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Het netwerk als vehikel voor het carrière-
pad dateert van veel later. Het old boys 
network. Gelijkgestemden die elkaar na 
hun a�studeren blijven opzoeken, de 
 netwerken van pro�essionals om kennis te 
delen en elkaar zakelijk op weg te helpen. 
Martens: “Als je de expertise van die 
 netwerken weet te benutten kom je veel 
verder.” Daarom hee�t Martens aan haar 
onderzoek netwerkbewustzijn en bewust 
netwerken toegevoegd. Precies dat is wat 
veel vrouwen tegenstaat in netwerken. “Ze 
vinden het niet netjes zichzel� te verkopen 
o� hun netwerken te gebruiken, zoals 
 mannen doen.” En dat is niet alleen een 

uiting van valse bescheidenheid, maar ook 
historisch bepaald. 

Vrouwen in de boardroom
Ooit was het vrouwen verboden te stude-
ren. Hun geest zou ongeschikt zijn voor de 
wetenschap. Anna Maria van Schurman 
doorbrak als eerste vrouw dit idee �xe. In 
1636, gezeten achter een gordijn, volgde 
ze colleges theologie, letteren en genees-
kunde. Een daad van moed in een door 
mannen gedomineerde wereld. De tweede 
was – ruim twee eeuwen later, in 1871 – 
Aletta Jacobs. Arts, voorvechter van  gelijke 
rechten voor vrouwen, �eminist van het 

Jeanne Martens, met haar paranim�en, zonen Jasper 
en Koen en partner Kees van Del�t, na afoop van de 

verdediging van haar proe�schri�t. ‘De netwerk-kikker 
wakker kussen, vrouwen en hun netwerk’. 

Jeanne Martens (1961)  
is een geboren netwerker. Recent 
aan de Vrije Universiteit van 
 Amsterdam gepromoveerd op de 
betekenis van netwerken in relatie 
tot de carrière van hoogopgeleide 
vrouwen. Haar studie Bedrij�s-
kunde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam combineerde ze met 
een loopbaan bij onder meer 
 Rabobank en Nice-Nyenrode en als 
zel�standig interim manager. Daar-
naast was ze voorzitter van het 
hoo�dbestuur van de Vereniging 
van vrouwen met een hogere 
 opleiding (VVAO) en is ze actie� als 
secretaris van de Stichting Good 
News Centre Kenya die zorgt voor 
goed onderwijs in sloppenwijk 
Kibagare in Nairobi. Ook is ze lid van 
serviceclub InnerWheel Veghel- 
Uden en omstreken. Vandaag de 
dag werkt ze als senior onder-
zoeker aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Direct na haar promo-
tie is ze begonnen aan een studie 
Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus 
Universiteit.



rabObaND  120  |  December 2020

24

eerste uur en even moedig. Beide waren 
netwerkers pur sang. Sindsdien is de 
 wereld behoorlijk vooruitgegaan, althans 
wat betre�t de positie van vrouwen. Toch is 
het voor veel vrouwen, ondanks bindende 
quota, wetswijzigingen, goede bedoelin-
gen en het �eit dat ze in de collegebanken 
inmiddels ruim in de meerderheid zijn, 
nog een hele toer om in de boardroom te 
belanden. 

Vanuit het perspectie� van netwerken 
hee�t dat een aantal oorzaken. Martens: 
“Mannen stappen regelmatig naar leiding-
gevenden en zeggen, ‘kijk eens, ik heb dat 
en dat gedaan’, vrouwen werken gewoon 
door zonder steeds te vertellen wat hun 

bijdrage aan het bedrij� is. Ze denken dat 
anderen wel zien wat ze doen, maar zo 
werkt het dus niet.” Die onzichtbaarheid is 
een van de obstakels op weg naar de top, 
blijkt uit het onderzoek. Topvrouwen doen 
dat anders. Zij zorgen ervoor dat ze zicht-
baar zijn, zetten hun netwerk in om hun 
ambities te realiseren en bespreken 
 gedurende hun carrièrepad regelmatig 
met hun partner wat dit voor ieder van 
hen inhoudt en hoe het netwerk van de 
partner en diens sociaal kapitaal kan bij-
dragen aan wat ze beide beogen. En ja, dat 
is nog altijd een daad van moed. Want de 
heersende sociale normen zitten vrouwen 
nog altijd in de weg. Martens: “Wanneer 
een man aan zijn collega’s in het bedrij� 

vertelt dat er in het gezin een kind wordt 
verwacht, dan is er geen mens die vraagt 
o� hij parttime gaat werken. Terwijl vrou-
wen die vraag wel altijd krijgen. Als ze dan 
zeggen dat ze �ulltime blijven werken 
moeten ze zich ook nog verantwoorden.” 

Van alle Nederlandse vrouwen werkt nog 
altijd 60% parttime. Gemiddeld is dat 
twee keer zo veel als in de 35 overige 
OESO landen*. Martens: “Parttime 
 werken hee�t de vrouwen in ons land 
geholpen om een positie te verwerven op 
de arbeidsmarkt. Maar inmiddels is het 
verworden tot iets dat alleen vrouwen 
aangaat. Het is dan ook de vraag o� 
 parttime werken een zegen o� juist een 
belemmering is.” 

Gelijkwaardig aan mannen
Inmiddels hebben vrouwen hun eigen, ook 
invloedrijke netwerken. Anno 2020 nog 
altijd strikt gescheiden van de mannen-
netwerken. “Mannen vinden vrouwennet-
werken ongemakkelijk”, zegt Martens 
hierover. En ook, “Zouden ze meer met 
elkaar optrekken dan begrijpen ze elkaar 
beter en krijgen ze allebei een veel groter 
speelveld.” Dat kost tijd. Martens: “We 
zitten in een tijd van transitie waarin 
 vrouwen meer worden gezien als gelijk-
waardig aan mannen en de traditionele 
netwerken waar mannen elkaar vinden en 
verder helpen worden opengebroken.” Dit 
vereist overigens ook een andere houding 
van vrouwen. Nogal wat vrouwen zien nu 
hun zakelijke en privénetwerk nog als twee 
volkomen gescheiden werelden. Ze zijn 
zich minder bewust dan mannen wat je 
met een netwerk kunt. Daardoor blij�t veel 
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