
“Doorzetten, doorzetten, 
   en nog eens doorzetten” Hard werken

Goede prestaties leveren

Jezelf zichtbaar maken

Steun van het thuisfront

Afwisselend of rijk CVHIGHLIGHTS
De eerste resultaten van het Vrouwen naar de Top onderzoek met de 
Femal Career App zijn bekend! Ruim 100 topvrouwen doen inmid-
dels al net als u aan het onderzoek mee. Voor het merendeel zijn 
zij afkomstig uit het bedrijfsleven maar ook uit de overheid, het 
onderwijs, de zorg en de cultuursector. 

Graag presenteren wij u de highlights uit de eerste onderzoeksresul-
taten. 

De Top 5 van factoren die het meest geholpen hebben op weg naar 
de top kunnen we het best typeren als “Doorzetten, doorzetten en 
nog eens doorzetten”. Hard werken, goede prestaties leveren en jezelf 
zichtbaar maken staan bovenaan de lijst. Verder zijn ook steun van 
het thuisfront en een rijk CV belangrijke factoren. 

De Top 5 van belemmeringen bij de loopbaanontwikkeling wordt 
aangevoerd door Powerplay en gebrek aan transparantie bij selectie. 
Andere boosdoeners zijn de organisatiecultuur en stereotypen, zowel 
over capaciteiten en ambities van vrouwen als over de kwaliteiten 
van goede leiders.  

Het gedrag van recruiters wordt op dit moment als grootste belem-
mering ervaren: 30 procent ervaart dit als een probleem. Daarnaast 
worden ook stereotypen over capaciteiten en niet over de juiste 
netwerken beschikken relatief vaak genoemd. Toch zijn topvrouwen 
best tevreden over hun carrièreverloop tot nu toe: twee derde geeft 
daaraan een 10, 9 of 8. Een onvoldoende geeft 11 procent. Ruim een 
derde is het afgelopen half jaar op zoek geweest naar een andere 
functie.

Door het beantwoorden van de vragen met de Female Career App 
werkt u mee aan ons onderzoek over Vrouwen naar de Top. Wij vra-
gen u vooral door te gaan met het aanleveren van gegevens. Wij zijn 
benieuwd naar de gebeurtenissen die u meemaakt tijdens sollicitatie- 
en benoemingsprocedures. 

U registreert die met de app maar meedoen kan ook via de website: 
www.femalecareerapp.nl. 
Kent u topvrouwen die nog geen uitnodiging hebben ontvangen? 
Stuur dan een berichtje naar info@vandoornehuiskes.eu 

Lees meer op: www.vandoornehuiskes.eu  of bekijk onze Facebook-
pagina voor de laatste updates en nieuwtjes.
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