAB ontvingen we gegevens over de vacatures volgens het type
contract (tijdelijk of vast) in de 3 sectoren. De cijfers betreffen niet altijd
dezelfde jaren en ook de categorisering van de gegevens kan verschillen
volgens de gebruikte bron. We moeten dus voorzichtig zijn met de analyse
en met de conclusies.
De door Actiris, RSZ en VDAB meegedeelde cijfers betreffen verschillende
jaren. De opsplitsing van de beroepen per sector vertonen eveneens
varianten. Dit zet ons aan tot grote voorzichtigheid, zowel bij de analyse
als bij de conclusies.
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2.2.1. Gezondheidszorgsector
Grafiek 1: Verdeling M/V in gezondheid

Grafiek 2: Verdeling M/V niet-werkende werkzoekenden in de
gezondheidssector

8%

25%

92%

75%

Bron: Totaal in Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de sector gezondheidszorg

Bron: Niet-werkende werkzoekenden Gezondheidszorg (Actiris, 2014)

(RSZ, 2013) Totaal: 64.332 personen

Totaal: 5.176 personen

Bij de 43 beroepen die deze sector telt, zijn er 7 die aangeven een
vrouwelijke vertegenwoordiging te hebben boven 90%: weinig verrassend
vinden we daarin beroepen zoals thuishulp, activiteiten in dagcentra
en bij senioren, kinderdagverblijven en kinderopvang, maar toch wel
verrassend geldt dit ook voor gespecialiseerde artsen en tandartsen.
Er zijn ook sectoren waar mannen meer vertegenwoordigd zijn: centra
voor volwassenen met een motorische handicap (50% m), thuiszorg
voor personen met een verslavingsproblematiek (53% m), beschutte
werkplaatsen (65% m), en ambulanciers (79% m).

• D
 e oververtegenwoordiging van vrouwen is zelfs nog groter indien we
enkel kijken naar werkzoekenden.
In bijna de helft van de beroepen (17/43) is de vrouwelijke
• 
vertegenwoordiging bij de niet-werkende werkzoekenden groter dan
90% (niet exhaustieve lijst: ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten,
tandarts assistente, hoofdverpleegkundige,…).
• Beroepen waarin mannen in de buurt of boven 50% komen, zijn: chirurg
of gespecialiseerde chirurg (58% m), tandarts (48% m), audioloog
(67% m), technicus en paramedische specialist (47% m), technicus
tandprotheses (60% m) , technicus orthopedische protheses (54% m).
• Op een totaal van 5176 niet-werkende werkzoekenden, heeft Actiris
1707 vacatures in de gezondheidszorg in 2014. Er is echter een grote
variatie in de hoeveelheid aanbiedingen en werkzoekenden in de
verschillende subsectoren.

9

IMPACT VAN ARBEIDSSTEREOTYPEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Tabel 1: Beroepen, werkaanbiedingen en aantal werkzoekenden in
de gezondheidszorg (2014)
Beroep of subsector

Werkaanbiedingen

Arts
Paramedici-verpleegkundige
Bachelor verpleegkundige
Kinesitherapie, logopedie en tandheelkunde
Ergotherapie
Technisch laborante
Kinderdagverblijven
Apotheker

71
362
159
410
50
77
939
29

Aantal
niet-werkende
werkzoekenden
24
268
49
306
12
10
4231
243

In de 6 weergegeven beroepen (ICT-adviseur, beheer ICT-installatie, internet
portals, gegevensbeheer en andere ICT-activiteiten), oefenen mannen 70%
of meer van de jobs uit. Vooral in ICT-programmeren zijn vrouwen het minst
vertegenwoordigd (18%). In gegevensbeheer, web hosting en aanverwante
activiteiten zijn ze het meest vertegenwoordigd (30%).
Grafiek 4: M/V verdeling informatica

87%
13%

Bron: Actiris, niet-werkende werkzoekenden en werkaanbiedingen, 2015

• D
 e VDAB-cijfers voor werkaanbiedingen tussen november 2014 en
november 2015 laten zien dat dat het aantal aanbiedingen met vast
contract (87%) in de meerderheid is ten opzichte van tijdelijke contracten.

2.2.2. Informaticasector (ICT)
Grafiek 3: Verdeling M/V in informatica

73%
27%

Bron: Totaal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de ICT-sector (RSZ, 2013)

Bron: Niet-werkende werkzoekenden in de ICT-sector (Actiris, 2014)
Totaal: 1.662 personen

• D
 e tendens van mannelijke oververtegenwoordiging in de
informaticasector zet zich ook door bij de werkzoekenden.
• Mannen zijn voor 90% of meer vertegenwoordigd in de volgende 6
beroepen: programmeur (90%), technicus helpdesk ICT (91%),
ingenieur voor ICT-integratie en -implementatie (92%), PC/Mac
technicus (93%), installateur ICT data lijnen (100%).
Vrouwen zijn voor 30% of meer vertegenwoordigd in de volgende
• 
beroepen: administrator van databanken (37%), webmaster (37%) en
45% beheren internetinformatie.
In de cijfers van Actiris voor 2014 overtreft globaal het aantal
• 
werkzoekenden het aantal vacatures (respectievelijk 1662 t.o.v. 1100
vacatures). Enkel de jobaanbiedingen voor Functionele Analyse
hebben betrekking op een knelpuntberoep.

Totaal: 11.310 personen
10
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§ De meerderheid (56%) van de werkaanbiedingen die de VDAB
ontving (tussen november 2014 en november 2015) zijn voor
tijdelijke tewerkstelling.

Grafiek 7: M/V verdeling in de horecasector (loontrekkenden en
belastingplichtigen)

59,5%

2.2.3. De horecasector

40,5%

Grafiek 5: M/V verhouding bij de loontrekkenden in de horecasector
57%
43%

Bron: Totaal in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest in de horecasector (RSZ, 2013)

Bron: Totaal loontrekkenden + belastingplichtigen in de HORECA sector: 35.042
personen

Beide geslachten zijn vertegenwoordigd in de meerderheid van de
beroepen in deze sector, mits een zekere variatie, maar nooit met een
vertegenwoordiging die lager is dan 29% (aantal belastingplichtige
vrouwen voor campings in de mobiele catering).

Totaal aantal loontrekkenden: 26.730 personen

Grafiek 6: M/V verhouding voor de belastingplichtigen in de
horecasector

Grafiek 8: M/V verdeling bij de rechthebbende werkzoekenden
in de horecasector
58%

69%

42%
31%

Bron: Rechthebbende werkzoekenden horeca (Actiris, 2014)
Bron: Totaal belastingplichtigen (zelfstandig en helpend): 8.312 personen

Totaal: 8.509 personen
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• B
 ij de rechthebbende werkzoekenden, is de M/V verhouding gelijk aan
de M/V verhouding bij de personen die reeds tewerk worden gesteld in
de sector.
• We stellen grote variaties vast in de M/V verhouding bij de rechthebbende
werkzoekenden in de verschillende beroepen binnen de sector. Voor
sommige beroepen verdwijnen vrouwen bijna volledig. Bijvoorbeeld:
portier (97% M), hoofdconciërge of conciërge (94% M). Omgekeerd
zijn mannen dan weer bijna onvindbaar in de beroepen toiletbediende,
poetspersoneel hotelkamers (kamermeisjes) (92%M).
• 
Globaal overtreft het aantal werkzoekenden duidelijk het aantal
werkaanbiedingen: 8.509 werkzoekenden voor 1.699 werkaanbiedingen
(Actiris, 2014). Geen enkele subsector van de horeca bevat een
knelpuntberoep.
• De werkaanbiedingen voor de sector die we ontvingen van de VDAB
(november 2014 – november 2015) vertonen een 50% verhouding voor
beide contracttypes.

2.3. M/V verdeling in de
Beroepsopleidingen

het mogelijk om het geslacht van de kandidaten en deelnemers te
linken. Voor wat betreft de opleidingen die samen met partners worden
georganiseerd, ontvingen we een uitgebreide steekproef van een
aantal opleidingen maar daarvan enkel het aantal deelnemers volgens
geslacht. Wij hebben de kandidaten en deelnemers aan de opleiding
met dezelfde naam en code vergeleken. De gegevens over personen
die de vormingen hebben afgemaakt (van BF en haar partners), zijn
globaal per sector weergegeven en niet in detail.

2.3.1. Sector gezondheidszorg
Grafiek 9: M/V verdeling voor het aantal kandidaten en deelnemers
voor opleidingen thuishulp (BF, 2014)
100%
80%
60%

Voor de opleidingen die BF alleen organiseert, ontvingen we de
gegevens over de aanvragen per opleiding en per geslacht en het
aantal effectieve deelnemers per opleiding per geslacht. Daarbij was

79%

40%
20%

Het is moeilijk om de gegevens van Bruxelles Formation (BF) en VDAB
te vergelijken. Van Bruxelles Formation hebben we 2 type gegevens
ontvangen voor de drie sectoren: cijfers over de opleidingen die BF
en haar centra organiseren en cijfers over opleidingen die met andere
partners worden georganiseerd.

73%

0%

%
%

27%

21%

Aanvragen Stagiaires

Het betreft cijfers van het aantal kandidaten (aanvragen) en deelnemers
(stagiaires) voor 1 opleiding. Bij de 41 kandidaten voor deze opleiding (grote
meerderheid vrouwen), kunnen enkel 4 deelnemers de opleiding effectief
volgen. Bij de deelnemers zien we dat het percentage mannen is gezakt
van 27% (mannelijke kandidaten) naar 21% (mannelijke deelnemers).
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Grafiek 10: M/V verdeling bij de deelnemers aan de opleidingen van
BF en haar partners in het domein van gezondheid en sociale actie
(2014, 37 opleidingen).
20%
80%

De M/V verdeling in deze opleidingen bevestigt de oververtegenwoordiging
van vrouwen.

De hierboven weergegeven cijfers betreffen 21 vormingen. De M/V
verhouding blijft gelijk voor het aantal kandidaten (1.280) en effectieve
deelnemers (692).
Als we de gegevens meer gedetailleerd bekijken, zien we dat de kloof
groter wordt. Mannen vormen 80% of meer van de deelnemers in 12
opleidingen en in 4 opleidingen vormen ze zelfs 100%: digitale pers,
junior consultant SAP, ontwikkelaar gespecialiseerde applicaties en labonet. Bij de kandidaten voor de opleidingen, zijn er slechts bij 10 van de 21
opleidingen 80% of meer mannen.

Het aantal deelnemers dat de opleidingen afmaakt is niet verschillend
volgens geslacht (88% mannen en 90% vrouwen).

Vrouwen zijn in de meerderheid als deelnemers bij 4 opleidingen: Module
Microsoft (59%), Web page publicaties (61%), Infografie (73%). Ook de
kandidaatstelling van vrouwen is voor deze 4 opleidingen hoger, maar
overtreft nooit meer dan 54%.

2.3.2. ICT-sector

Grafiek 12: M/V verdeling bij deelnemers aan vormingen van BF en
haar partners in het ICT domein (2014, 38 opleidingen).

Grafiek 11: Vergelijking tussen het aantal aanvragen en deelnemers
bij de opleidingen van BF voor ICT. (21 opleidingen) (BF, 2014).
100%
80%

30%

%
70%

70%

Aanvragen

Stagiaires

20%
0%

33%

30%

60%
40%

67%

%

Er is een lichte verbetering in de M/V verhouding, maar toch zien we ook
hier een overgrote meerderheid mannen bij de deelnemers.
Ook hier is het aantal mannen (92%) en vrouwen (93%) dat slaagt voor
de opleiding gelijklopend.
13
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2.3.3. Horecasector
Grafiek 13: M/V verhouding bij de aanvragen en deelnemers aan
de opleidingen van BF in het domein horeca (7 opleidingen) (BF,
2014).
100%
80%

39%

%
61%

69%

Aanvragen

Stagiaires

20%
0%

50%
50%

31%

60%
40%

Grafiek 14: M/V verdeling bij de deelnemers van de opleidingen van
BF en haar partners in de horecasector (2014, 15 opleidingen).

%

In de horecasector wordt de kloof tussen aanvragen en deelnemers
groter bij mannen en vrouwen. De verplaatsing is vooral merkbaar in
bepaalde opleidingen. Het aantal vrouwen neemt gevoelig af in 4 van
de 7 opleidingen en gaat van 34% naar 9% voor ‘commis de salle
renforcement’.

In het totaal is er een gelijke M/V verdeling bij het aantal deelnemers aan
de opleidingen, maar er zijn sterke verschillen als we naar de individuele
opleidingen kijken. Twee opleidingen hebben zelfs 100% vrouwelijke
deelnemers: “cuisinière” en “détermination ciblée cuisinière/fille de salle”
terwijl “commis de salle – renforcement” 91% mannelijk is en “chef de
partie – renforcement” voor 83%. In één opleiding (“préformation commis
de salle et de cuisine”) vinden we eerder een evenwicht met 52% mannen
en 48% vrouwen.
In 2014 lijken mannen en vrouwen hun horecaopleidingen in dezelfde
verhoudingen af te maken: bij beide geslachten slaagt 83%.
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2.4. Bevraging van begeleiders
en lesgevers van
werkzoekenden over
stereotypen in de Brusselse
arbeidsmarkt.
In totaal werden er 45 ingevulde vragenlijsten ontvangen. 17
Nederlandstalige en 28 Franstalige. Niet iedereen heeft echter alle vragen
beantwoord7.
• De meeste respondenten zijn vrouw, Franstalig en werken bij Actiris.
Grafiek 15: Organisatie van respondenten
1

37

7

11
32

32
11

• D
 e meeste respondenten zeggen soms tot vaak met stereotypen te
worden geconfronteerd tijdens begeleidingen.

2.4.1. Bevraging bij de begeleiders:

6

Grafiek 16: M/V verdeling bij respondenten

37

Actiris

6

VDAB

1

Andere

Grafiek 17: Coaches die met stereotypen worden geconfronteerd
tijdens begeleiding
11

4

1

Zelden

29

Soms

11

Vaak

29

• D
 e overgrote meerderheid van de respondenten probeert de stereotypen
te doorbreken, maar enkelen vinden dat dat hun rol niet is, hebben er
geen tijd voor of niet de nodige kennis en een kleine minderheid vindt
dat ze niet doorbroken moeten worden.

Aangezien niet alle respondenten op alle vragen hebben geantwoord, is het totaal niet altijd 45 antwoorden.
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o nee
o echtgebeurde ervaringen
o vaak de modus-fiches

Grafiek 18: Reactie van coaches op stereotypen
30
24
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• D
e overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat
werkzoekenden hun keuzes soms tot vaak laten afhangen van hun
geslacht
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Legende:
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Grafiek 19: Mate waarin coaches vinden dat de begeleide personen
hun keuze door stereotypen laten bepalen.
25

a.
b.
c.
d.

Ik heb niet genoeg tijd om te reageren
Ik heb hierover niet genoeg kennis om te reageren
Het is niet mijn rol om hierop te reageren
Stereotypen moeten niet doorbroken worden want ze
reflecteren de aard van de mens
e. Ik zoek manieren om stereotypen te doorbreken
f. Overige

• S
 ommige respondenten zeggen didactisch materiaal te gebruiken om
stereotypen te doorbreken
Antwoorden van de respondenten:
o h
 et instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen,
specifieke projecten gelinkt aan vb meer vrouwen bij de
MIVB, of vrouwen in de bouw
o dorifor
o geen
o waarden van ACTIRIS, objectiveringsprocedure binnen
ACTIRIS
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• D
 e meeste respondenten vinden stereotypen een probleem omdat het
mensen verhindert hun potentieel ten volle te ontwikkelen en omdat het
de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand houdt. Ook vinden
ze dat dit een té mannelijke of té vrouwelijke werkcultuur creëert,
knelpuntberoepen in stand houdt en ongelijke lonen bewerkstelligt.
Ongeveer 1/6 van de respondenten vindt het geen probleem dat er
stereotypen zijn.

• D
 e meeste respondenten proberen de stereotiepe beroepskeuzen te
doorbreken.
Grafiek 21: Mate waarin de coaches stereotiepe keuzen proberen
doorbreken.

20

Grafiek 20: Reden waarom coaches stereotypen problematisch vinden
30
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0

Legende:
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a. Nee, het is niet problematisch
b. Ja want het creëert knelpuntberoepen
c. Ja want daardoor worden ongelijke lonen in stand
gehouden
d. Ja want daardoor worden slechte arbeidsomstandigheden
in stand gehouden
e. Ja want dit houdt ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen in stand
f. Ja want dit verhindert mensen om hun competenties
volledig te ontwikkelen
g. Ja want dit creëert een werkcultuur die té mannelijk of
té vrouwelijk is
h. Overige
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a. Nee, niet echt
b. Ja, indien ik denk dat die keuze niet aansluit bij die
persoon
c. Ja, ik stel altijd de mogelijkheid voor
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• D
 e belangrijkste redenen die door mannen worden aangehaald om
niet in een typisch vrouwelijke sector te werken zijn: een té vrouwelijke
omgeving, sociale druk vanuit de omgeving en té zorgend of mensgericht
werk.
Grafiek 22: Reden waarom mannen weigeren te kiezen voor
“typisch” vrouwelijke beroepen, volgens de coaches.
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Grafiek 23: Reden waarom vrouwen weigeren te kiezen voor
“typisch” vrouwelijke beroepen, volgens de coaches.
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• D
e belangrijkste redenen die door vrouwen worden aangehaald
om niet in een typisch mannelijke sector te werken zijn: fysiek te
zwaar werk, nachtarbeid, moeilijke arbeidsomstandigheden en een
ploegensysteem. In mindere mate waren een té mannelijke omgeving,
sociale druk uit omgeving en té technisch ook redenen om de jobs niet
te doen.
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Niet willen werken in zeer mannelijke/vrouwelijke
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i. Sociale druk uit omgeving (zich moeten verantwoorden
voor hun keuze)
j. Overige
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2.4.2. Bevraging bij de lesgevers
We ontvingen in totaal 13 antwoorden, waarvan 7 NL-talige enquêtes uit
de zorgsector en 6 FR-talige uit de ICT-sector. Eén persoon komt van de
VDAB, 6 van groep Intro Brussel vzw en 6 Franstaligen van Bruxelles
Formation.
• D
 e Nl-talige enquêtes werden ingevuld door 4 vrouwen en 3 mannen
en de Fr-talige enquêtes door 1 vrouw en 5 mannen.
• Opleidingen waarin ze lesgeven:
 L in zorgsector: vooropleiding zorg, vooropleiding social profit voor
N
anderstaligen, onderhoud in de non—profit (1 geen antwoord).
 R in ICT-sector: administratie van netwerken/systemen, webdesigner,
F
graficus, webdesigner, webpublisher, consultant junior SAP ERP,
JavaScript
• A
 lle respondenten in de zorgsector (7) zijn van mening dat in hun sector
meer vrouwen dan mannen zijn tewerkgesteld.
• 4
 /6 respondenten in de ICT-sector zijn van mening dat in hun sector
meer mannen dan vrouwen zijn tewerkgesteld. 1/6 zegt dat er evenveel
vrouwen als mannen zijn en 1/6 weet het niet.
• 6
 /7 respondenten in de zorgsector en slechts 2/6 respondenten in de
ICT-sector geven aan dat zij het een probleem vinden dat er meer
vrouwen of meer mannen in hun sector werken. De redenen die
hiervoor worden gegeven zijn divers:

o

6/6 respondenten in de zorgsector vinden dat dit een werkcultuur
creëert die in hun geval te vrouwelijk is. Andere redenen die in
de zorgsector worden aangehaald zijn onder meer: dit houdt
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand, dit verhindert
mensen om hun competenties volledig te ontwikkelen.

o

2/2 respondenten in de ICT-sector die vinden dat het een probleem
is dat in hun sector meer mannen zijn tewerkgesteld, vinden dit
een probleem omdat dit een werkcultuur creëert die in hun geval te
mannelijk is (dus: zie ook zorgsector).

• B
 ij de opleidingen die door de respondenten in de zorgsector worden
gegeven, staan vooral mensgerichte en taalcompetenties centraal);
bij de opleidingen die door de respondenten in de ICT-sector worden
gegeven, staan vooral technische competenties centraal.
• In de zorgsector volgen volgens de respondenten duidelijk meer
vrouwen de opleiding (volgens 6/7 respondenten), terwijl in de ICTsector 4/6 respondenten aangeven dat de opleiding wordt gevolgd door
meer mannen en volgens 2/6 respondenten door evenveel mannen als
vrouwen.
• In de zorgsector wordt het ‘niet willen werken in een zeer vrouwelijke
omgeving’ door mannen vooral als reden aangehaald om niet in
die sector te willen werken. In de zorgsector wordt het werken in
ploegensysteem en het fysiek zwaar werk door vrouwen aangehaald
om niet in die sector te willen werken.
• In de ICT-sector worden volgens de respondenten verschillende
redenen door vrouwen gebruikt om niet in die sector te willen werken,
onder meer een werkcultuur die te mannelijk is, vrees voor seksistische
19
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opmerkingen, een sociale druk waardoor men de eigen professionele
keuze moet verantwoorden. Redenen die door mannen zouden worden
aangehaald om niet in de ICT-sector te werken zijn onder meer:
moeilijke werkomstandigheden.
• 9
 /13 opleiders zegt M/V roldoorbrekend materiaal te gebruiken tijdens
de opleidingen. In de praktijk gaat het vooral om het gebruik van hij/
zij taalgebruik (genderneutraal taalgebruik) in lesmateriaal, foto’s van
mannen in een ‘vrouwelijke’ sector of omgekeerd.
• 7
/13 opleiders geeft aan dat er soms tijdens de opleiding door
deelnemers seksistische uitspraken worden gedaan. 11/13 van de
opleiders geeft aan seksisme te herkennen en te weten hoe er gepast
mee om te gaan.

2.4.3. Interviews
In totaal werden er 4 interviews gedaan: 3 met begeleiders van Actiris en
1 met de koepelorganisatie van werkgevers AGORIA.
Hieruit komt in eerste instantie naar voren dat de kwestie rond
stereotypen op de arbeidsmarkt sterk aanwezig is. Iedereen geeft
aan deze stereotypen tegen te komen zowel bij de werkgevers als bij
de werknemers. In de horecasector is er bijvoorbeeld nog een sterke
stereotiepe visie op werkuren aanwezig. De werkgevers stellen vrouwen
liever niet s’avonds tewerk, terwijl dat in andere sectoren probleemloos
gebeurt. In de verkoopsector, waar mannen en vrouwen eerder gelijk zijn
vertegenwoordigd, spelen stereotypen veel minder een rol. Toch wijst
de Actiris-consulent erop dat de waardering die aan beide geslachten
wordt gegeven, sterk kan verschillen. Een geïnterviewde getuigt:

“Vrouwen vindt men aantrekkelijker voor verkoop, zeker als ze een
mooie glimlach hebben…”In de ICT-sector domineert nog steeds een
heel mannelijk beeld en dit beïnvloedt de aanwezigheid van vrouwen,
ondanks het feit dat de sector interessante werkomstandigheden
heeft (makkelijke uren, telewerk mogelijk, enz.). Vanuit de werkgever
(AGORIA) worden vrouwen bekeken als een potentiele talentenvijver
die kan worden aangesproken voor sectoren met knelpuntberoepen. In
de zorgsector moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de grote
en kleine werkgevers. De grote werkgevers lijken minder beïnvloed door
de stereotypen, de kleine werkgevers daarentegen zijn geneigd meer
vrouwen aan te werven omdat dit als hun natuurlijke competenties en
rol wordt aanzien: Ze is beter in de zorg voor anderen en beter begaafd
in het kuisen ,…
De Actiris-consulenten benadrukken het belang om zich niet te laten
beïnvloeden door genderstereotypen. Indien ze een vooroordeel
detecteren (van de kant van de werkgevers) bij de selectie van
kandidaten op basis van stereotiepe vooroordelen, kunnen ze de
jobinterviews organiseren in de gebouwen van Actiris zelf. De taak van
Actiris is dan om de werkgever en werkzoekenden met elkaar in contact
te brengen op een zo neutraal mogelijke manier. Ze zorgen er dan voor
dat er enkel naar de competenties wordt gekeken die zijn vermeld. De
Actiris-consulenten zijn vastberaden om de valkuilen van stereotypen
zo te omzeilen.
Mogelijke acties in de strijd tegen stereotypen werden ook vermeld.
Wat betreft de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de ICT-sector
werd er door Actiris op gewezen dat het mentale beeld van het beroep
bij adolescenten moet worden aangepakt zodat het aantrekkelijker wordt
voor meisjes. “We moeten hier tegen de stroom ingaan”.
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De Actiris-consulenten zeggen gesensibiliseerd te zijn over de materie,
stereotypen te kunnen ontmaskeren en aan de oppervlakte te laten komen.
Om dit te doen maken ze gebruik van het materiaal op de website over
diversiteit. http://www.diversiteit.irisnet.be/Klaar-voor -ondermende.html
De manieren waarop competenties worden benoemd en de
kandidaatstelling van personen plaatsvindt nemen ze onder handen. Ze
zijn vragende partij om hierover een diepgaandere analyse te maken
aangezien ze dit als een manier beschouwen om stereotypen te bestrijden.
Het lijkt hen ook noodzakelijk voorbeelden te verspreiden van personen
in atypische beroepsrollen en zo te werken aan de mentale beelden van
bepaalde beroepen. De negatieve stereotypen die verbonden zijn met
bepaalde beroepen ontmoedigen de potentiele kandidaten (bijvoorbeeld
een man die kapper is, is wellicht homoseksueel). Bij Actiris wordt ook
steeds de nadruk gelegd op de (sociale) promotie die bij het werk hoort
en dat dit dus ook een competentie is die in het beroepsprofiel moet
worden opgenomen.
Bij Agoria wordt in sensibiliserende acties voorzien (bijvoorbeeld
seminaries) om meer vrouwelijke werkkrachten aan te trekken. Het
initiatief ‘technogirls’ (2014) nodigt meisjes en jongens van het 6de
lager onderwijs uit om een IT-bedrijf te bezoeken. Ze organiseren ook
seminaries voor de technologische industrie over hoe vrouwen aan te
trekken voor de sector.
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3. Conclusies ?
3.1. De effecten van stereotypen
Stereotypen op de arbeidsmarkt passen in een wettelijk kader van sociale
rechtvaardigheid waarbij wordt gestreefd naar een effectieve gelijkheid
tussen mannen en vrouwen op vlak van arbeid. Maar evenzeer is de
strijd tegen stereotypen zinvol om te vermijden dat de talentenvijver voor
aanwervingen te zeer verengd worden of de profielen voor aanwerving te
homogeen zijn. Ook het imago en de verloning van een beroep kunnen
lijden onder stereotypen en deze elementen zijn essentieel voor behoud
van personeel, zeker in knelpuntberoepen.
Stereotypen geven het idee dat we van anderen hebben vorm – of het
nu positief of negatief is – , maar geven vooral aanleiding tot sociale
uitsluiting en discriminatie. Genderstereotypen op de arbeidsmarkt maken
gelijkheid tussen mannen en vrouwen moeilijk en hebben een impact op
de arbeidsmarkt.

Op de vraag of werkzoekenden hun keuze voor werk of een
beroepsopleiding laten afhangen van stereotypen op de
arbeidsmarkt, antwoordt 47% van de bevraagde begeleiders dat
dit soms gebeurt, en 31% dat dit meestal zo gebeurt. 58% is het
er bovendien mee eens dat dit kansen voor het ontwikkelen van
competenties belemmert en 44% vindt dat dit de ongelijkheden
tussen mannen en vrouwen in stand houdt.
Antwoorden van de coaches
De drie sectoren die voor deze studie werden gekozen zijn verschillend
wat betreft de aanwezigheid van vrouwen en mannen. De verdeling
volgens geslacht is zeer zichtbaar in de sectoren ICT en gezondheidszorg.
Een meer gedetailleerde analyse toont dat er ook op het niveau van de
beroepen belangrijke verschillen zijn en dus het bestaan bevestigt van
beroepen die typisch mannelijk of typisch vrouwelijk zijn.
Deze professionele segregatie kan door verschillende factoren worden
verklaard, waaronder de beroepsoriëntatie die bepaald wordt door de
(stereotiepe) beroepskenmerken en daarmee samenhangende mannelijke
en vrouwelijke (stereotiepe) kenmerken. De stereotypen die aan het
ene of het andere geslacht worden toegedicht beïnvloeden in feite de
arbeidsmarkt en de structuren en werking ervan. Sociaal worden vrouwen
gemakkelijk omschreven als zacht, luisterbereid, enz... Technische
competenties worden daarentegen meer met mannen geassocieerd.
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Selectiecriteria kunnen zich vervolgens op eerder relationele of technische
competenties richten. Op basis van een hiërarchische rangschikking van
selectiecriteria kan het dus zijn dat de ene of het andere geslacht wordt
benadeeld bij het vinden van werk.

meegeven dat knelpuntberoepen zeer relatief zijn en vaak slechts een
bepaald aantal specifieke beroepen binnen een sector betreft. In de
meerderheid der gevallen overtreft het aantal werkzoekenden het aantal
werkaanbiedingen in de drie sectoren.

Ook werkuren worden bepaald door stereotypen: Vrouwen voor de
daguren en mannen voor de nachtelijke uren omdat mannen minder risico
zouden lopen ‘s nachts (vb: bij verplaatsing van hun werk naar huis). Deze
segregatie is niet zonder gevolg: in de horecasector verdient men meer
zakgeld tijdens de avonduren dan overdag. Het werk is overdag even
zwaar als ‘s avonds en bovendien worden de dag-uren vaak in delen
verdeeld waarbij soms rustige uren in de namiddag niet worden betaald.8

De factoren die bijdragen aan het bestaan van knelpuntberoepen zijn
complex en kunnen niet worden herleid tot een onevenwicht tussen de
kwantitatieve vraag en het aanbod. De negatieve beeldvorming rond een
beroep, de arbeidsomstandigheden, de verloning en het statuut kunnen
allemaal een rol spelen. Het verschil tussen de verwachtingen van de
werkgevers en de profielen van de werkzoekenden kan zeker ook een
element zijn dat hiertoe bijdraagt.

Nochtans tonen ontelbare tegenvoorbeelden aan dat dit niet zo hoeft
te zijn. Door het bevestigen van stereotypen ontwikkelt zich echter een
vicieuze cirkel waarbij de meeste mensen vermijden een atypische keuze
te maken uit bezorgdheid over de aard en omstandigheden van het werk.

Op het vlak van de beroepsopleidingen zijn de gegevens moeilijk
vergelijkbaar, maar vertonen ze toch enkele globale tendensen. In het
algemeen bevestigen de cijfers de stereotiepe segregatie op het sectoraalen beroepsniveau die we ook konden vaststellen bij de analyse van de
cijfers over werk en werkzoekenden. In de ICT- en zorgsector wordt de
sectorale segregatie ook bevestigd op het niveau van de beroepen. In de
horecasector – die een M/V gelijkheid vertoont op sectoraal niveau - zien
we ook een M/V segregatie op het niveau van de beroepen.

• Ik denk dat het vooral een probleem kan zijn voor personen die
een andere keuze willen maken dan die welke door de stereotypen
worden voorgeschreven
•
voorbeeld m.b.t. beroepen: vooral ingenieur, informaticus,
verpleegkundige, onderwijzer, bouwvakker, chauffeur, enz....
Commentaar van de coaches
op de vragenlijst

We zien ook dat de segregatie toe- of afneemt op het niveau van de
beroepsopleidingen in dezelfde sector. De naam van de opleiding speelt
hier ongetwijfeld een stereotiepe bevestigende rol.

De hypothese dat stereotypen een effect hebben op knelpuntberoepen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon niet worden bewezen in
deze studie wegens de beperktheid van de gegevens. Toch kunnen we
8

A.FELLAY, “Des heures sans valeur” : le travail des serveuses en horaire de jour, Nouvelles questions féministes, vol.28, 2/2009.
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3.2. De rol van de verschillende
actoren
Wat is de rol van de verschillende actoren in het bestendigen van of in de
strijd tegen genderstereotypen op de arbeidsmarkt? Hoe verhouden de
actoren zich tot deze kwestie?
Alle actoren die we in deze studie hebben bevraagd geven aan dat ze
soms tot vaak worden geconfronteerd met genderstereotypen, zowel bij
de werkgevers als de werkzoekenden.
De meerderheid wil de stereotypen doorbreken omdat ze vindt dat
iedereen de mogelijkheid moet hebben om de eigen competenties ten
volle te ontwikkelen en ook omdat men anders de ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen in stand houdt. Slechts een kleine minderheid vindt
dat stereotypen geen probleem vormen.
Dit wordt ook bevestigd door de auteurs van een studie over gender, leeftijd
en diversiteit in de ICT-sector: “Het pluralisme bevorderen en op zoek
gaan naar diversiteit aan de hand van wervingen en het loopbaanbeheer
is een factor van vooruitgang voor een onderneming.”9
Ondanks het feit dat iedereen het wel eens is dat M/V stereotypen
problematisch zijn en moeten worden bestreden, lijkt het er toch op
dat men vooral gemotiveerd is om er iets aan te doen in het kader
van knelpuntberoepen. Het kunnen aanboren van een potentiële
arbeidsreserve lijkt het meest overtuigende argument om sensibiliserende
acties te ontwikkelen op sectoraal niveau op het vlak van rekrutering en
behoud van personeel.
9

Ook lesgevers zetten zich in voor een genderneutraal taalgebruik (hij/zij
gebruik) en het gebruik van beeldmateriaal dat beide geslachten in het
beroep toont, omdat ze zich in grote mate bewust zijn van het feit dat de
beeldvorming rond bepaalde beroepen als mannelijk of vrouwelijk een
heel bepalende factor zijn in de keuze van werkzoekenden.
Een punt dat bijzondere aandacht vraagt voor de beroepsopleidingen is
de M/V verhouding van de kandidaten voor een opleiding en de effectief
toegelaten deelnemers. Voor de opleiding ‘commis de salle-renforcement’
(horeca) zijn er 34% vrouwelijke kandidaten en slechts 9% vrouwelijke
deelnemers. Hier wordt de ongelijkheid dus vergroot door de selectie van
de organisaties voor beroepsopleidingen.
De begeleiders zijn geneigd om werkzoekenden te confronteren met hun
stereotiepe vooroordelen. Ze doen dit systematisch of op basis van een
opportuniteit die zich tijdens de begeleiding presenteert. Er bestaat wel
materiaal in de organisaties om hierrond te werken, maar het is nodig
om meer materiaal te ontwikkelen op basis van concrete voorbeelden.
Er wordt bij alle betrokken actoren belang gehecht aan het werken rond
genderstereotypen maar de kwestie wordt als onderdeel gezien van
het veel bredere (en vagere) onderwerp ‘diversiteit’. Gender mag niet
ondergesneeuwd geraken door het diversiteitsbegrip.
Werkgevers wisselen ook soms ervaringen en ideeën uit, zoals over
de formulering van competenties (als technisch of menselijk) en de
beperkende arbeidsomstandigheden (taakbelasting en werkuren, …) die
de kern vormen van werkaanbiedingen, zeker voor het formuleren van de
vacatureteksten voor jobs of vormingen.

M.ZUNC, ss la direction de, “Gérer la diversité du genre et de l’âge dans les équipes IT, UCL, 2013, p.5.
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4. Wat te doen? Aanbevelingen
Indien we genderstereotypen op de arbeidsmarkt willen doorbreken, dan is
een actief beleid met concrete stappen door verschillende partners nodig.
Een ‘neutrale’ houding aannemen werkt enkel stereotypebevestigend
en zal niet leiden tot echte verandering. Een neutrale houding betekent
immers vaak dat men ‘iedereen gelijk voor de wet’ wil behandelen en
daardoor juist de voordelen van één groep ten opzichte van een andere
bevestigt. Men behoudt daardoor de stereotiepe mannelijke of vrouwelijke
normering en verwacht dat het andere geslacht die norm moet nastreven.
Dit is eigenlijk een ‘genderblinde’ houding. Beter dus dan zich neutraal
of genderblind op te stellen, kan men oog hebben voor alle mogelijke
competenties.
Er zijn 3 grote actiedomeinen waarop de betrokken actoren kunnen
inzetten:
• Sensibiliseren over het onderwerp
• Werkzoekenden actief begeleiden naar roldoorbrekend werk
• Monitoring van het fenomeen en vooruitgang meten via indicatoren.
Deze domeinen worden nu bekeken en we gaan specifiek ook na wat
elke actor daarin kan doen.

4.1. Sensibilisering
Specifieke sensibiliserende rol van de
Arbeidsoperatoren (opleidingsorganisaties, VDAB,
Actiris, Bruxelles Formation, enz.…):
o

Al het materiaal dat wordt gebruikt om beroepen voor te
stellen dient op een roldoorbrekende manier – zowel in het
beeldmateriaal als in de tekst – te worden voorgesteld.

o

Outreach naar doelgroepen zoals scholen of werkzoekenden
dient met een roldoorbrekende boodschap te gebeuren.

o

Het sensibiliseren dient ook te gebeuren bij de personeelsleden
(lesgevers, coaches, enz.…) van de arbeidsoperatoren zodat ze
alert zijn voor stereotypen en weten hoe die aan te pakken.

o

Sensibiliserende acties ondernemen met werkgeversorganisaties
om gender- en geslachtsstereotypen te doorbreken (bijvoorbeeld
acties in samenwerking met de vakbond van vroedkundigen).

o

De werkgevers sensibiliseren als ze contact opnemen met VDAB
of Actiris voor het vinden van werknemers
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o

o

Een campagne voor het brede publiek organiseren over de
M/V stereotypen op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren of
beroepen waarbij positieve rolmodellen van atypische personen
in sommige beroepen worden voorgesteld.
Interactieve tools ontwikkelen op het internet en sociale media
gebruiken om een realistische voorstelling te geven van beroepen
en sectoren.

Werkgevers en bedrijven:
o

Ook de werkgevers dienen te zorgen dat ze in hun beeld- en
tekstmateriaal de beroepen op een roldoorbrekende manier
voorstellen (vb: vacature berichten, website van het bedrijf, enz.).

o

Bedrijven met knelpuntberoepen zijn vaak betrokken bij
projecten (vaak op sectorieel niveau en in samenwerking met
de arbeidsoperatoren) waarbij het beroep aan jongeren wordt
voorgesteld. Dit zou ook op een niet-stereotiepe manier moeten
gebeuren.

o

Ook wanneer de werkgever zelf beroepsopleidingen organiseert
kunnen niet- stereotiepe boodschappen worden gegeven.

o

Ervoor zorgen dat in de interne communicatie en interne
opleidingen van het bedrijf stereotypen worden doorbroken.

Voorbeelden van goede praktijken:
o

Technogirls is Technoteens geworden. Dit initiatief, dat
door AGORIA werd gelanceerd in samenwerking met
lokale partners, heeft de bedoeling om jonge leerlingen
en in het bijzonder jonge meisjes, te sensibiliseren over
professionele mogelijkheden in de technologische sector, door
bedrijfsbezoeken te organiseren voor 6de jaars lagere school.
http://www.technoteens.be/nl_BE/home/info.html

o

Girls’ day, Boys’ day van de Franse Gemeenschap heeft als
doelstelling meisjes en jongens kennis te laten maken met het
werkveld en daarbij de M/V stereotypen van beroepen te doorbreken.
Het project nodigt meisjes en jongens uit om hun school- en
beroepskeuze te laten afhangen van hun persoonlijke interesses
en competenties. Tijdens het evenement voeren leerlingen van de
eerste en tweede graad een atypisch beroep uit en delen daarbij
hun ervaringen. Hierover bestaat ook een sensibiliserende video:
http://www.gdbd.be/index.php?id=9698

o

Métiers d’hommes, métiers de femmes, halte aux préjugés
van
het
Centre
d’information
et
de
documentation
jeunesse (CIDJ) Français stelt mensen voor in atypische
beroepen
(loodgietster,
schoonheidspecialist,
enz…)
http://www.cidj.com/dossier/metiers-d-homme-metiers-de-femmehalte-aux-prejuges

o

Het Academisch Ziekenhuis AZ Groeninge: Vanuit de filosofie dat
‘zorg’ een zeer breed en divers beroepenveld is, wordt er bewust
een rol opgenomen naar middelbare scholen, organisaties die
werkenden en werklozen begeleiden bij heroriëntering etc. Dit
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door hen tijdens geleide bezoeken, presentaties ter plaatse, …
een correct beeld van werken in de zorg te geven. Vaak wordt dit
immers bestempeld als ‘de zachte – en dus vrouwelijke – sector’,
wat slechts een deelfragment van de realiteit is en bijgevolg
mensen tegen houdt om voor zorg te kiezen. Een correct beeld van
de mogelijkheden in de zorg laat duidelijk zien dat zowat elk talent
er tot z’n recht kan komen en tewerkstelling in de zorgsector kan
aansluiten bij een veel breder pallet aan persoonlijke drijfveren en
waarden dan enkel de ‘zachte & zorgende’. (AZ Groeninge).
Bron: Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF
Vlaanderen).
o

Een initiatief van het project: ‘Onthaalouders sterker maken in
de stad Gent. Ook in typisch vrouwelijke beroepen, is er nood
aan mannelijke medewerkers. Zij verdienden dan ook extra
ondersteuning. De stad Gent nam in de bekendmakingsflyer
volgende zin op: “In het kader van ons diversiteitsbeleid, moedigen
we mannelijke of allochtone kandidaat-onthaalouders aan om
deel te nemen.” Resultaat: aan de testgroep in Gent zullen er 3
mannen deelnemen (in totaal 14 deelnemers). Daarmee realiseren
we ons streefdoel van min. 2 mannen die we vooropstelden bij de
genderanalyse. (Project: onthaalouders sterker maken)
Bron: Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF
Vlaanderen).

4.2. Begeleiding
Tijdens de begeleiding van de werkzoekende en voor de werknemers
op de werkvloer kunnen ook verschillende stappen worden genomen om
genderstereotypen te doorbreken:

Arbeidsoperatoren:
o

In een opleiding voorzien voor loopbaanbegeleiders m.b.t. het
omgaan met genderstereotypen.

o

Genderstereotypen bespreekbaar maken en aanpakken tijdens
de begeleiding en zoektocht naar werk van werkzoekenden.

o

Het materiaal dat tijdens opleidingen wordt gebruikt moet
roldoorbrekend zijn.

o

Bij de digitale matching van het profiel van de werkzoekende
en de vacatures ook een roldoorbrekend aanbod voorstellen.
Wanneer men als werkzoekende een digitaal profiel opmaakt
in een vacaturedatabank is de software uitdrukkelijk gemaakt
om rolbevestigende vacatures te tonen. Het is natuurlijk
de bedoeling dat men de vacatures krijgt aangeboden die
aansluiten bij het eigen beroepsprofiel, maar er zouden ook in de
kantlijn alternatieve roldoorbrekende voorstellen kunnen worden
aangereikt.

o

In een specifieke begeleiding voorzien voor personen die een
roldoorbrekend beroep willen gaan uitoefenen.
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Werkgevers en bedrijven:
o

Arbeidsomstandigheden creëren die het mogelijk maken
voor zowel mannen als vrouwen om werk en gezin op een
kwaliteitsvolle manier te combineren (vb: ouderschapsverlof
aanbieden voor zowel mannen als vrouwen).

o

Arbeidsomstandigheden creëren die de genderverschillen
niet bevestigen (vb: zorgen dat deeltijdse arbeid voor zowel
mannen als vrouwen beschikbaar is).

o

Een actief aanwervingsbeleid voor personen van het
ondervertegenwoordigde geslacht. Dit wil zeggen dat men binnen
het bedrijf een eigen beroepsopleiding kan organiseren voor
een volledig mannelijk/vrouwelijk team (afhankelijk van wat het
ondervertegenwoordigde geslacht is) en de kandidaatprofielen
selecteert in samenwerking met de arbeidsoperator. Indien er dan
gelijktijdig een hele groep personen van het ondervertegenwoordigde
geslacht wordt aangeworven, zullen ze zich beter gesteund voelen
door elkaar.

o

Zorgen voor een M/V evenwicht in de selectieteams voor
vacatures om te garanderen dat in zeer mannelijke of vrouwelijke
sectoren er een evenwicht is bij de aanwerving.

o

Begeleiden van seksegesegregeerde teams op de werkvloer
waar een actief aanwervingsbeleid is voor personen van het
andere geslacht. Dit om seksisme te voorkomen.

o

Beroepsprofielen herbekijken en breder definiëren zodat niet
enkel technische of zorgende competenties worden benadrukt
maar een brede waaier aan vaardigheden wordt opgenomen.

Sociale partners en overheid:
o

Kunnen samen nadenken over voorwaarden (een wettelijk kader)
en mogelijkheden (bijvoorbeeld via financiering) om positieve
acties op sectoraal- of bedrijfsniveau op touw te zetten om op
die manier optimaal tegemoet te komen aan de moeilijkheden
die men ervaart om meer gelijkheid te krijgen in de tewerkstelling
van mannen en vrouwen.

Voorbeelden van goede praktijken:
o

Het werk: “Choix de femme pour métier (dit) d’homme” stelt voor
om aanvankelijk vrouwen te begeleiden die beginnen werken in een
sector die mannelijk is (bouwsector). Instrumenten aan te reiken aan
organisaties die personen willen begeleiden en ondersteunen om
een atypisch be roep op te nemen. Het geeft ook de mogelijkheid
om de eigen vooroordelen te onderzoeken om zo zicht te krijgen op
de eigen verantwoordelijkheid in deze materie en zicht te krijgen op
mogelijke acties.
Carlier & Marlier, Choix de femmes métiers (dits) d’hommes,
CDGAI, Seraing, 2014.

o

Het zuivelbedrijf Danone vond het moeilijk magazijniers te vinden. Dit
is een knelpuntberoep. Ze organiseerden daarom een opleiding tot
magazijnier voor vrouwen. Het duurt langer om vrouwen op te leiden
omdat er meer technische competenties moeten worden aangeleerd,
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maar eenmaal opgeleid gebeuren er beduidend minder ongelukken
met vrouwen dan mannen. De vrouwelijke magazijniers scoorden
bijzonder goed op de drie - in hiërarchische volgorde - headlines van
de bedrijfswerking van Danone: veiligheid, kwaliteit en rendement.
Bron: Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF
Vlaanderen.
o

De organisatie S@W ontwikkelde een spel voor middelbare
scholieren rond beroepskeuze. Reeds op school speelt de impact
van gender op de studiekeuze (en later beroepskeuze) een grote
rol. Meisjes en jongens hebben te maken met heel wat oordelen
en vooroordelen rond de competenties die ze wel of niet hebben.
Door actief roldoorbrekende personages en situaties in het spel
te steken, willen we deze zichtbaar maken voor de jongeren. Het
spel telt 15 personages. Bij de opmaak van die personages is gelet
op roldoorbrekende elementen. Bijvoorbeeld een vrouw die een
‘mannelijk’ beroep doet. Kenniskaarten leiden tot kennisvragen.
Vragen handelen bijvoorbeeld over het ‘glazen plafond’.
Situatiekaarten confronteren de scholieren met iets wat hen op
zoek naar werk, in relatie tot hun werk of direct op de werkvloer
kan overkomen. We brengen hier gendergekleurde situaties
in. Keuzekaarten zetten de jongeren voor een bepaalde werk
gerelateerde keuze. Al gauw zal blijken dat jongens en meisjes
bepaalde keuzes anders inschatten.
Bron: Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF
Vlaanderen.

o

Colruyt HRM medewerker: ‘ In tegenstelling tot onze collega’s
werven wij bij Colruyt geen medewerkers aan voor specifieke
deeltaken zoals kassawerk. We zijn er van overtuigd dat het
goed is om iedere bediende-verkoper het volledige takenpakket
te laten vervullen. Deze beleidskeuze, gecombineerd met het
streven naar een goede man-vrouwverhouding in al onze teams
zorgt ervoor dat de cijfers voor Colruyt sterker aanleunen bij een
50/50-verhouding.’
Bron: Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF
Vlaanderen.

o

Getronics heeft zich sterk gedifferentieerd ten opzichte van haar
concurrenten door een innovatieve invoering van “het nieuwe
werken” (New World of Work-NWOW): ‘Onze nieuwe manier
van werken is sterk gefocust op een evenwicht tussen werk en
privé, flexibiliteit, vertrouwen, en het plaats- en tijdsonafhankelijke
werken … Het ‘oude’ werken was gebaseerd op een industriële
samenleving, waar productie en controle vooropstonden. De
wereld is echter veranderd. We produceren nog wel maar de
eindproducten die we afleveren zijn veeleer ideeën, concepten
en diensten. Het wordt een uitdaging om op het juiste moment,
op de juiste plaats, de juiste mensen, kennis en informatie te
verzamelen’.
Minder aandacht voor waar je bent (controlerende aanpak), en
meer aandacht voor wat je doet…
Bron: Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF
Vlaanderen.
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o

Het Luxemburgse ministerie voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen (MEGA) ondersteunt reeds vele jaren positieve
actieplannen binnen bedrijven. Ze stellen hiervoor een methodologie
ter beschikking en expertise om de ongelijkheden te identificeren
en op te lossen. Raadpleeg hiervoor hun website:
http://www.mega.public.lu/fr/travail/programme-actions-positives/
index.html

4.3. Monitoring
Het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens op sectoraal
en beroepsniveau van genderstereotypen moet gebeuren door de
betrokken partners om zo de evolutie in kaart te kunnen brengen en het
beleid daarop af te stemmen.
Om de vooruitgang op dit vlak te kunnen meten is het bovendien
belangrijk om indicatoren te hebben. Een simpele indicator is de M/V
verhouding. Deze dient dan wel verzameld te worden op beroepsniveau
en niet op sectoraal niveau. Dit omdat men soms over de ganse sector
samen een evenwichtige M/V verhouding heeft, maar toch een sterke
seksesegregatie in de beroepen binnen die sector.
Deze gegevens zouden door de werkgevers kunnen worden aangeleverd
aan de sectorale koepels die ze analyseren en erover rapporteren.
Ook de arbeidsoperatoren kunnen cijfers verzamelen en analyseren
zoals in dit rapport werd gedaan met de kwantitatieve data.
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Bijlage:
1. Vragenlijst coaches
2. Vragenlijst lesgevers / lesgeefsters
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1. Vragenlijst Coaches

we dat vrouwen van nature zorgend zijn en mannen van nature
technisch zijn aangelegd.

De Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, heeft Engender
vzw de opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar de impact van
stereotypen op de arbeidsmarkt. De studie betreft een eerste analyse van
de volgende sectoren: horeca, informatica (ICT) en gezondheidszorg. Er
wordt een vragenlijst gestuurd naar de volgende doelgroepen: lesgevers in
beroepsopleidingen, coaches en begeleiders van werkzoekenden en werkgevers
in deze 3 sectoren. We horen dus graag uw mening over dit onderwerp.

Brengen de werkzoekenden zelf M/V stereotypen op de
arbeidsmarkt naar voor tijdens de begeleiding?

Overige (geef nadere toelichting)

1. Naam organisatie
FF
FF
FF
FF

Actiris
Bruxelles Formation
VDAB
Overige (geef nadere toelichting)

2. Geslacht
FF Vrouw
FF Man

FF Zelden
FF Soms
FF Vaak
4. 
Hoe reageert u op M/V stereotypen tijdens de begeleiding?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF
FF
FF
FF

Ik heb niet genoeg tijd om te reageren
Ik heb hierover niet genoeg kennis om te reageren
Het is niet mijn rol om hierop te reageren
Stereotypen moeten niet doorbroken worden want ze reflecteren
de natuur van de mens
FF Ik zoek manieren om stereotypen te doorbreken
FF Overige (geef nadere toelichting)
5. 
Indien u tijdens de begeleiding didactisch of ondersteunend
materiaal gebruikt om M/V stereotypen op de arbeidsmarkt te
doorbreken, gelieve dan hieronder de referentie op te geven.

3. M/V stereotypen op de arbeidsmarkt doen zich voor wanneer het
uitoefenen van bepaalde beroepen of het vertonen van bepaalde
gedragingen als typisch worden gezien voor één bepaald geslacht
en het dus onnatuurlijk is als het andere geslacht dit beroep doet
of gedrag vertoont. Zo vinden we bijvoorbeeld vooral vrouwelijke
verpleegsters terug en mannelijke ICT specialisten of zeggen
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6. 
Heeft u het gevoel dat werkzoekenden hun beroeps- en/of
opleidingskeuze laten afhangen van stereotype keuzes die van
hun geslacht worden verwacht?
FF
FF
FF
FF
FF

Nooit
Meestal niet
Soms
Meestal wel
Altijd

7. 
Vindt u M/V stereotypen op de arbeidsmarkt een probleem?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Nee
Ja want het creëert knelpuntberoepen
Ja want daardoor worden ongelijke lonen in stand gehouden
Ja want daardoor worden slechte arbeidsomstandigheden in

stand gehouden
Ja want dit houdt ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand
Ja want dit verhindert mensen om hun competenties volledig te
ontwikkelen
Ja want dit creëert een werkcultuur die té mannelijk of té vrouwelijk
is
Overige (geef nadere toelichting)

8. 
Probeert u stereotype beroepskeuzes van werkzoekenden te
veranderen?
FF Niet echt
FF Ja, indien ik denk dat die keuze niet aansluit bij die persoon
FF Ja, ik stel altijd de mogelijkheid voor

9. 
Welke van de volgende kernmerken worden soms als reden
aangehaald door MANNEN om NIET te werken in de sector?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Fysiek zwaar werk
Technisch werk
Zorgend/mensgericht werk
Nachtarbeid
Ploegensysteem
Moeilijke arbeidsomstandigheden
Vrees voor seksistische / homofobe opmerkingen
Niet willen werken in zeer mannelijke /vrouwelijke omgeving
Sociale druk uit omgeving (zich moeten verantwoorden voor hun
keuze)
FF Overige (geef nadere toelichting)
10. 
Welke van de volgende kernmerken worden soms als reden
aangehaald door VROUWEN om NIET te werken in de sector?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Fysiek zwaar werk
Technisch werk
Zorgend / mensgericht werk
Nachtarbeid
Ploegensysteem
Moeilijke arbeidsomstandigheden
Vrees voor seksistische / homofobe opmerkingen
Niet willen werken in zeer mannelijke / vrouwelijke omgeving
Sociale druk uit omgeving (zich moeten verantwoorden voor hun
keuze)
FF Overige (geef nadere toelichting)
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2. V
 ragenlijsten lesgevers /
lesgeefsters
De Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, heeft Engender
vzw de opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar de impact van
stereotypen op de arbeidsmarkt. De studie betreft een eerste analyse van
de volgende sectoren: horeca, informatica (ICT) en gezondheidszorg. Er
wordt een vragenlijst gestuurd naar de volgende doelgroepen: lesgevers in
beroepsopleidingen, coaches en begeleiders van werkzoekenden en werkgevers
in deze 3 sectoren. We horen dus graag uw mening over dit onderwerp.
Overige (geef nadere toelichting)

1. Naam organisatie
FF
FF
FF
FF

Actiris
Bruxelles Formation
VDAB
Andere organisatie

2. Geslacht

3. Welke opleiding geeft u? Naam van de opleiding?

4. In welke beroepssector geeft u les? (Indien u in meerdere sectoren
les geeft, kies er dan één uit.)
FF Zorgsector
FF Horeca
FF ICT
5. Denkt u dat er in deze sector meer mannen of vrouwen worden
tewerkgesteld?
FF
FF
FF
FF

Er werken meer mannen dan vrouwen.
Er werken meer vrouwen dan mannen.
Er werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen.
Ik weet het niet.

FF Vrouw
FF Man
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6. Indien er meer mannen of vrouwen werken, is dat een probleem?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Nee
Ja, want dit creëert knelpuntberoepen
Ja, daardoor wordt ongelijke verloning in stand gehouden
Ja, daardoor worden slechte arbeidsomstandigheden in stand

gehouden
Ja, dit houdt ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand
Ja, dit verhindert mensen om hun competenties volledig te

ontwikkelen
Ja, dit creëert een werkcultuur die té mannelijk of té vrouwelijk is
Overige (geef nadere toelichting)

7. 
Welke competenties worden verworven tijdens de opleiding?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF M
 ensgerichte competenties (zorgende, relationele competenties,
klantcontacten)
FF Communicatieve competenties (conflictbeheersing, verkoop)
FF 
Organisatorische competenties (management, administratie,
marketing)
FF 
Technische
competenties
(logistieke
competenties,
programmeren)
FF Taalcompetenties (talenkennis)
FF Overige (geef nadere toelichting)

8. Zijn er meer mannen of vrouwen die je opleiding volgen?
FF Meer mannen
FF Meer vrouwen
FF Ongeveer evenveel mannen als vrouwen
9. 
Welke van de volgende kenmerken worden soms als reden
aangehaald door MANNEN om niet te werken in de sector?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Fysiek zwaar werk
Technisch werk
Zorgend / mensgericht werk
Nachtarbeid
Ploegensysteem
Moeilijke arbeidsomstandigheden
Vrees voor seksisme / homofobe opmerkingen
Niet willen werken in zeer mannelijke / vrouwelijke omgeving
Sociale druk uit omgeving (zich moeten verantwoorden voor hun
keuze)
FF Overige (geef nadere toelichting)
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10. 
Welke van de volgende kenmerken worden soms als reden
aangehaald door VROUWEN om niet te werken in de sector?
(meerdere antwoorden mogelijk)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Fysiek zwaar werk
Technisch werk
Zorgend / mensgericht
Nachtarbeid
Ploegensysteem
Moeilijke arbeidsomstandigheden
Vrees voor seksisme / homofobe opmerkingen
Niet willen werken in zeer mannelijke / vrouwelijke omgeving
Sociale druk uit omgeving (zich moeten verantwoorden voor hun
keuze)
FF Overige (geef nadere toelichting)

13. Heeft u het gevoel dat u seksisme kan herkennen en weet hoe u
er gepast op kan reageren?
FF Ik weet niet goed wat wel/niet seksistisch is of hoe ik erop kan
reageren.
FF Ik weet wel dat het is, maar weet niet hoe ik erop kan reageren.
FF Ik herken het en kan er gepast op reageren.
FF Overige (geef nadere toelichting)

11. Doorbreekt het materiaal dat u gebruikt tijdens de opleiding die
u geeft de M/V stereotypen? (vb: beeldmateriaal zoals foto’s van
vrouwelijke ICT’ers of taalgebruik zoals hij/zij.)
FF Nee
FF Ja, gelieve dan de referentie van het materiaal te geven:
12. 
Worden er tijdens de opleiding door de deelnemers soms
seksistische uitspraken gedaan?
FF Nooit
FF Soms
FF Vaak
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