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Je chreef recent, in een reactie ij de eerdere opinie
'xcuutruufunctie': 'ete Marianne, Ik lee je reactie. Het
onderwerp over quotum he ik met plezier overgelagen.
Deondank lijf je in mijn gedachten hangen dat ik je wil vragen
hoe jij deze vrouwen zou aanpreken. Jij doet het overduidelijk
ander dan Thecla odewe. Geen idee wat echt haar oodchap
i. n wat geef je de mannen mee of liever gezegd wat kunnen wij
van je of vrouwen leren die aan de top willen. Hopende op een
goed tuk van je te lezen!'
Dank je voor je interee in mijn mening, ik ga mijn et doen! Ik
toorde me aan deze opinie, omdat het impelweg niet zo i dat al je
al vrouw over kwaliteiten echikt, amitie het, goed je et doet
en poitief lijft, je geheel op eigen kracht op die topfunctie terecht
komt. Dat i een implificering van de werkelijkheid. Je komt daar
alleen maar al het je wordt gegund. Dat i afhankelijk van je zelf,
maar ook en niet minder elangrijk van diegenen die de eliing
nemen of jij daar wel of niet pat. Het gaat du ook om de organiatie
waar je werkt of wilt gaan werken.
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Vanuit mijn eigen eleving en ervaring wil ik het volgende
meegeven aan vrouwen:

Ken je eigen kwaliteiten, durf die te enoemen en te etaleren.
Met onterechte echeidenheid kom je niet ver. Ga er niet vanuit dat
je cv en je eoordelingformulieren al genoeg zeggen en je vanzelf
oven komt drijven. Dat gaat niet geeuren. Zorg dat je wordt gezien
door je actief op te tellen, initiatieven te nemen en op je trepen te
taan. Kortom: kom op voor jezelf en maak kwaliteiten en amitie
kenaar.
Ga alleen werken ij een organiatie die vrouwen daadwerkelijk
carrièrekanen iedt.
Kijk naar je huidige werkkring: zijn er vrouwen in toppoitie, i dat
gewoon of zijn dat de uitzonderingen? I er een actief en gericht
eleid om vrouwen carrière te laten maken? Wordt dit eleid actief
onderteund door directie en management? Zie je dat ook terug in
areidvoorwaarden e.d?
Hetzelfde geldt al je een aan zoekt. Oriënteer je goed, tel gerichte
vragen tijden het ollicitatiegeprek, zorg dat je een goede indruk
krijgt van de organiatie door met verchillende menen te preken
en ijv. een kijkje te nemen op de werkvloer. De kan dat het je lukt
om carrière te maken in een vrouwonvriendelijke omgeving i klein
en kot ovenmatig veel inpanning, ik zou daar mijn energie niet in
teken.
n aan mannen wil ik meegeven:
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Herken de kwaliteiten van vrouwen en chat die op waarde, ook al die
kwaliteiten ander zijn dan die van jezelf (en je peer).
pelen er mogelijk vooroordelen mee in de manier waarop jij of je
collega’ naar vrouwen kijken? Krijgen ze daadwerkelijk gelijke
kanen? Denk je, michien onewut, dat vrouwen minder gechikt
zijn voor een topfunctie dan mannen, of een carrière minder
elangrijk vinden? Doe wat aan die vooroordelen en voer een actief
eleid om vrouwen carrièrekanen te ieden.
Zorg dat vrouwen (en mannen) niet hoeven te kiezen tuen zorg voor
kinderen en carrière maken, maar eide kunnen comineren.
"Je kan alleen carrière maken al je enorm lange werkdagen maakt en
altijd echikaar ent voor de organiatie." Dat i geen
wetmatigheid, maar een vooroordeel. en vooroordeel dat deel
uitmaakt van de cultuur van een organiatie en daarmee ook iet wat
veranderaar i. en epaalde periode niet of minder uren werken,
(tijdelijk) een andere functie vervullen: er zijn allerlei mogelijkheden
om carriéretrajecten aan te paen aan de levenfae van
medewerker. Al de ereidheid er maar i.
Ron, in de hoop hiermee aan je verwachtingen te heen voldaan. n
in het vertrouwen dat de wal het chip gaat keren.
Hartelijke groet,
Marianne

In deze erie vertelt Marianne van der Zijde, ex-toezichthouder ij de AFM,
hoe zij naar de accountanc kijkt, met al doel te helpen
jaarrekeningcontrole leuker en eter te maken.
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Marianne van der Zijde
Marianne van der Zijde advieert accountantorganiatie
en i voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantcontrole en verlaggeving van de AFM.
Lee alle van Marianne van der Zijde
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Na jaren tijging in aantal
vrouwelijke etuurder
Na een daling van drie jaar op rij i het aantal
vrouwelijke etuurder ij eurgenoteerde
ondernemingen toegenomen. Het wettelijke
treefcijfer van 30 procent i echter nog niet in
zicht. 
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'Meer vrouwen in top ij indend
quotum'
De invoering van een indend quotum vergroot het
aandeel vrouwen aan de top. 
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erte vrouwelijke partner Y in
aoedi-Araië, gpte en de VA
Van de twintig nieuwe partner die onlang zijn
aangeteld ij Y Middle at and North Africa
(MNA) zijn er drie vrouw. Het i voor het eert dat
er vrouwen uit de deetreffende landen partner
zijn geworden ij Y. 
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Durfinveteerder komen met
vrouwenquotum
en groep Nederlande durfinveteerder eit dat
eturen van edrijven waarin ze geld teken
innen drie jaar voor zeker 35 procent uit vrouwen
etaan. De initiatiefnemer hanteren datzelfde
quotum voor vrouwen in hun eigen etuur. 
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Afleidingmanoeuvre
Het zijn turulente tijden voor het
accountanteroep, want de toekomt i onzeker.
Het vertrouwen in het eroep i nog niet herteld
en de roep om maatregelen i groot. 
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