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Onderzoek

Inleiding
Het glazen plafond is misschien wel een van de bekendste meta-

foren voor de complexe positie van vrouwen in organisaties. Het 

glazen plafond verwijst naar ‘de barrière, die vrouwen ervan weer-

houdt om boven een bepaald niveau in de organisatie uit te stij-

gen. Het is een metafoor, waarbij het glazen plafond gezien kan 

worden als een cumulatieve uitkomst van ongelijkheid tussen de 

seksen in economisch en sociaal opzicht’.1

Vaak worden ter ondersteuning van deze opvatting kwantitatieve 

gegevens gebruikt. Zo blijkt dat vrouwen minder vaak in aanmer-

king komen voor hogere posities,2-6 is slechts 6% van de vrouwe-

lijke hoogleraren in de medische wetenschappen vrouw en zijn 

weinig vrouwen in topposities binnen de huisartsgeneeskunde 

terug te vinden.1,7

Het fenomeen ‘glazen plafond’ binnen de huisartsgeneeskunde is 

tot nu toe niet nader bestudeerd. Wat vinden bijvoorbeeld man-

nelijke en vrouwelijke huisartsen op topposities van de onderver-

tegenwoordiging van vrouwen? Welke ideeën hebben zij, die in 

posities verkeren waarin zij overzicht hebben in en kennis van de 

cultuur en organisatie van de professie, over bestaande barrières 

en daarmee samenhangende factoren? Hoe hebben zij hun eigen 

loopbaan ervaren en welke factoren maakten deze succesvol?

Dit onderzoek heeft als doel om binnen de huisartsgeneeskunde 

inzicht te krijgen in hoe mannen en vrouwen in topfuncties over 

hun eigen carrière en die van (andere) vrouwen denken. Daartoe 

stelden wij de volgende vragen: welke belemmerende en facili-

terende factoren wijzen mannelijke en vrouwelijke huisartsen in 

hogere posities aan in hun eigen carrière en welke oorzaken zien 

zij voor de schaarste aan vrouwelijke huisartsen in hogere func-

ties?

Methoden
Onderzoeksgroep

De NHG-werkgroep Vrouwen en huisartsgeneeskunde selecteer-

de elf vrouwelijke huisartsen in top- en subtopposities met een 

zo groot mogelijke variatie in wetenschappelijke, bestuurlijke of 

beleidservaring. De eerste zeven geïnterviewde vrouwen werd 

gevraagd een mannelijke collega met een vergelijkbare loopbaan 

en functie voor te dragen voor deelname aan het onderzoek. Eén 

mannelijke huisarts weigerde deelname vanwege tijdgebrek. Er 

werd een vergelijkbare respondent gevonden. De interviews wer-

den in het najaar 2003 afgenomen. Na achttien interviews werd 
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Doel In hogere functies binnen de huisartsgeneeskunde in 

Nederland zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Dit onderzoek 

geeft weer hoe huisartsen in (sub)topfuncties denken over car-

rièrebelemmerende en -bevorderende factoren voor (vrouwe-

lijke) huisartsen.

Methode Met behulp van gestructureerde diepte-interviews 

werd 11 vrouwelijke en 7 mannelijke Nederlandse huisartsen 

in (sub)topfuncties gevraagd om faciliterende en belemmerde 

factoren aan te wijzen in de eigen loopbaan en in die van vrou-

welijke huisartsen in het algemeen.

Resultaten De mannelijke respondenten zagen de manier 

waarop zij hun positie hebben bereikt als een natuurlijk proces, 

terwijl vrouwen zich extra hebben moeten inspannen om des-

kundigheden te verwerven. Mannen konden als vanzelfsprekend 

steunen op een thuisfront. Vrouwen achtten zich vaker (nog) niet 

competent voor topposities en/of gaven andere zaken dan werk 

een hogere prioriteit. Hierbij bleken de zorgtaken een grote rol 

te spelen. Bovendien werkte volgens sommige vrouwen de medi-

sche organisatiecultuur in hun nadeel.

Conclusies Mannelijke en vrouwelijke huisartsen in hogere func-

ties denken verschillend over de factoren die bijdragen aan het 

glazen plafond. Ten eerste blijken een carrière voor vrouwen en 

een goed geregelde thuissituatie geen vanzelfsprekende com-

binatie. Daarom noemen vrouwen ondersteuning expliciet als 

een gunstige voorwaarde voor hun carrière, terwijl mannen er 

als vanzelfsprekend van uitgaan dat die aanwezig is. Ten tweede 

geven beide seksen aan dat vrouwen hun capaciteiten onder-

schatten en dat zij andere eisen stellen aan het werk. Ten slotte 

denken vooral vrouwen nadeel te ondervinden van structuren 

binnen een organisatie.
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duidelijk dat theoretische verzadiging – het punt waarop geen 

nieuwe inzichten meer werden verkregen – was bereikt.

Dataverzameling

Twee pilotinterviews werden afgenomen om inhoud en toepas-

baarheid van het interview te maximaliseren en om de inter-

viewster (GdJ) zorgvuldig te trainen in de interviewtechniek. Een 

introductiebrief gaf de respondent informatie over het onderzoek. 

Voorafgaand aan het interview vulden de geïnterviewden een lijst 

met demografische gegevens in. Het interview verliep aan de hand 

van een semi-gestructureerd interviewschema met als thema’s: de 

eigen loopbaan, faciliterende en belemmerende factoren binnen 

de eigen loopbaan en door hen aangemerkte oorzaken voor de 

schaarste van vrouwen in topfuncties binnen de huisartsgenees-

kunde. Tijdens de interviews werd gebruikgemaakt van de meta-

foor ‘het glazen plafond’ zoals gedefinieerd in de inleiding.1

De interviews duurden alle tussen de 50 en 70 minuten en werden 

afgenomen op de plek van voorkeur van de geïnterviewde. Bena-

drukt werd dat alle gegevens anoniem en vertrouwelijk behandeld 

zouden worden.

De interviews werden opgenomen op band en vervolgens volledig 

uitgetypt. We legden de uitwerkingen aan de geïnterviewden voor 

zodat zij nog eventuele aanvullingen of correcties aan konden 

brengen.

Data-analyse

De onderzoeker (GdJ) las de gecorrigeerde uitwerkingen driemaal 

nauwgezet door. Zowel zij als de tweede onderzoeker (TLJ) ana-

lyseerden de data en bereikten overeenstemming over wat de 

belangrijkste thema’s waren.8

Wij hebben citaten geselecteerd die deze belangrijke thema’s uit 

de interviews illustreren.

Resultaten
De onderzoeksgroep bestond uit 11 vrouwelijke en 7 mannelijke 

Nederlandse huisartsen, tussen de 47 en 66 jaar oud en bijna 

allemaal werkend in een fulltime aanstelling in een hoge positie. 

Hiervan hadden er 6 een bestuursfunctie (onder andere hoofd van 

opleiding), 4 een beleidsfunctie (onder meer in LHV en KNMG) en 

8 een wetenschappelijke functie (bijvoorbeeld hoogleraar, univer-

sitair hoofddocent). Er waren hierin geen noemenswaardige ver-

schillen tussen de vrouwelijke en mannelijke respondenten.

De eigen loopbaan

Relatief veel meer mannen dan vrouwen vonden dat hun loop-

baan een natuurlijke gang van zaken is geweest (n=10, 4/6). 

Zes van de 7 mannen gaven spontaan aan nog nooit voor een 

functie te hebben hoeven solliciteren.

‘Daar heb ik wel eens de gevleugelde woorden voor, dat je naar boven 

drijft om zo maar te zeggen. Het is een beetje een natuurlijk beloop.’ (m)

‘Ik heb alleen maar functies gedaan in mijn leven waarvoor ik gevraagd 

ben, ik heb nooit gesolliciteerd.’ (m)

De geïnterviewde vrouwen daarentegen leken actiever bezig met 

hun carrière. Dit uitte zich in een zorgvuldige planning, het maken 

van bewuste keuzes en het volgen van additionele trainingen en 

cursussen om hun deskundigheden te vergroten.

Vrouwelijke respondenten meldden vaker dan mannen een hoge-

re functie dan de huidige te ambiëren (n=10, 7/3). Op de vraag 

waarom de 10 respondenten de geambieerde functie dan nog niet 

bekleedden, antwoordden met name de vrouwen dat de hogere 

functie inhoudelijk niet aan hun eisen voldeed (n=5, 4, 1).

‘Ik wil wel graag universitair hoofddocent worden, maar dan moet ik 

ook werk kunnen doen waarvan ik zeg: dat vind ik leuk werk, belangrijk 

werk, het past inhoudelijk bij wat ik wil, wat ik voor ogen heb.’ (v)

Andere vrouwen spraken van belemmerende factoren zoals eigen 

kwaliteiten die eerst nog verder ontwikkeld dienden te worden 

(n=2), de afstand tot een zorgbehoeftige vader (n=1) en het idee 

dat het een functie was waarop ze als vrouw nooit enige kans 

zouden maken (n=3).

‘Ik ben nooit tot die hoogste functie gekomen, heb het wel heel even 

geambieerd, maar zag in dat ik in deze pikorde toch geen schijn van 

kans had.’ (v)

Faciliterende factoren

De meest genoemde factor die als gunstig werd genoemd voor 

een loopbaan is een goed geregelde en ondersteunende thuis-

situatie (n=9, 8/1) (citaten in de tabel). Slechts 1 man tegen-

over 8 vrouwen noemde spontaan de steun van de partner als 

antwoord op de vraag naar welke factoren een gunstige invloed 

Wat is bekend?
  Slechts 6% van de hoogleraren binnen de medische weten-

schappen is vrouw; anno 2005 is er één vrouwelijke hoogleraar 

huisartsgeneeskunde.

Wat is nieuw?
  Mannen en vrouwen op hoge posities binnen de huisartsge-

neeskunde denken verschillend over belemmerende en bevor-

derende factoren in hun eigen carrière en in die van vrouwelijke 

huisartsen.

  Vrouwelijke huisartsen noemen ondersteuning door de thuis-

situatie expliciet als een gunstige factor voor hun carrière, man-

nen praten hier bijna niet over. Het lijkt erop dat mannen op 

hoge posities een steunend thuisfront als vanzelfsprekend aan-

nemen en vrouwen niet.

  Mannelijke huisartsen op hoge posities ervaren hun carrière 

als een natuurlijk beloop, hun vrouwelijke collega’s beschrijven 

hun loopbaan als een afwegingsproces met bewuste keuzes.

  Mannen en vrouwen geven aan dat vrouwelijke huisartsen hun 

capaciteiten onderschatten.

  Vrouwelijke huisartsen op hoge posities menen dat vrouwen 

benadeeld worden door bestaande culturen binnen organisa-

ties, in het bijzonder bij sollicitatieprocedures.
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hadden op hun eigen carrière. Voldoende hulp bij de verzorging 

van kinderen en huishoudelijke taken werd alleen door vrouwen 

als belangrijk vermeld. Mannen leken er dus vanzelfsprekend van 

uit te gaan dat die steun er voor hen was. Mannen noemden voor-

al hun eigen kwaliteiten en deskundigheden, de beschikbaarheid 

van een netwerk en plezier in hun vak. Beide laatste zaken werden 

ook door vrouwen als gunstig aangemerkt.

Belemmerende factoren

De belemmeringen die mannen en vrouwen het meest noemden, 

zijn de inschattingen van eigen kunnen en de wensen van vrou-

wen zelf.

Zestien respondenten dachten dat een onderschatting van de 

eigen capaciteiten van vrouwen bijdroeg aan het glazen plafond. 

Daarbij hechtten naar hun mening vrouwen meer waarde aan 

de sfeer op de werkvloer dan aan macht en het verkrijgen van 

posities. Vrouwen zouden enerzijds minder openlijk positie dur-

ven  kiezen en voor zichzelf op durven komen en anderzijds niet 

bereid zijn om andere zaken op te geven voor hun carrière (n=16, 

11/5).

‘De manier waarop als vrouwen iets doen, ze dat altijd goed willen 

doen en dat ze dus altijd zeggen: Heb ik wel tijd, capaciteiten en 

mogelijkheden om dat goed te doen?’ (m)

‘Maar het is in ieder geval zo dat vrouwen vaker voor hun werkplezier 

belang hebben bij een goed contact met de werkvloer. Dus vrouwen 

die in subtopposities zitten, blijven daar hangen omdat ze zich niet 

willen identificeren met de top.’ (v)

In de tweede plaats werd de thuissituatie als een obstakel voor 

de carrière van vrouwen genoemd; 9 respondenten verwezen naar 

de zorgfuncties van vrouwen voor hun gezin (n=9, 4/5) en één 

vrouwelijke respondent benoemde de zorg voor ouders. De com-

binatie van een carrière met een zorgfunctie kan zowel praktisch 

als emotioneel lastig zijn.

‘En ik vat die (zorg)taken veel minder serieus op, ik sla het gerust een 

keer over, maar dat hoef je bij haar niet te proberen. Het komt heel sterk 

van binnenuit, die betrokkenheid van vrouwen bij het gezin.’ (m)

Tot slot werden belemmeringen van cultuurorganisatorische aard 

genoemd. Vooral vrouwelijke respondenten hekelden de onge-

lijke toegankelijkheid van topposities voor vrouwen.

‘….op een bepaalde positie komen is ook vaak een soort spel, een 

rituele dans. En dan wist je de spelregels niet zo goed….’ (v)

In het bijzonder ondoorzichtige en voor vrouwen nadelige sol-

licitatieprocedures werden genoemd (n=8, 6/2). Hierbij ging 

het om zaken als publicatie-eisen en de angst dat vrouwen met 

kinderen minder productief zouden zijn. Zeven vrouwelijke res-

pondenten en één mannelijke respondent hadden bovendien het 

idee dat mannen bij een sollicitatie eerder een man kiezen omdat 

deze beter in hun profiel past of dat de kwaliteiten van een man-

nelijke sollicitant positiever beoordeeld worden dan die van een 

vrouwelijke sollicitant.

‘…en dat er dan toch ineens kwaliteiten gaan verschuiven ten gunste 

van iets dat dan net die mannelijke sollicitant heeft.’(v)

Of er specifieke oorzaken aan te wijzen zijn voor de schaarste aan 

vrouwen binnen de top van de huisartsgeneeskunde wordt door 

de meeste respondenten betwijfeld, hoewel er wel een aantal fac-

toren worden geopperd. Zo zou de makkelijke combinatie van het 

huisartsenvak met een gezin vrouwen met weinig wetenschappe-

lijke of bestuurlijke ambities voor het huisartsenvak doen kiezen. 

Bovendien zou het hebben van een eigen praktijk in combinatie 

met een gezin én een carrière een driedubbele belasting bete-

kenen en daarmee een lastige combinatie zijn. Beroepsgroepge-

relateerde argumenten zoals de traditioneel lange werkdagen en 

de weinige gelaagdheid binnen de beroepsgroep zouden ook een 

carrière in de weg staan. Tot slot werd genoemd dat het huisart-

senvak een communicatief en patiëntgericht beroep is, waardoor 

vrouwen die een carrière ambiëren, niet voor de huisartsgenees-

kunde kiezen.

Beschouwing
Een belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat mannen en 

vrouwen verschillend over het slagen van hun carrière denken.

De meeste vrouwen noemen een goed geregelde en ondersteu-

nende thuissituatie gunstig voor een carrière. Voor mannen is het 

zo vanzelfsprekend dat ze zich niet om de thuissituatie hoeven te 

bekommeren dat slechts één van hen dit expliciet meldde. Beide 

seksen zien wel de lastige combinatie van een zorgtaak, praktijk 

en carrière als een van de voornaamste oorzaken van de schaarste 

aan vrouwen in topfuncties. Een belangrijke tweede verschil tus-

sen mannen en vrouwen is dat het bereiken van een toppositie 

voor mannen door henzelf als een natuurlijk proces wordt voor-

Tabel  Veel genoemde gunstige factoren voor een carrière

Factor (n) Citaat
Een goed geregelde thuissituatie en 
sociale steun (n=9, 8/1)

‘Mijn man, die heeft mij zeer gestimuleerd en hij had een duidelijke rol voor zichzelf ook gedefinieerd in de 
opvoeding van de kinderen. Dat maakte dus dat ik ook daarin mijn handen vrij had.’ (v)

Een netwerk (n=8, 5/3) ‘En juist doordat ik in de breedte veel kan, een heel groot netwerk heb, word je weer ergens voor gevraagd en leer 
je nieuwe mensen kennen en krijg je nieuwe inzichten.’ (m)

Plezier hebben in het vak (n=8, 5/3) ‘En ik denk dat je het leuk moet vinden om ook met het vak bezig te zijn.’ (v)

Bepaalde kwaliteiten bezitten 
(n=6, 3/3)

‘Ja ik denk dat ik wel in een bepaalde mate slim ben... Maar je intellectuele bagage, die je voor een deel ook wel 
qua aanleg hebt, maar wel weet te ontwikkelen en ook te benutten, zijn zeer bepalende factoren.’ (m)
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gesteld, terwijl vrouwen zich allerlei inspanningen getroosten om 

extra deskundigheden te verwerven. Ze vragen zich bovendien af 

of ze het wel kunnen en of ze het wel willen. Ondanks dat er geen 

kwalificatieverschillen bestonden tussen de mannelijke en vrou-

welijke respondenten zijn de vrouwen minder zeker van hun kwa-

lificaties en kansen. Onderschatting van eigen kunnen door vrou-

wen zien zowel de mannelijke als vrouwelijke respondenten vaak 

als een belemmering voor een carrière. Ook andere onderzoeken 

beschrijven de onderschatting van vrouwen (én overschatting van 

mannen) en benoemen deze als een mogelijke oorzaak van het 

glazen plafond aan de universiteiten.6, 9-12

Veel vrouwelijke respondenten geven 

bovendien aan dat het in hogere functies 

vaak gaat om bestuurlijke taken en machtsspellen die 

hen afschrikken. De cultuur van de macht staat hen niet 

aan. Vrouwen hechten meer waarde aan relationele werk-

contacten en aan de inhoud van de huisartsgeneeskun-

de. Ze denken dat ze zich zouden moeten forceren om in 

een hogere positie te kunnen functioneren. Dit conflict 

tussen de inhoud van topposities en de wensen 

van vrouwen is eerder beschreven bij onderzoek 

naar loopbanen van mannelijke en vrouwe-

lijke wetenschappers.13,14

Tot slot blijken in de ogen van vooral de 

vrouwelijke respondenten met name de 

sollicitatieprocedures te leiden tot een 

ongelijke toegang tot topposities binnen de 

huisartsgeneeskunde. Tijdens sollici-

tatieprocedures worden kwalificaties, 

werkervaring en eigenschappen van 

mannen hoger gewaardeerd dan 

die van vrouwen: genderdiscri-

minatie speelt door in de cultuur 

van organisaties. Ook veel andere 

onderzoeken concluderen 

dat organisatorische ken-

merken van een bedrijf ten 

nadele van vrouwen kunnen 

werken.8,10,15-20

Beperkingen

Ons onderzoek kent een aantal 

beperkingen. Om de validiteit te waarborgen heeft elk 

interview plaatsgevonden volgens een interviewgids en 

een vast omlijnde procedure. De interpretatie van de 

interviews is echter persoonlijk. Dit is deels ondervan-

gen door gebruik te maken van een tweede onderzoeker 

bij de analyse. De interne validiteit is onderbouwd door 

elke respondent de mogelijkheid te geven om cor-

recties aan te brengen in de uitwerking van het 

interview. Daardoor kan echter de sociale wense-

lijkheid van de antwoorden vergroot zijn.

De selectie van de groep vrouwelijke respondenten kan een selec-

tiebias veroorzaakt hebben. Bij de groep mannelijke responden-

ten is dit getracht te voorkomen door iedere vrouwelijke respon-

dent te koppelen aan een man, gematcht naar leeftijd, loopbaan 

en functies. Er kan echter niet uitgesloten worden dat bij de keuze 

van een mannelijke respondent factoren als interesse in en ken-

nis van het onderwerp of makkelijke bereikbaarheid mee hebben 

gespeeld. Bovendien realiseerden sommige respondenten 

zich bij het beantwoorden van de vragen dat de ‘huisartsge-

neeskunde in Nederland een klein 

wereldje is’. Ondanks de gewaar-

borgde anonimiteit en de interne 

validiteitsmaatregelen gaven som-

migen aan niet geheel vrijuit te durven spre-

ken. Dit betreft vooral discriminerende praktijken 

ten aanzien van vrouwelijke respondenten, waar-

door dit facet wellicht onderbelicht is gebleven.

Conclusie
Al met al denken mannen en vrouwen op 

hogere functies verschillend over de fac-

toren die bijdragen aan het glazen pla-

fond. Vrouwen noemen veel vaker de 

afwezigheid van bepaalde noodzake-

lijke hulpbronnen. Zowel mannelijke 

als vrouwelijke respondenten geven 

aan dat vrouwen minder overtuigd 

zijn van hun competenties. Boven-

dien vinden vrouwelijke respon-

denten dat hogere functies inhou-

delijk niet aan hun wensen voldoen 

en hechten zij meer waarde aan 

andere zaken dan alleen carriè-

re, zoals zorgtaken. Ten slotte 

geven in hoofdzaak vrouwelijke 

respondenten aan dat vrouwen 

nadelig worden beoordeeld binnen een 

organisatie, met sollicitatieprocedures als 

belangrijkste voorbeeld.
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Abstract
De Jong GM, Lagro-Janssen ALM. Gender and leadership in General 

Practice. Huisarts Wet 2005;48(5):211-5.

Introduction Few women GPs in the Netherlands hold top General Prac-

tice positions. The ‘glass ceiling’ is a metaphor for the problems women 

can face during their personal career. This study aims to discover the 

factors that inhibit and facilitate female GPs when it comes to holding 

top General Practice positions in the Netherlands.

Methods Eleven female and seven male Dutch GPs in top positions were 

interviewed using a semi-structured interview guide. The themes discus-

sed were the facilitating and inhibiting factors of significance in their 

own careers and in those of female GPs in general.

Results Achieving a top position was part of a natural process for the 

male respondents, while the women thought it necessary to gain expe-

rience in specific areas before applying for a top position.

The women were more likely to regard themselves as not (yet) equipped 

to hold a top position, or they found other things in their life more im-

portant than work. Taking care of their children and other close relatives 

was one such priority, while the men usually had a partner at home who 

looked after the children and saw to the organisation of the household. 

Furthermore some women felt that the organisational environment in 

medicine was not conducive to women achieving a top position.

Conclusions There are a number of factors contributing to the existence 

of a glass ceiling for female general practitioners. First of all, combining 

a medical career with raising a family is not easy for female general 

practitioners in the Netherlands. Secondly, women underestimate their 

competence and they have different expectations regarding their work 

compared to their male colleagues. Finally, organisational constraints 

may hamper a woman’s personal career. Initiatives aimed at promoting 

more female GPs to top positions should focus on all three areas.


