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Samenvatting 

In huidig onderzoek werd onderzocht welke organisatorische en institutionele factoren 

vrouwen stimuleren en belemmeren in de doorstroming van vrouwen naar topfuncties binnen 

de rechtspraak. Deze thesis heeft zich hoofdzakelijk gericht op de inhoudelijke kant van de 

rechtspraak. Door middel van semigestructureerde interviews met 20 vrouwelijke 

respondenten, waarvan 10 inhoudelijk georiënteerden, 7 management georiënteerden en 3 

zowel management als inhoudelijk georiënteerden, die een topfunctie bekleden binnen de 

rechtspraak is geprobeerd om de stimulerende en belemmerende factoren in kaart te brengen. 

Uit de resultaten bleek dat vrouwen in inhoudelijk georiënteerde topposities binnen de 

rechtspraak als drijfveer om carrièrestappen te maken met name “voldoening” hebben. De 

organisatiecultuur binnen de rechtspraak wordt overwegend feminien omschreven en binnen 

de rechtspraak is er geen sprake van genderstereotypering, dit kan ertoe leiden dat vrouwen 

zich in de rechtspraak prettiger voelen dan in masculiene organisatieculturen. Ook is de 

flexibiliteit in tijd een mogelijk stimulerende factor om door te stromen naar topfuncties. 

Parttime werken is in bijna alle topfuncties binnen de rechtspraak geaccepteerd en dit kan 

mogelijk bijdragen aan een goede work-life balance voor vrouwen. Loopbaanondersteuning 

vanuit de privésituatie en de organisatie, en stimulering van collega’s draagt ook bij aan het 

zetten van carrièrestappen door vrouwen. Een overwegend feminiene organisatiecultuur, geen 

genderstereotypering, flexibiliteit in het indelen van uren en loopbaanondersteuning kan er ook 

toe leiden dat vrouwen binnen de inhoudelijke lijn van de rechtspraak toegang hebben tot en 

gebruik maken van netwerken en informeel mentorschap, wat uiteindelijk zal resulteren in meer 

loopbaanontwikkeling. De resultaten uit huidig onderzoek zijn niet zonder meer 

generaliseerbaar naar andere sectoren en er kunnen verschillen zitten tussen gerechten. 
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De Doorstroming van Vrouwen naar Inhoudelijk Georiënteerde Topfuncties binnen de 

Rechtspraak 

“Sinds 2008 zijn bij de rechtspraak meer vrouwen dan mannen als Rechterlijk Ambtenaar 

(rechters en raadsheren) werkzaam. Van de rechters en raadsheren boven de 55 jaar is het 

merendeel man. Dat is een indicatie dat in de toekomst het totaal aandeel vrouwelijke rechters 

verder zal toenemen.” (Kerngetallen gerechten, 2017) 

 

In het maatschappelijke en het politieke debat is de man-vrouwverhouding binnen organisaties 

al jarenlang een punt van discussie (De Groot, 2018; Van Engelshoven, 2018). Als we de media 

mogen geloven is het in de huidige tijd nog steeds moeilijk voor vrouwen om door te groeien 

naar topfuncties in het werkveld. Een voorbeeld van iemand die zich inzet voor meer vrouwen 

aan de top is advocate Mary de Gaay Fortman. Zij probeert om het aantal vrouwen in 

topfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven te verhogen. Recent nog, op 7 maart 2019, luidde 

zij de gong op de Amsterdamse beurs: “Het streefcijfer van minstens 30 procent vrouwen aan 

de top wordt bij lange na niet gehaald.” (Topvrouwen.nl, 2019) 

Er is sinds 1 januari 2013 een wettelijk streefcijfer, dat verankerd is in de Wet Bestuur 

en Toezicht (Wbt), om in Nederland een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen binnen bestuurlijke en toezichthoudende functies te creëren. De streefcijferregeling 

zou in eerste instantie eindigen op 1 januari 2016, maar het is verlengd tot in ieder geval 1 

januari 2020. Het wettelijke streefcijfer is van toepassing op naamloze en besloten 

vennootschappen, voor leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen geldt dat 

ten minst 30 procent man en 30 procent vrouw dient te zijn. Voor naleving van deze wet geldt 

het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dat houdt in dat het streefcijfer niet verplicht is, maar als het 

een bedrijf het streefcijfer niet haalt zal het bedrijf zich in het jaarverslag nader moeten 

verklaren waarom het streefcijfer niet is gehaald. Tot op heden zijn er aan het niet halen van 

het wettelijke streefcijfer of het ontbreken van toelichting geen sancties verbonden. Dit 

wettelijk streefcijfer is niet van toepassing op organisaties in de (semi-)publieke sector, maar 

het kabinet hanteert voor hogere functies bij de overheid wel een wettelijk streefcijfer 

(Henderikse & Pouwels, 2017). Het kabinet voert druk uit wanneer er niet aan dit wettelijke 

streefcijfer wordt voldaan. 

 Uit een onderzoek van het Centraal bureau van de Statistiek (2018) blijkt dat ongeveer 

20 procent van de topfuncties in Nederland wordt bezet door vrouwen, echter gaat het hier om 

een gemiddelde. Er zijn er grote verschillen zijn tussen organisaties in de verhoudingen tussen 

mannen en vrouwen aan de top. De consultancy en de accountancy zijn voorbeelden van 
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sectoren waarbij er weinig sprake is van genderdiversiteit in topposities. In de topfuncties bij 

grote consultancy- en accountancyorganisaties zijn vrouwen nog steeds in de minderheid, 

ondanks dat het opleidingsniveau van de mannen en vrouwen gelijkwaardig is (Taminiau, 

Berghman en Nonahal, 2012). Het aantal vrouwen in topfuncties binnen deze sectoren is rond 

de 20 procent, dus wettelijke streefcijfer van 30 procent wordt door deze sectoren nog niet 

gehaald (CBS, 2018). Uit het onderzoek van Atria (2019), Kennisinstituut voor Emancipatie en 

Vrouwengeschiedenis, blijkt dat van de 200 onderzochte Nederlandse bedrijven 90 bedrijven 

niet transparant zijn over de man-vrouwverhouding in hun Raad van Bestuur en Raad van 

Commissarissen. Van de 110 transparante bedrijven voldoet slechts 13 volledig aan het 

streefcijfer en 60 bedrijven voldoen helemaal niet aan het streefcijfer (Atria, 2019). Dit 

onderzoek betreft de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en 

Toezicht (Wbt). 

Een arbeidssector, die weliswaar niet onder het bedrijfsleven valt, maar laat zien dat het 

ook anders kan is de Nederlandse Rechtspraak. Zo blijkt ook uit bovenstaande citaat uit het 

verslag Gerechten (2017). De rechtspraak voldoet ruim aan de vereiste 30 procent. Uit het 

recente Rapport visitatie gerechten (2019) blijkt dat er binnen de rechtspraak in zijn totaliteit in 

aantallen overwegend meer vrouwen dan mannen werken. Dit betreft alle vrouwen binnen de 

rechtspraak, dus niet alleen de topfuncties. Wat betreft de topfuncties binnen de rechtspraak 

wordt 56 procent bekleed door een vrouw (Het Financieele Dagblad, 2018). Er is een verschil 

in type topfuncties binnen de rechtspraak. Er zijn topfuncties die bestuurlijk van aard zijn en er 

zijn topfuncties, zoals raadsheer bij de Hoge Raad, die meer inhoudelijk van aard zijn.  

Jaarlijks wordt er door de rechtspraak een jaarverslag uitgebracht waarin de man-vrouw 

verdeling van de rechterlijke organisatie wordt weergeven per rechterlijke ambtenaar in functie. 

Ook in dit overzicht is te zien dat het aantal vrouwen in de gehele rechtspraak hoger is dan het 

aantal mannen. Met betrekking tot de voorzitters van het bestuur, ofwel presidenten, zijn 

mannen echter in de meerderheid. Wel is te zien dat het aantal vrouwen in de topfuncties de 

laatste jaren gestegen is (Jaarverslag, 2017). Voor het gehele overzicht van de man-vrouw 

verdeling binnen de Rechtspraak zie Tabel 1. De verwachting is dat het aantal vrouwen blijft 

groeien (Kerngetallen, 2017).  
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Tabel 1 

 Man-vrouw verdeling rechterlijk ambtenaren naar functie 2013-2017 (Jaarverslag, 2017) 

 

Noot. Overige rechterlijke ambtenaren betreft rechterlijke ambtenaren in de volgende functies: 

gerechtsauditeur tevens plaatsvervanger; gerechtsauditeur; rechter in opleiding; Tót 2015 werd 

hierbij tevens de voorzitter en het lid van de Raad voor de Rechtspraak meegeteld.  

1.1 Probleemstelling 

Aan de ene kant is de man-vrouw verhouding al jarenlang een punt van discussie in de 

samenleving, omdat uit cijfers blijkt dat het aantal vrouwen aan de top rond de 20 procent is 

(Centraal bureau van de Statistiek, 2018) en aan de andere kant blijkt dat het aantal vrouwen in 

topfuncties in de Rechtspraak uitzonderlijk hoog is. Volgens sommigen misschien wel iets te 

hoog, zo blijkt uit een artikel van de Trouw (2014). Hierin staat dat de Raad voor de 

Rechtspraak en de rechtbank Den Haag zich zorgen maken over de toenemende onbalans tussen 

het aantal mannelijke en vrouwelijke rechters. Dit omdat te veel vrouwen volgens experts 

invloed kan hebben op de beeldvorming van onpartijdigheid van de rechtbank (Trouw, 2014). 

Onduidelijk is hoe het komt dat binnen de rechtspraak het aantal vrouwen in topfuncties zo 

hoog is in vergelijking met andere sectoren. Hieruit is de volgende hoofdonderzoeksvraag 

voortgekomen: 
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Welke institutionele en organisatorische factoren stimuleren of belemmeren vrouwen bij de 

doorgroei naar een inhoudelijk georiënteerde toppositie binnen de Rechtspraak? 

 

Binnen de sector rechtspraak wordt er in huidige studie onderscheid gemaakt tussen 

twee typen carrières: 1) een carrière via de managementlijn (teamvoorzitter, afdelingsvoorzitter 

en president) en 2) een carrière via de inhoudelijke lijn (senior rechter, raadsheer, senior 

raadsheer, vice-president, advocaat-generaal of staatsraad). In huidige thesis ligt de focus 

hoofdzakelijk op de inhoudelijke lijn van de rechtspraak. Het onderzoek is deels gezamenlijk 

uitgevoerd met I. Wittermans, zij focust zich op de managementlijn van de rechtspraak. De 

volgende deelvragen horen bij de inhoudelijk georiënteerde hoofdonderzoeksvraag: 

 

1. Welke mogelijke wijzen zijn er om als rechter inhoudelijk door te groeien binnen de 

rechtspraak?  

2. Zijn er verschillen aan te merken tussen de type gerechten in de man-vrouw 

verhouding? 

3. Welke organisatorische en institutionele factoren ervaren vrouwen in een topfunctie 

binnen de rechtspraak als stimulerend voor hun loopbaanontwikkeling? 

4. Welke organisatorische en institutionele factoren ervaren vrouwen in een topfunctie 

binnen de rechtspraak als remmend voor hun loopbaanontwikkeling? 

5. Welke verschillen worden zichtbaar in de doorstroming van vrouwen in de 

inhoudelijke lijn en de managementlijn van de rechtspraak? 

 

1.2 Praktische relevantie  

Het in kaart brengen van de institutionele en organisatorisch factoren die vrouwen stimuleren 

of belemmeren in de doorgroei naar een topfunctie kan mogelijk bijdragen aan het 

optimaliseren van de man-vrouw verhouding binnen de rechtspraak zelf en ook andere sectoren 

kunnen hier mogelijk van leren. In veel andere sectoren of bedrijven is het aan vrouwen in een 

topfunctie onder het gestelde streefcijfer van 30 procent, bijvoorbeeld in de topfuncties bij grote 

consultancy- en accountancyorganisaties (Taminiau, Berghman & Nonahal, 2012). Wanneer 

de factoren in kaart zijn gebracht die vrouwen stimuleren of juist belemmeren kan er mogelijk 

op deze factoren worden ingespeeld. Voor sectoren waar het streefcijfer niet gehaald wordt 

kunnen de stimulerende factoren mogelijk worden toegepast door de organisatie en de 

belemmerende factoren worden vermeden. Deze informatie kan worden gebruikt voor 
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bijvoorbeeld het ontwikkelen van gender diversiteit programma’s. 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Over het algemeen is er naar de doorstroming van vrouwen binnen de rechtspraak weinig 

onderzoek gedaan. Jaarlijks komt het jaarverslag uit en één keer in de vier jaar beoordeelt de 

commissie visitatie gerechten de kwaliteit van de rechtspraak. Over hoe de verschillen tussen 

de verschillende sectoren te verklaren zijn, is al eerder exploratief onderzoek gedaan, 

bijvoorbeeld het Rondetafelgesprek Topvrouwen uit de Rechtspraak, Advocatuur, Zakelijke 

Dienstverlening en de Wetenschap (2018). In dat onderzoek zijn de topfuncties van de 

inhoudelijke kant van de rechtspraak niet meegenomen. De vrouwen vanuit de rechtspraak die 

aan dit rondetafelgesprek deelnamen zijn alle drie presidenten van rechtbanken of 

gerechtshoven en vallen zodoende onder de managementlijn. Over de doorstroming van 

vrouwen naar inhoudelijke topfuncties binnen de rechtspraak is nog weinig bekend. Ook is het 

onbekend hoe de verschillende sub-organisaties, ofwel gerechten, zich tot elkaar verhouden wat 

betreft de doorstroming van vrouwen naar topfuncties. Huidig onderzoek kan ook gebruikt 

worden voor vervolgonderzoek. 
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2. Contexthoofdstuk 

 

“Rechtspraak is het, door middel van een geautoriseerde instantie, beslechten van geschillen.” 

(denederlandsegrondwet.nl, 2019) 

 

In Nederland draagt de overheid zorg voor de rechtspraak. De instantie die onafhankelijk recht 

spreek noemen we “De Rechtspraak”. Huidig hoofdstuk gaat in op de sector Rechtspraak. 

 

2.1 Rechtspraak 

De Nederlandse rechtspraak is een instituut die op dit moment bestaat uit 11 rechtbanken, vier 

gerechtshoven, de Hoge Raad, het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb), de Centrale 

Raad van Beroep (CBvB) en de Raad van State (Rechtspraak.nl, z.d.). Deze sub-organisaties 

zijn autonoom en worden gerechten genoemd. In de rechtspraak werken op dit moment 

ongeveer 2500 rechters en 7500 medewerkers. De gerechten zijn verdeeld over verschillende 

rechtsgebieden. Voor een overzicht van de huidige gerechtelijke kaart zie figuur 1. (Het 

Rechtspraak Servicecentrum, z.d.) 

 

 
Figuur 1. Verdeling gerechtsgebieden (links) en gerechtshoven (rechts) (Het Rechtspraak 

Servicecentrum, z.d.) 

 

Wanneer er een geschil is tussen partijen en dit geschil wordt voorgelegd aan de 

onafhankelijke partij, ofwel de rechtspraak, begint dit meestal met een rechtszaak bij een 

rechtbank. De rechtbank kan zaken van verschillende rechtsgebieden behandelen. Wanneer één 

van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank eens is kan hij of zij in hoger 

beroep gaan. Waar het hoger beroep behandeld wordt is afhankelijk van het soort zaak. De 
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gerechtshoven behandelen het hoger beroep van strafzaken, civiele zaken, kantonzaken en 

belastingzaken. Wanneer een partij van één van deze type zaken vindt dat het gerechtshof 

fouten heeft gemaakt in hun zaak kan het in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad 

oordeelt of het recht en het proces juist is toegepast en kijkt niet naar de feiten. Wanneer de 

Hoge Raad de zaak casseert, ofwel vernietigt, wordt deze zaak teruggestuurd naar het 

gerechtshof, en soms de rechtbank, en moet de zaak over worden gedaan. Aan de Hoge Raad 

verbonden zit het Parket. Het Parket brengt onafhankelijke adviezen uit aan de Hoge Raad. 

Het bestuursrecht kent verschillende procedures. Afhankelijk van waar de zaak over 

gaat start de procedure bij één van de elf rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep, de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven. Waar het hoger beroep binnen de bestuursrechtspraak wordt behandeld is ook 

afhankelijk van het type zaak. Zaken op grond van de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, 

Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving in hoger beroep worden behandeld door 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Ook doet het CBb tuchtrechtspraak voor 

accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet. Zaken in hoger beroep over belasting 

worden behandeld bij één van de vier gerechtshoven. Studiefinanciering, sociaal zekerheids- 

en ambtenarenrecht bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) de overige zaken zoals onderwijsbesluiten en 

vreemdelingenzaken.  

Al met al zijn de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven de 

hoogste rechtsprekende organen binnen de rechtspraak. Binnen de verschillende gerechten zijn 

er verschillende functies. Deze functies kunnen zowel inhoudelijk gericht zijn als management 

gericht. Omdat beide type functies verschillende vaardigheden vereisen en de manieren om 

door te stromen tot deze functies verschilt is er in dit onderzoek een onderscheid aangebracht. 

(Het Rechtspraak Servicecentrum, z.d.) 

 

2.2 Inhoudelijke lijn 

Onder de inhoudelijke lijn vallen de functies die met name inhoudelijke georiënteerde 

werkzaamheden verrichten binnen de rechtspraak. Met inhoudelijke werkzaamheden wordt het 

veelvuldig gebruik van inhoudelijke kennis bedoeld. De type topfuncties in de rechtspraak die 

hieronder vallen zijn binnen de rechtbank de senior rechters. Senior rechters zijn de hoogste 

rechters in functie bij de rechtbanken. Voor de inwerkingtreding van Wet herziening 

gerechtelijke kaart (Wet HGK) op 1 januari 2013 werd het senior rechterschap aangeduid als 
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vice-president. Binnen de gerechtshoven zijn de inhoudelijke topfuncties de raadsheren en 

senior raadsheren. Raadsheren zijn rechters bij een gerechtshof. Ook vrouwelijke rechters bij 

een gerechtshof worden raadsheren genoemd. Senior raadsheren zijn de senior rechters bij een 

gerechtshof. 

 De Hoge Raad heeft de inhoudelijke topfuncties een president, ten hoogste 30 

raadsheren en ten hoogte zeven vice-presidenten (Art. 72 lid 1 RO). De Hoge raad is het enige 

orgaan binnen de rechtspraak waar de functietitel vice-president op dit moment nog wordt 

gebruikt. Vice-presidenten bij de Hoge Raad zijn de kamervoorzitters en bij ziekte of andere 

verhindering van de president zal één van de vice-presidenten de taken van de president 

overnemen. Op voorstel van de president vormt de Hoge Raad één of meer meervoudige of 

enkelvoudige kamers en bepaalt de bezetting van de kamers (Art. 75 lid 1 RO). Binnen de Hoge 

Raad zijn vier kamers: de eerste oftewel civiele kamer, de tweede oftewel strafkamer, de derde 

oftewel belastingkamer en een vierde kamer die wordt gevormd door leden uit de eerste drie. 

De vierde kamer behandeld geen cassatiezaken, maar vorderingen van de procureur-generaal 

bij de Hoge Raad. In de raadkamers oordelen de raadsheren per kamer gezamenlijk over 

bepaalde de zaken.  

De procureur-generaal vormt samen met de advocaten-generaal het Parket. De 

hoogstens 20 advocaat-generaal (AG’s) en hoogstens 11 advocaten-generaal in buitengewone 

dienst nemen namens de procureur-generaal conclusies. Die conclusies zijn onafhankelijke 

adviezen aan de Hoge Raad (Art. 111 en 112 RO). Wat betreft de drie hoogste organen van de 

bestuursrechtspraak zijn de topfuncties binnen de Centrale Raad van Beroep en het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven de raadsheren en senior raadsheren en bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State de staatsraden. Zij doen uitspraken op het gebied 

van bestuursrecht. Welk gerecht gespecialiseerd is welke discipline van het bestuursrecht zie 

onderdeel rechtspraak. (Het Rechtspraak Servicecentrum, z.d.) 

 

2.3 Doorstroming binnen de inhoudelijke lijn 

Op basis van het beleidstukkenonderzoek voorafgaand aan de interviews kon moeilijk in kaart 

worden gebracht op welke mogelijke manieren men binnen de rechtspraak inhoudelijk door 

kan groeien. De carrièrestappen zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld de advocatuur minder 

expliciet vastgelegd. Op basis van de resultaten uit de interviews zijn de onderstaande 

mogelijkheden naar voren gekomen. Echter wordt deze informatie in het contexthoofdstuk 

vermeld en niet in de resultaten, omdat deze informatie ter ondersteuning is van huidig 

onderzoek. Om rechter te worden heb je de juiste vooropleiding nodig, ofwel rechten hebben 
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gestudeerd. Men moet van onberispelijk gedrag zijn, wat inhoud dat men de wet toepast en niets 

doet waarmee hij of zij gechanteerd kan worden. Ook moet men geselecteerd zijn door de 

Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) en een opleiding hebben gedaan gebaseerd op je 

werkervaring (rechtspraak.nl, z.d.). Mensen die rechter willen worden moeten na hun 

afstuderen ook minimaal twee jaar werkervaring buiten de rechterlijke organisatie hebben en 

in bezit zijn van het Civiel Effect. Het Civiele Effect houdt in dat de rechtsopleiding die de 

persoon gedaan heeft zodanig is samengesteld dat deze voldoet aan de eisen voor toegang tot 

de vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie als de rechterlijke macht. 

 Er zijn twee manieren die naar voren komen waarop respondenten uit huidig onderzoek 

zijn ingestroomd in de rechtspraak. De eerste betreft de Raio(Rechterlijk ambtenaar in 

opleiding)-opleiding. In 2012 is de laatste groep Raio’s gestart met de Raio-opleiding en op dit 

moment bestaat het niet meer, maar een groot deel van de respondenten in huidig onderzoek 

hebben deze Raio-opleiding aan het begin van hun loopbaan binnen de rechtspraak gevolgd. 

De Raio was een minimaal zes jarige opleiding waarbij men al werkend opgeleid werd tot 

rechter of officier van justitie. Deze opleiding bestond uit drie periodes. In de basisperiode (1) 

volgde men zes maanden een opleiding in de sector strafrecht, in het civiel recht tien maanden, 

in het bestuursrecht tien maanden en bij het parket 12 maanden. Vervolgens ging men naar de 

verdiepingsperiode (2) waarbij men kiest voor een rechtsprekende functie of een functie als 

officier van justitie, waarbij er wordt verdiept in één van de sectoren van de rechtbank of op 

een parket (Openbaar Ministerie) gedurende 10 maanden. Na de verdiepingsfase volgt een 

buitenstage (3), ofwel een stage buiten de rechtspraak of het openbaar ministerie van maximaal 

24 maanden. Zie Figuur 2 voor een schematisch overzicht van de voormalige Raio-opleiding.  

 

Figuur 2 

Schematische weergave periodes voormalige Raio-opleiding (Studiegids raio-opleiding, 2010) 

 
 Een andere manier om in te stromen in de rechtspraak die naar voren komt uit de 

resultaten is de zijinstroom. Vaak betreft dit personen die voorafgaand aan hun carrière bij de 

rechtspraak al een (langdurige) carrière in een andere sector hebben gehad, bijvoorbeeld de 
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advocatuur of de wetenschap. Bij de Hoge Raad kan een persoon bijvoorbeeld gevraagd worden 

als iemand over genoeg ervaring beschikt in het betreffende rechtsgebied. Wel is het gewenst 

dat die persoon enige ervaring heeft met het rechters werk. Volgens de reglementen kan men 

raadsheer worden bij één van de colleges als iemand beschikt over minstens tien jaar 

hoogwaardige werkervaring én als men door de president van een gerechtshof of bijzonder 

college voor de functie wordt voorgedragen (Selectieprocedure, 2018). 

De landelijke selectiecommissie rechters (LSR), wat onderdeel uit maakt van de Raad 

voor de Rechtspraak, selecteert nieuwe raadsheren of rechters (in opleiding) of raadsheer- of 

rechter-plaatsvervangers. Er vindt een gesprek plaats tussen de LSR en de mogelijk nieuwe 

raadsheer of rechter in opleiding of raadsheer- of rechter-plaatsvervangers en de LSR 

beoordeeld of de betreffende kandidaat geschikt is. Wanneer de kandidaat geschikt wordt 

geacht zal de kandidaat bij het gerecht waar men aangenomen is al werkend leren en gedurende 

de eerste periode ondersteund worden. Hoe lang die periode duurt is persoonsafhankelijk.  

Deze voormalig Raio-opleiding en de zijinstroom zijn samengevoegd tot één stelsel van 

initiële opleidingen waarin maatwerk mogelijk is, afhankelijk van de voorervaring en 

competenties van kandidaten (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en 

enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren 

van justitie, 2014). Het nieuwe stelsel bestaat uit twee nieuwe opleidingen. De Rio-opleiding 

voor rechters en raadsheren en de Oio-opleidingen voor (assistent) officieren van justitie. De 

werving en selectie voor de Rio-opleiding wordt ook gedaan door de Landelijke 

Selectiecommissie Rechters (LSR). Het belangrijkste verschil van de Rio-opleiding en de Oio-

opleiding ten opzichte van de voormalige Raio-opleiding is dat bij de Rio-opleiding en de Oio-

opleiding de opleiding aansluit op de behoefte van de persoon die het traject doorloopt en er 

geen sprake is van een standaard programma die iedereen doorloopt. De opleiding is qua inhoud 

en duur afgestemd op de persoon die het traject doorloopt. De duur is minimaal 15 maanden en 

maximaal vier jaar. (Het Rechtspraak Servicecentrum, z.d.) 

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) is ook betrokken bij de 

sollicitatieprocedures van functies zoals het senior rechter of raadsheerschap. Werkervaring 

binnen de rechtspraak is vereist en het hebben gedaan of/en doen van nevenactiviteiten gewenst. 

Mensen kunnen gevraagd worden voor deze functies of zelf solliciteren voor bepaalde functies. 

In beide gevallen vindt er een sollicitatieprocedure plaats. Tijdens de sollicitatie moet de 

desbetreffende sollicitant in gesprek met de LSR en de selectiecommissie van het betreffende 

gerecht. De selectiecommissie van het gerecht geeft een aanbeveling aan de LSR en de LSR zal 

een beslissing maken. 
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De benoeming van Raadsheren bij de Hoge Raad gaat op een andere manier. De Hoge 

Raad maakt bij een open vacature voor het raadsheerheerschap een lijst van zes kandidaten en 

beveelt deze aan aan de Tweede Kamer. De eerste op de lijst is de aanbevolen kandidaat. 

Normaliter neemt de Tweede Kamer de aanbevolen kandidaat van de Hoge Raad over en draagt 

de betreffende kandidaat voor aan de ministerraad voor benoeming door de Koning (Art. 18 lid 

1 GW). Bij het Parket worden de Advocaten-generaal benoemd, geïnstalleerd en beëdigd door 

de koning.  

   

2.4 Managementlijn 

Tot 2002 had de rechtspraak een duale structuur. Dit betekende dat er een formele scheiding 

was tussen taken en bevoegdheden. De bedrijfsvoering en leiding over het rechtsprekende 

personeel lag bij de president en de leiding van het ondersteunend personeel bij de directeur 

beheer gerechten die handelde namens het Minister van Justitie. In 2002 werd de duale structuur 

vervangen door een integraal management. Sindsdien bestond het bestuur uit de voorzitter die 

tevens rechterlijk lid is, de sectorvoorzitters, en een niet-rechterlijk lid met de titel directeur 

bedrijfsvoering. Elk gerecht is een onafhankelijke organisatie.  

In 2002 werd ook De Raad voor de Rechtspraak opgezet, deze functioneert als het 

overkoepelende bestuur van de elf rechtbanken, vier gerechtshoven, het CBb en de CRvB. Met 

de Wet herziening gerechtelijke kaart (Wet HGK) is per 1 januari 2013 de structuur in het 

bestuur verder gewijzigd. Het bestuur bestaat nog steeds uit drie leden, waarvan twee 

rechterlijke leden en één niet-rechterlijk lid. Eén van de rechterlijke leden is de voorzitter van 

het bestuur, ofwel de president. Het derde lid dat eerder de directeur bedrijfsvoering was, is 

vervangen door het niet-rechterlijk lid. Dit is een lid afkomstig van buiten de rechtspraak (Art. 

14 lid 2 RO). Nieuwe bestuursleden worden bij koninklijk besluit op voordracht van de minister 

benoemd voor een periode van zes jaar en daarna eenmalig als lid van hetzelfde gerecht worden 

herbenoemd voor een periode van drie jaar (Art. 15 lid 3 RO). De Raad voor de Rechtspraak 

stelt een aanbevelingslijst op voor de minister en die wordt doorgaans gevolgd. De Raad van 

State en de Hoge Raad hebben beiden geen integraal management, maar nog de duale structuur. 

(Het Rechtspraak Servicecentrum, z.d.) 

Onder de managementlijn vallen functies die hoofdzakelijk managementtaken, zoals 

aansturing bevatten. Deze functies zijn met name bestuurlijke functies. De volgende functies 

vallen onder de managementlijn: teamvoorzitter, rechterlijk bestuurslid en president. De 

teamvoorzitters sturen bij een rechtbank of een gerechtshof een eigen team aan in lijn met 

management- en resultaatafspraken met als doel teamorganisatie effectief en efficiënt uit te 
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voeren. Een lid van het bestuur neemt zitting in het bestuur van de rechtbank of het gerechtshof. 

De president is de voorzitter van het bestuur van een rechtbank, een gerechtshof of de Hoge 

Raad. Huidige thesis gaat hoofdzakelijk dieper in op de inhoudelijk lijn. Voor dieper inzicht in 

de managementlijn zie de masterthesis van I. Wittermans.  
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3. Theoretisch kader  

In huidig onderzoek wordt onderzocht welke organisatorische factoren en institutionele 

factoren van invloed zijn op de doorstroming van vrouwen naar inhoudelijk georiënteerde 

topposities binnen de rechtspraak. In dit hoofdstuk worden bepaalde mogelijke factoren 

behandeld en onderbouwd met bestaande theorieën. Er is gekozen om op basis van theorieën 

een afbakening te maken en te focussen op een aantal mogelijk relevante factoren, omdat het 

uitdiepen van alle mogelijke factoren niet haalbaar is in het tijdsbestek. Er zal in worden gegaan 

op genderstereotypering, loopbaanontwikkeling, work-life balance, netwerken, mentorschap.  

3.1 Organisatorische- en institutionele factoren 

Organisaties zijn de sleutel naar het begrijpen van de maatschappelijke dynamiek, net zoals 

inzichten in de maatschappij cruciaal zijn voor ons begrip van organisatorische processen 

(Friedland & Alford, 1991). Met organisatorische processen of factoren worden in dit 

onderzoek factoren op organisatieniveau bedoeld, ofwel interne factoren, die vrouwen kunnen 

belemmeren of stimuleren in de doorstroming naar een topfunctie. Mogelijke voorbeelden 

hiervan zijn werkomstandigheden, HR-beleid en mentorschap. Met institutionele factoren 

worden factoren op institutieniveau, ofwel maatschappelijke elementen, bedoeld die de 

doorstroming van vrouwen naar topfuncties kunnen stimuleren of belemmeren. Volgens de 

institutionele theorie kan een organisatie worden gezien als een natuurlijk systeem, wat inhoud 

dat er meerdere individuen zijn met invloed, en wat er in organisaties gebeurt is open en 

natuurlijk, niet gesloten en rationeel (Handel, 2003). Instituties zijn structuren van sociale orde 

die het gedrag van een groep individuen besturen binnen een bepaalde menselijke gemeenschap 

(Handel, 2003). In de wetenschappelijke literatuur zijn veel verschillende definities en 

meningen over instituties, in huidige thesis wordt de definitie van Handel (2003) aangehouden. 

Voorbeelden van institutionele factoren die de doorstroming van vrouwen naar topfuncties 

mogelijk kunnen beïnvloeden zijn normen en waarden, work-life balance en 

toelatingsprocedures. 

In het artikel over diversiteit in Het Financieele Dagblad (15 december, 2018) worden 

toelatingsprocedure, doorgroeisnelheid, werkomstandigheden en loopbaaninvulling als 

stimulerende factoren voor de doorstroming van vrouwen naar topfuncties binnen de 

rechtspraak genoemd. Bij de rechtspraak is de toelating een open en objectieve procedure, de 

doorgroeisnelheid is langzamer dan in andere sectoren en het “piekmoment” in de carrière vindt 

op een latere leeftijd plaats dan bij de advocatuur, zakelijke dienstverlening en wetenschap 

(Taminiau, 2018). De werkomstandigheden zijn binnen de rechtspraak flexibel en 
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voorspelbaar, de loopbaaninvulling is deels zelf te bepalen, men is niet verplicht fulltime te 

werken en het is in deze sector geaccepteerd om terug te stappen naar een “lagere” functie (Het 

Financieele Dagblad, 2018). De factoren genoemd in Het Financieele Dagblad zijn ook terug 

te vinden in het Rondetafelgesprek Topvrouwen uit de Rechtspraak, Advocatuur, Zakelijke 

Dienstverlening en de Wetenschap (Taminiau, 2018). Naast de genoemde factoren afkomstig 

uit het rondetafelgesprek (2018) wordt in Financieele Dagblad (2018) “het creëren van een 

grote kweekvijver”, zodat er ook daadwerkelijk genoeg geschikte vrouwen zijn die de potentie 

hebben om door te stromen binnen de rechtspraak, tevens als stimulerende factor genoemd. Al 

deze genoemde factoren kunnen mogelijk bijdragen aan het feit dat in de rechtspraak het 

percentage vrouwen die topfuncties bekleden aanzienlijk hoger is ten opzichte van de andere 

bekeken sectoren de advocatuur, zakelijke dienstverlening en wetenschap (Taminiau, 2018). 

3.2 Gender stereotypering 

Uit het artikel van Acker (1992) kwamen een aantal factoren naar voren die zorgen voor een 

onderscheid tussen mannen en vrouwen, ofwel masculiniteit en femininiteit, in organisaties. 

Masculiene en feminiene kenmerken zijn naar cultuur toegeschreven gender. Voor het 

tegengaan van de genderongelijkheid in organisaties kunnen Gender processes een rol spelen, 

zoals het vormen van bewustzijn en interactie over gender en stereotypering binnen de 

organisatie (Acker, 1992). Stereotypering is het weerspiegelen van algemene verwachtingen 

over leden van bepaalde sociale groepen op een individu (Ellemers, 2018). Gender 

stereotypering heeft betrekking op de manier waarop mannen en vrouwen denken zich te 

gedragen, de manier waarop ze zichzelf definiëren en door anderen worden behandeld 

(Ellemers, 2018). Er wordt door Heilman (2001) een onderscheid gemaakt tussen twee aspecten 

van gender stereotypering. Beschrijvende stereotypen zijn verwachtingen over hoe iemand zou 

moeten zijn en normatieve stereotypen zijn verwachtingen over hoe iemand zich zou moeten 

gedragen (Heilman, 2001). Het onderscheid tussen de twee aspecten van stereotypen wordt 

gebruikt om de aanwezige stereotyperingen van mensen binnen de rechtspraak en extern aan te 

duiden.  

Echter is het zo dat niet ieder individu uit een groep bezit over de bepaalde kenmerken 

of verwachtingen die kenmerkend zijn voor de groep (Ellemers, 2018). Uit het artikel van 

Heilman (2001) blijkt dat het beschrijvende aspect van genderstereotypering de gender bias 

vergroot, omdat de discrepantie tussen de stereotype opvattingen over hoe vrouwen als groep 

zijn en wat leidinggevende functies op hoger niveau met zich meebrengen. Dit leidt tot de 

verwachting dat vrouwen niet in staat zullen zijn in topfuncties effectief te kunnen functioneren. 
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Ook het normatieve aspect van genderstereotypering zou de gender bias vergroten, maar op 

andere manier. Het normatieve aspect van genderstereotypen schrijft niet voor hoe vrouwen als 

een groep zijn, maar hoe een vrouw als een groep eruit zou moeten zien. Vrouwen die 

competent blijken te zijn in hun masculiene georiënteerde werk schenden dit normatieve beeld 

en wekken daarom afkeuring op. Deze afkeuring kan een nadelig effect hebben op hun 

evaluaties. Kortom vrouwen worden anders beoordeeld dan mannen die exact hetzelfde gedrag 

vertonen. Dat vrouwen in de minderheid zijn in de top van veel organisaties kan een gevolg 

zijn van de genderbias in evaluaties (Heilman, 2001). 

Mannen worden volgens het onderzoek van Heilman (2001) vaak gekarakteriseerd als 

als agressief, krachtig, onafhankelijk en beslissend. Deze kenmerken worden ook wel 

aangeduid als masculiene kenmerken. Vrouwen worden eerder gekenmerkt als vriendelijk, 

behulpzaam, sympathiek en bezorgd over anderen, ofwel feminiene kenmerken genoemd. Deze 

opvattingen over masculiene en feminiene kenmerken worden gezien als een verschil en als 

tegenstrijdigheid tussen geslachten. Wat bij het ene geslacht wordt gezien als afwezig, wordt 

bij het andere geslacht juist gezien als het meest aanwezig (Heilman, 2001). Eén van de vijf 

dimensies die van Hofstede (1998) om cultuurverschillen in kaart te brengen gaat ook in op de 

masculiniteit en femininiteit. Bij masculiene culturen heerst er een machocultuur. Kenmerkend 

voor deze cultuur is dat mensen assertief, hard, dominant, macht- en prestatiegericht zijn. Bij 

een feminiene cultuur zijn mensen bescheiden, zacht, tederheid, zorgzaam en troostend 

(Hofstede, 1998). 

Er blijkt uit het onderzoek van Heilman, Block, & Martell (1995) dat gender stereotypen 

zowel buiten als binnen de werkomgevingen overheersen. Dit is mogelijk een verklaring voor 

“het glazen plafond”. Het glazen plafond is een concept die verwijst naar een onzichtbare 

barrières die het doorgroeien van vrouwen naar een topfunctie in de weg staat (Morrison, White 

& Van Velsor, 1987). In groepen waar meer dan 65 procent van de groepsleden gelijke 

persoonskenmerken heeft, ontwikkelt zich een dominante leiderschapsstijl en omgangsvorm, 

waarbinnen mensen van meerderheidsgroep de standaarden van de groep bepalen (Kanter, 

1977). De dominante groep kijkt naar de minderheidsgroep vanuit een sterke stereotypering. 

Hierdoor versterkt het eigen identiteitsbewustzijn van de dominante groep en wordt de 

stereotype kenmerken van het type minderheidsgroep aan de individuele groepsleden van de 

minderheidsgroep gekoppeld. Kortom de verschillen tussen de groepen worden uitvergroot. 

Hoe kleiner de minderheidsgroep hoe sterker de stereotypering (Draulans, 2005). Draulans 

(2005) maakt onderscheid tussen twee typen organisatieculturen. Een masculiene 
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organisatiecultuur, waar mannen in de meerderheid zijn en met name de masculiene kenmerken 

overheersen en de feminiene organisatiecultuur, de feminiene kenmerken (Draulans, 2005). Het 

type organisatiecultuur en genderstereotypering kan mogelijk van invloed zijn op de 

doorstroming van vrouwen naar topfuncties. In een feminiene of een gemixte 

organisatiecultuur, een organisatiecultuur bestaande uit zowel feminiene als masculiene 

organisatiekenmerken, zal het waarschijnlijk makkelijker zijn voor vrouwen om door te groeien 

ten opzichte van een masculiene organisatiecultuur.  

 

3.3 Loopbaanontwikkeling 

De definitie van een loopbaan is volgens Paffen (1999) het proces van zowel activiteiten als 

ervaringen van mensen zoals die zich voordoen tijdens iemands werkleven. Super, Thompson 

en Lindeman (1988) suggereren dat er een volgtijdelijk proces is bestaand uit vier 

loopbaanfasen met vrij exacte leeftijdsbegrenzingen: (1) een periode van exploratie (15-24 

jaar), waarin men zich bezighoudt met zelfanalyse, opleiding en bestudering van verschillende 

loopbaanopties; (2) Een periode van vestigen (25-44 jaar), waarin men een baan verwerft en 

een plaats voor zichzelf zoekt; (3) een periode van handhaving (45-59 jaar), waarin men een 

baan heeft en vaardigheden verwerft; en (4) een periode van uittreding (60 jaar of ouder), waarin 

men langzaam toewerkt naar de pensionering (Sullivan en Carraher, 1998; Sullivan, 1999). 

Smart (1998) kwam tien jaar later met vier soortgelijke achtereenvolgende fases in een 

loopbaan: exploratie, vestigen, handhaving en terugtreding. Uit het onderzoek van Smart (1998) 

blijkt dat deze loopbaanfases ook van toepassing zijn op de loopbanen van vrouwen. Volgens 

deze theorieën zou het betekenen dat iemand tussen de 25 en 44 jaar op het piekmoment van 

zijn of haar carrière zit, echter bevinden de vrouwelijke presidenten uit het artikel van het Het 

Financieele Dagblad (2018) zich in de handhavingsfase. Aan de hand van het model van Super, 

Thompson en Lindeman (1988) en het soortgelijke vernieuwde model van Smart (1998) kan 

worden gekeken in welke loopbaanfase iemand zich bevindt en of deze theorie overeenkomt 

met de praktijk in de rechtspraak.  

Gender is duidelijk belangrijk in het uitleggen van de verschillende ervaringen van 

loopbaanontwikkeling (Acker, 1990). Het onderzoek van Greenhill, Auldb, Cuskelly & Hooper 

(2009) richt zich op het begrijpen waarom vrouwelijke topsportcoaches in het Australische 

sportsysteem, ondanks de middelen die de overheid en sportorganisaties erin hebben gestoken 

om het aantal vrouwelijke sportcoaches te vergroten, nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. 

Het onderzoek van Greenhill, Auldb, Cuskelly & Hooper (2009) heeft zich in tegenstelling tot 
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eerder onderzoeken, die alleen ingingen op individuele barrières en motivaties, gefocust op de 

organisatorische context. Uit het onderzoek kwamen de thema’s coaching attributen, omgeving 

en netwerken die van invloed waren op de loopbaanontwikkeling van de vrouwen. Ook bleek 

dat formele processen in de werving en promotie van de topfuncties, zoals advertenties en 

selectiecriteria, minder aantrekkelijk worden gevonden door vrouwen dan mannen. Verder 

blijken mannen meer toegang te hebben tot informele informatie via netwerken wanneer zij de 

dominante groep zijn. Dit wordt ondersteund door onderzoek van Ehrich (1994) dat stelt dat 

het voor mannelijke leerkrachten en mannelijke onderwijsbeheerders veel gemakkelijker is om 

via mentorschap en netwerken toegang tot de macht te krijgen dan voor vrouwelijke 

leerkrachten en vrouwelijke onderwijsbeheerders, omdat mentorschap en netwerken beide 

traditioneel door mannen gedomineerde praktijken zijn. 

De loopbaanontwikkeling kan dus op bepaalde manieren bevorderd of belemmerd 

worden. Volgens het onderzoek van Kidd (1996) is loopbaanondersteuning van belang voor de 

loopbaanontwikkeling. Loopbaanondersteuning kan zowel vanuit de privésituatie als vanuit de 

organisatie aangeboden worden. Loopbaanondersteuning vanuit de privé-situatie bestaat uit 

emotionele ondersteuning, ondersteuning in huishouden, ondersteuning bij familieleden, 

carrièregerichte ondersteuning, waarderingsgerichte ondersteuning en keuzes van de partner op 

het gebied van carrière en levensstijl (Ezzedeen & Ritchey, 2009). Loopbaanondersteuning 

vanuit de organisatie bestaat uit het opbouwen van werkervaring, leerervaring en een netwerk 

(Meijers & Den Broeder, 1999).  

3.4 Work-life balance 

Per individu kan de optimale fit tussen de werksituatie en privésituatie verschillen. Clarck 

(2000) definieert work-life balance als tevredenheid en goed functioneren zowel op het werk 

als in de privésituatie, met daarbij een minimum aan conflicten tussen beide rollen. Er zijn 

meerdere modellen die proberen work-life balance te conceptualiseren. De werksituatie en de 

privésituatie worden bij deze modellen vaak aangeduid als rollen, domeinen, omgeving of 

werelden. Zedeck & Moisier (1990) bepleiten dat er vijf hoofdmodellen zijn die gebruikt 

kunnen worden om de relatie tussen werk en privéleven te beschrijven. De vijf modellen zijn: 

(1) het segmentatie model, (2) het spillover model, (3) het compensatie model, (4) het 

instrumentele model en (5) het conflict model. Deze modellen focussen zich met name op het 

individu.  

Bij het (1) segmentatiemodel wordt gesteld dat het werk en de privésituatie twee aparte 

domeinen van het leven zijn, die gescheiden van elkaar geleefd worden en geen invloed hebben 
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op elkaar. (2) Het spillovermodel is de meest invloedrijke en onderzochte theorie en stelt dat 

werk en privé met elkaar verbonden zijn. Beide domeinen kunnen een positieve of negatieve 

invloed hebben op het andere domein, op zowel emotioneel als gedragsmatig vlak. Er treedt 

dan een similariteit op tussen wat er gebeurt in de werkomgeving en de privéomgeving. (3) Het 

compensatiemodel is tegenstrijdig aan het spillovermodel en stelt dat er een tegengestelde 

relatie bestaat tussen werk en privé, zodat mensen verschillende investeringen maken in beide. 

Dit om te proberen te compenseren voor wat er gemist wordt in het andere domein. (4) Het 

instrumentele model stelt dat een omgeving een middel is om dingen te verkrijgen in de andere 

omgeving. Dit houdt in dat activiteiten in het ene domein succes faciliteren in het andere 

domein. In (5) het conflict model wordt gesteld dat bevrediging of succes in één omgeving 

gepaard gaat met een opofferingen in de andere omgeving, omdat de omgevingen tegenstrijdige 

belangen en vereisten hebben. Deze conflicten kunnen beide kanten op werken (Zedeck & 

Moisier, 1990). Welke factor bepalend is voor de juiste work-life balance kan niet verklaard 

worden met deze modellen. Wel kan er aan de hand van deze modellen worden gekeken vanuit 

welk perspectief een persoon de relatie tussen de werksituatie en privésituatie en omgekeerd 

ervaart. 

Het is belangrijk voor een goede loopbaanontwikkeling de juiste balans te vinden tussen 

werk en privé. Een verstoorde work-life balance kan negatieve gevolgen hebben voor de 

betreffende persoon en voor de organisatie. Het kan leiden tot een hoog verzuimpercentage, 

verminderde prestaties en productiviteit, verminderde arbeidssatisfactie en lage betrokkenheid 

bij de organisatie (Hobson, Delunas, & Kesic, 2001). Uit literatuur blijkt dat het combineren 

van werk en privé voor vrouwen belemmerend kan zijn voor hun loopbaanontwikkeling. Uit 

het onderzoek van Goofstein (1994) is gebleken dat vrouwen in door mannen gedomineerde 

industrieën strijden voor macht en voice in de planning van het werk, aangezien deze door 

mannen gedomineerde industrieën doorgaans minder goed ontwikkeld zijn in hun werk- en 

gezinsbeleid. Mede hierdoor kunnen de vrouwen worden belemmerd in hun 

loopbaanontwikkeling. Ook in het onderzoek van Greenhill, Auldb, Cuskelly & Hooper (2009) 

kwamen tijd- en gezinsverplichtingen naar voren als een dominant probleem in de 

loopbaanontwikkeling van vrouwelijke respondenten. De werkeisen hadden negatieve invloed 

op hun tijd doorgebracht met het gezin en andersom.  

Jennings en McDougald (2007) stelden dat mannen en vrouwen de neiging hebben om 

hun werk- en gezinsrollen anders te prioriteren. Mannen offeren over het algemeen meer tijd 

op voor werkactiviteiten en vrouwen voor huisverplichtingen (Jennings en McDougald, 2007). 

Dit komt overeen met het onderzoek van Quental (2013) waaruit bleek dat mannen flexibiliteit 
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in het werken vaak gebruiken ter ondersteuning van hun carrière en dat vrouwen flexibiliteit 

vaker gebruiken om hun privéleven te combineren met hun werk. Hierdoor hebben vrouwen 

buiten werktijd minder tijd beschikbaar voor werk. Flexibiliteit in het werken kan zich uiten in 

tijd, bijvoorbeeld parttime werken, of in flexibiliteit in de locatie waar men werk, bijvoorbeeld 

het thuiswerken. Het aantal uren werken kan mogelijk van invloed zijn op het carrièresucces. 

In een onderzoek van Durbin & Tomlison (2010) werden vrouwelijke deeltijdmanagers 

onderzocht. De meerderheid van de vrouwen had een succesvol carrière toen ze fulltime 

werkten, maar toen ze overstapten naar parttime werken liep hun loopbaan vast. Veel geuite 

frustraties gingen over hun beperkte kansen op het gebied van mobiliteit en promotie. Voor de 

meeste vrouwen betekende de overgang naar het parttime werken dat de kansen op netwerken 

afnamen als gevolg van tijdsgebrek. Uit deze bevinding kan worden gesuggereerd een vergrote 

kans op netwerken de loopbaanontwikkeling kan bevorderen.  

 

3.5 Netwerken 

Om sponsoring van een persoon of organisatie te krijgen is een netwerk nodig. Een netwerk is 

op micro-level een sociale relatie tussen actoren die gaat over inhoud (producten, diensten of 

informatie), vorm (duur en nabijheid van de relatie) en intensiteit (communicatiefrequentie) 

(Durbin & Tomlison, 2011). Betrokkenheid bij netwerkgedrag, door te proberen relaties te 

ontwikkelen en te onderhouden met anderen die men mogelijk werk of loopbaanondersteuning 

kunnen bieden, wordt beschouwd als een belangrijke carrièremanagementstrategie (Forret & 

Doigherty, 2004). 

 Uit het onderzoek van Forret & Doigherty (2004) blijkt dat sommige soorten 

netwerkgedrag gerelateerd zijn aan loopbaanresultaten en dat sekseverschillen het nut van 

netwerkgedrag als een carrière bevorderende strategie beïnvloeden. In deze studie werd de 

invloed van vijf soorten netwerken op drie typen loopbaanresultaten onderzocht. De type 

loopbaanresultaten zijn het aantal promoties, totale beloning en het door de persoon zelf ervaren 

carrièresucces. Het vergoten van de interne zichtbaarheid, bijvoorbeeld zichtbaar extra werk 

accepteren, was significant gerelateerd aan het aantal promoties, totale compensatie en 

waargenomen carrièresucces. Het onderhouden van externe contacten, bijvoorbeeld e-mailen 

om contact te onderhouden, was gerelateerd aan alle drie carrièresuccesmetingen, echter was 

dit niet het geval wanneer er gecontroleerd werd voor anderen variabelen. Externe contacten 

zouden dus weinig invloed hebben op het carrièresucces. Een mogelijke verklaring is dat dit 

oppervlakkige relaties betreft, of relaties waarbij geen wederkerigheid is betrokken, daardoor 

zijn ze waarschijnlijk niet erg bevredigend of gunstig en het is onwaarschijnlijk dat ze het 
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objectieve of waargenomen carrièresucces verbeteren. De invloed van het deelnemen aan 

professionele activiteiten, bijvoorbeeld het bijwonen van beurzen, op de loopbaanresultaten 

werd beïnvloed door de totale vergoeding en het ervaren carrièresucces en betrokkenheid bij 

gemeenschappelijke activiteiten, ofwel het bijwonen van maatschappelijke en sociale groepen 

en clubs, hield positief verband met het aantal promoties. Voor socialiseren werd geen effect 

gevonden. Onder socialiseren werd de deelname aan sociale activiteiten verstaan, zoals 

sportactiviteiten georganiseerd door de organisatie of een werkborrel. Al met al blijkt dat 

sommige type netwerkgedragingen gunstiger waren dan andere voor het bevorderen van 

iemands carrière, maar dat netwerken van invloed kan zijn op de loopbaanresultaten (Forret & 

Doigherty, 2004) 

Gender is ook een belangrijk thema in de literatuur naar netwerken (Burke et al., 1995; 

Forret & Doigherty, 2004; Ibarra, 1992, 1993). Wat betreft beïnvloeding van de 

sekseverschillen bleek dat betrokkenheid bij netwerkgedrag gunstiger was voor de 

loopbaanontwikkeling van mannen dan voor vrouwen. De toenemende interne zichtbaarheid 

was voor mannen significant gerelateerd aan het aantal promoties en de totale beloning, maar 

niet voor vrouwen (Forret & Doigherty, 2004). Een mogelijke verklaring hiervoor is de 

bevinding uit eerdere onderzoeken dat vrouwen mogelijk minder toegang hebben tot 

invloedrijke personen en krachtige coalities in organisaties (Ibarra, 1993; Kanter, 1977). 

Hoewel vrouwen kunnen proberen hun interne zichtbaarheid te vergroten, is het voor hen 

wellicht moeilijker dan voor mannen om in invloedrijke organisaties te infiltreren. Een andere 

opmerkelijke uitkomst uit het onderzoek van Forret & Doigherty (2004) was dat toenemende 

interne zichtbaarheid voor vrouwen significant gerelateerd was aan de eigen perceptie van het 

carrièresucces. Dit effect werd niet gevonden voor mannen. Een mogelijke verklaring zou zijn 

dat vrouwen bewuster moeten streven naar het vergroten van hun zichtbaarheid in organisaties 

dan mannen. Toegenomen bewustzijn van hun inspanningen kan dan mogelijk bijdragen aan 

hun percepties van carrièresucces.  

 Onderzoek suggereert dat het creëren van kennis wordt bevorderd door sociale interactie 

en samenwerking en dat vrouwen overwegend netwerken om sociale redenen, wat erop zou 

kunnen wijzen dat zij beter in staat zijn om kennis te creëren (Durdin, 2011). Maar volgens 

Ibarra (1992, 1993) zijn de netwerken van vrouwen over het algemeen minder homogeen en 

breder, wat hun vermogen om hoge niveaus van complexe kennis te beheersen via die 

netwerken juist kan afremmen. Ook zouden vrouwen minder snel geneigd zijn om banen te 

zoeken en vinden via hun netwerk of om doormiddel van open sollicitaties informatie over 

vacatures te verkrijgen (Ensel, 1979; Campbell, 1985). Alles overziend blijkt uit bovenstaande 
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onderzoeken dat bepaalde vormen van netwerken, bijvoorbeeld het vergroten van de interne 

zichtbaarheid, en netwerken in bepaalde situaties mogelijk voordelig zijn voor vrouwen, maar 

wel in mindere mate dan dat netwerken voordelig is voor mannen. Dit kan echter wel 

afhankelijk zijn van het type organisatiecultuur. 

 

3.6 Mentorschap 

Eerder is al genoemd dat mentorschap mogelijk stimulerend kan zijn in de 

loopbaanontwikkeling. Volgens Hall & Kahn (2001) is een van de ontwikkelingsrelaties op het 

werk een mentoring relatie. In de literatuur zijn verschillende definities te vinden van 

mentorschap. Anderson (1988) heeft zich verdiept in het conceptualiseren van mentorschap en 

is tot de volgende definitie gekomen. Mentorschap is een verzorgend proces waarin een meer 

bekwame of meer ervaren persoon, die als een rolmodel fungeert, een minder ervaren of minder 

ervaren persoon onderwijst, sponsort, stimuleert, begeleidt en bevriend raakt met als doel de 

professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van laatstgenoemde te bevorderen, zoals de 

doorstroming naar een topfunctie. Deze mentorfuncties worden uitgevoerd in de context van 

een voortdurende, zorgzame relatie tussen de mentor en mentee (Anderson, 1988). 

In de literatuur komen vier manieren naar voren waarop mentorschap kan plaatsvinden. 

Deze manieren zijn (1) formeel mentorschap, (2) informeel mentorschap, (3) spot-mentorschap 

en (4) co-mentorschap. (1) Formeel mentorschap is een relatie die wordt toegewezen door een 

organisatie waarbij het topmanagement ondersteuning biedt met oriënterende programma’s 

(Cunningham, 1993). Uit een onderzoek van Roche (1979) bleek dat 75 procent van de 

topfunctionarissen in de Verenigde Staten een formele mentor had gehad en vergeleken met 

topfunctionarissen zonder mentor 28 procent meer verdienden, meer kans hadden op een 

diploma, gelukkiger waren met het werk en meer kans hadden om anderen te begeleiden. Ook 

uit het onderzoek van Ehrich, Hansford & Tennent (2004) blijkt dat formeel mentorschap werkt, 

op voorwaarde dat doelen van het mentorprogramma duidelijk en bekend zijn bij de mentor en 

mentee. Ook moeten de mentoren en mentees goed op elkaar afgestemd zijn en voor hen de 

organisatorische ondersteuning en betrokkenheid zichtbaar zijn. (2) Informeel mentorschap is 

een ondersteunende relatie die geen commitment op lange termijn of goal-setting, een 

specifieke hiërarchische relatie tussen mentor en mentee, of contact over een specifiek medium 

vereist. Er zijn twee mensen nodig die bereid zijn om op een wederzijds aanvaardbare manier 

samen te werken om de zorgen van de mentee aan te pakken en relevante kennis, expertise en 

wijsheid te delen (James, Rayner & Bruno, 2015). Uit het onderzoek van James, Rayner & 

Bruno (2015) bleek ook dat informeel mentorschap net zo waardevol is voor de ontwikkeling 
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van de mentee als formeel mentorschap en dat informeel mentorschap breder toegankelijk is. 

(3) Spot-mentorschap houdt een korte termijn op een specifiek onderwerp gefocuste 

mentorhulp in, bijvoorbeeld kort contact met een persoon uit het verleden opnemen omdat men 

op dat moment zijn of haar specifieke hulp nodig heeft (Kang, 2007). (4) Co-mentorschap houdt 

in dat onderlinge machtsverschillen worden verminderd en dat ervoor wordt gezorgd dat 

mensen binnen de relatie een gevoel van gelijkheid ervaren, hierdoor kunnen beide personen in 

de relatie op elkaars sterkte punten steunen (Jipson & Paley, 2000). Uit het onderzoek van 

Murdock, Stipanovic & Lucas (2013) blijkt dat een co-mentorprogramma een mogelijkheid 

biedt voor zelfbewustzijn en groei van studenten op een ervaringsgerichte en zinvolle manier. 

Al met al blijkt uit onderzoeken dat de organisatiecultuur van invloed kan zijn op de 

mogelijkheid van vrouwen om door te stromen naar hogere posities. Mentorschap en netwerken 

kunnen de loopbaanontwikkeling mogelijk bevorderen. Ook zorgt een goede work-life balance 

waarschijnlijk voor meer netwerkmogelijkheden en betere loopbaanontwikkeling. Wanneer de 

work-life balance uit balans is kan dit een negatief effect hebben op de persoon en of de 

organisatie.  
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4. Methode 

In het methodehoofdstuk wordt het type onderzoeksdesign, onderzoeksopzet en de 

onderzoekspopulatie toegelicht. Ook wordt er ingegaan op de manier van dataverzameling, de 

analyse van deze verzamelde data en methodologische kanttekeningen.  

 

4.1 Onderzoeksdesign 

Deze thesis onderzoekt de sector rechtspraak met betrekking tot de stimulerende en 

belemmerende institutionele en organisatorische factoren die invloed hebben op de 

doorstroming van vrouwen naar een inhoudelijk georiënteerde topfunctie. Er is gekozen voor 

een kwalitatieve onderzoekmethode, omdat dit onderzoek is gericht is op het verkrijgen van 

diepgaande inzichten in het menselijk gedrag en de redenen die dit gedrag bepalen (Denzin & 

Lincoln, 2012). Met behulp van deze inzichten en redenen wordt gekeken welke factoren bij 

hebben gedragen aan bepaalde keuzes van vrouwen wat betreft de doorstroming in hun carrière. 

Volgens Edmonson & McManus (2007) kunnen onderwerpen die nog onvoldoende zijn 

uitgediept of begrepen worden ook het best onderzocht onderzocht worden met een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Over factoren die invloed hebben op de doorstroming in de inhoudelijke 

lijn in nog weinig bekend en wat betreft de managementlijn zal informatie verder uitgediept 

kunnen worden. 

 

4.2 Onderzoeksopzet  

De hoofdonderzoeksvraag is welke institutionele en organisatorische factoren vrouwen 

stimuleren of belemmeren bij de doorgroei naar inhoudelijk georiënteerde topposities binnen 

de rechtspraak. Dit type onderzoeksvraag is exploratief en beschrijvend en hier past dus een 

exploratief en beschrijvend onderzoek bij. Bij een exploratief en beschrijvend onderzoek is het 

hoofdzakelijke doel om de interpretaties van sociale fenomenen zoals ervaren en begrepen door 

participanten te onderzoeken en vast te leggen (Ritchie et al., 2014). Zoals eerder is genoemd 

is het onderzoek deels gezamenlijk uitgevoerd met I. Wittermans en heeft zij zich met name 

gericht op de managementlijn van de Rechtspraak.  

 

4.3 Onderzoekspopulatie  

De onderzoeksvraag laat zien dat de onderzoekspopulatie bestaat uit vrouwen in een topfunctie 

binnen de rechtspraak. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de managementlijn en de 

inhoudelijke lijn. Onder topfuncties binnen de managementlijn vallen personen die lid zijn van 

het bestuur in een van de 11 rechtbanken, de vier gerechtshoven of van de Hoge Raad in 
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Nederland. Dit kunnen presidenten, teamvoorzitters en afdelingsvoorzitters zijn (Het 

Rechtspraak Servicecentrum, z.d.). Onder topfuncties in de inhoudelijke lijn vallen personen 

die met name inhoudelijk werk verrichten en hoofdzakelijk geen managementfunctie bekleden. 

Hieronder vallen senior rechters, raadsheren en senior raadsheren bij gerechtshoven, raadsheren 

of vicepresidenten bij de Hoge Raad, advocaten-generaal bij het parket, raadsheren of senior 

raadsheren bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), raadheren of senior 

raadsheren bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of staatsraden bij afdeling 

bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Huidige thesis zal zich met name focussen op de 

inhoudelijke lijn. 

In totaal zijn er 20 respondenten geïnterviewd. Hiervan vallen er 10 onder de 

inhoudelijke lijn, 7 onder de managementlijn en 3 personen bekleden zowel een inhoudelijke 

als een managementfunctie. Zie onderstaande Tabel 2 voor een overzicht van alle respondenten. 

Om de anonimiteit te waarborgen is er voor gekozen om bij de management georiënteerde 

respondenten het gerecht niet te noemen. 
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Tabel 2 

Overzicht respondenten 

 

Noot. * = Stiefkinderen 

 

4.4 Dataverzameling 

De data is verzameld door middel van semigestructureerd interviews. De gespreksrichtlijn voor 

deze semigestructureerde interviews is voorafgaand gezamenlijk opgesteld met een groep acht 

afstudeerstudenten. Voor de gehele opgestelde gespreksrichtlijn zie Bijlage 1. De acht 

studenten waren verdeeld over vier sectoren: accountancy, advocatuur, consultancy en de sector 

waar huidig onderzoek op in gaat, ofwel de rechtspraak. Voor elke sector is de topiclijst 

ongeveer gelijk, omdat met de data van de verschillende sectoren uiteindelijk door de 

professoren een vergelijkende case study gaat worden uitgevoerd. Enkele vragen zijn specifiek 

Respondent Huidige functie  Gerecht Lijn Moederschap 

R1 President rechtbank - Management Ja 

R2 Advocaat-generaal  Parket Inhoudelijke  Nee 

R3 Raadsheer Hoge Raad Inhoudelijke  Nee 

R4 President - Management  Ja 

R5 Senior raadsheer  Gerechtshof Inhoudelijke  Ja* 

R6 Senior raadsheer  Gerechtshof Inhoudelijke  Ja 

R7 Rechtelijk bestuurslid / 

raadsheer  

- Management / inhoudelijk Ja 

R8 Teamvoorzitter  - Management  Nee 

R9 President  - Management  Ja 

R10 Rechterlijk bestuurslid / 

raadsheer  

- Management / inhoudelijk Nee 

R11 Raadsheer Hoge Raad Inhoudelijk  Nee 

R12 President  - Management  Ja 

R13 Raadsheer  CRvB Inhoudelijk Ja 

R14 Raadsheer  Hoge Raad Inhoudelijk Ja 

R15 President  - Management Ja 

R16 Senior rechter Rechtbank  Inhoudelijk Ja 

R17 

 

Advocaat-generaal Parket Management/ inhoudelijk Ja 

R18 Staatsraad  RvS Inhoudelijk  Ja* 

R19 Raadsheer  CBb Inhoudelijk Ja 

R20 President  - Management  Ja 
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toegespitst op de betreffende sector. Voor de sector rechtspraak is na het afnemen van de eerste 

drie interviews de topiclijst bijgesteld. Er is een extra vraag over de professie toegevoegd en de 

vragen over salaris en de regeling wat betreft zwangerschapsverlof zijn in de topiclijst 

weggelaten, omdat deze op basis van beleidstukken beantwoord konden worden.  

Als startpunt voor het werven van respondenten is gebruikt gemaakt van 

contactpersonen. De masterthesisbegeleidster Y. Taminiau heeft een netwerk met contacten 

waarvan gebruik is gemaakt. In het bijzonder raadsheer J. Loyson, werkzaam in het Gerechtshof 

Amsterdam, speelde een belangrijke rol bij het benaderen van geschikte respondenten. Via hen 

zijn de e-mailadressen van de respondenten verkregen en vervolgens zijn de respondenten 

benaderd via een email. Vanuit daar zijn er ook participanten geworven door middel van het 

“sneeuwbaleffect”. De onderzoekspopulatie in dit onderzoek is niet makkelijk toegankelijk, dus 

deze manier van sampelen is hier geaccepteerd (Ritchie et al., 2014). Een nadeel van deze 

manier van participanten werven is dat de steekproef te homogeen kan worden en de populatie 

onjuist afspiegelt. Om dit te voorkomen is voorafgaand aan alle interviews met behulp van de 

website rechtspraak.nl een overzicht gemaakt van alle mogelijke respondenten en hun 

functie(s). Er is geprobeerd in de onderzoeksgroep een zo volledige mogelijke en evenredige 

afspiegeling te krijgen van alle instanties van de rechtspraak. Dit overzicht is bij de eerste drie 

interviews na afloop van het interview aan de desbetreffende respondent voorgelegd. Soms 

bracht de desbetreffende respondent de onderzoekers met (een) nieuwe respondent(en) in 

contact.  

Aan het begin van het dataverzamelingsproces zijn de interviews met z’n tweeën 

afgenomen. De ene persoon stelde dan hoofdzakelijk de vragen en de andere had een 

ondersteunende rol. Ongeveer halverwege de dataverzameling is er vanwege logistieke redenen 

voor gekozen de interviews individueel af te nemen. In Tabel 3 is een overzicht van de verdeling 

van de interviews te vinden. Welke persoon interviewde hing van het type participant af. De 

participanten van de inhoudelijke lijn werden hoofdzakelijk geïnterviewd door A. van Heerde 

en de participanten van de managementlijn hoofdzakelijk door I. Wittermans. Wat betreft het 

transcriberen van de interviews gold dezelfde verdeling. Alleen wanneer het niet goed uitkwam 

qua planning, bijvoorbeeld door het plaatsvinden van twee interviews op één moment, is er van 

de verdeling afgeweken. 
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Tabel 3 

Overzicht verdeling interviews  
   Inhoudelijke 

lijn 

Management 

lijn 

Inhoudelijke 

lijn + 

management 

lijn 

Totaal 

A. van Heerde Interviewrol 

Ondersteunende rol 

  

n = 9 

n = 1 

  

n = 0 

n= 2 

  

n = 2 

n = 1 

  

n = 11 

n= 4 

 

I. Wittermans 

 

Interviewrol 

Ondersteunende rol 

  

n = 1 

n = 3 

  

n = 7 

n = 0 

  

n = 1 

n = 1 

  

n = 9 

n= 4 

 

Alle interviews zijn afgenomen op een locatie waar de betreffende participant werkzaam 

is. Ter ondersteuning van de interviews is met behulp van de website rechtspraak.nl van bij alle 

respondenten voorafgaand aan het interview de loopbaan in kaart gebracht. Voor een voorbeeld 

van een carrièrepad van de inhoudelijke lijn en van de managementlijn zie Bijlage 2. De setting 

van het interview verschilde per interview. Meestal betrof dit een werkkamer van de 

respondent, maar soms ook een open ruimte. Op één interview na mocht er bij alle interviews 

een audio opname gemaakt worden. Bij het interview waar geen toestemming was van de 

respondent voor het maken van een audio opname zijn aantekeningen gemaakt. De informatie 

van de respondenten is vertrouwelijk behandeld en de respondenten hebben voorafgaand aan 

het interview een toestemmingsverklaring ondertekend. Voor een format van de 

toestemmingsverklaring zie Bijlage 3. Door de toestemmingsverklaring te ondertekenen gaf de 

respondent de onderzoekers toestemming het geen wat op de audio opname staat, of de 

aantekeningen anoniem mee te nemen in het onderzoek. Wanneer de respondent na het 

interview aangaf dat zij gegeven informatie niet in het onderzoek wou hebben, is hiermee 

ingestemd.  

 

4.5 Data-analyse 

Er is binnen dit onderzoek gekozen om te positioneren in de interpretatieve epistemologie. De 

onderzoeksvraag binnen dit onderzoek richt zich niet op het vaststellen van effecten maar op 

diepgaande verklaringen. Op basis van empirie werd een sociale theorie opgesteld en tijdens 

het proces bijgesteld. Er is gestreefd naar een open interpretatieve aanpak, maar om de laatste 

deelvraag te kunnen beantwoorden zijn onderling vooraf codes afgestemd, hierdoor konden de 
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inhoudelijke en managementlijn vergeleken worden. Op één interview na zijn de interviews 

met de participanten opgenomen met een audio-recorder en na afnemen woordelijk 

getranscribeerd in het computerprogramma Word, dit om zo min mogelijk data verloren te laten 

gaan. Bij het niet opgenomen interview was er geen toestemming van de respondent voor audio-

opname en is het interview op basis van gemaakte noties tijdens het gesprek getranscribeerd. 

Na het transcriberen zijn de transcripten ter controle naar de betreffende participanten 

verstuurd. Van de 20 transcripten zijn 18 transcripten zijn geaccordeerd. Door alle respondenten 

is bij het afnemen van het interview het toestemmingsformulier getekend voor het gebruik van 

de opname van het interview en transcript voor onderzoeksdoeleinden aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam, afdeling Organization Science. Zodoende zijn alle transcripten anoniem en 

zorgvuldig meegenomen in de analyse. De transcripten zijn geanalyseerd en gecodeerd met 

behulp van het programma Atlas.ti, hierdoor werd er een structuur aangebracht in de grote 

hoeveelheid aan data. Er is bij het coderen en analyseren een onderscheid gemaakt tussen de 

interviews met de respondenten van de inhoudelijke lijn, managementlijn en de respondenten 

die tot beide lijnen behoorden. Het coderen houdt in dat er aan verschillende zinnen en stukken 

tekst uit de getranscribeerde interviews labels zijn gehangen. Door deze labels konden zinnen 

of stukken tekst in categorieën geplaatst worden en onderwerpen met elkaar worden vergeleken 

(Ritchie et al., 2014). Tijdens het onderling vooraf afstemmen van de codes is in eerste instantie 

open codering toegepast. Dit betekent dat de codes aangeven aan wat de onderzoekers letterlijk 

denken te zien in de data (Ritchie et al., 2014). Door de open codes te klusteren zijn axiale 

codes gevormd. Codes met een soortgelijke ervaring van gebeurtenissen zijn samengevoegd. 

De axiale codes zijn samengenomen tot selectieve codes. Met deze selectieve codes kan 

uiteindelijk theorie ondersteund worden. 

 

4.6 Methodologische kanttekening 

Het gebruik van kwalitatief onderzoekt heeft voor- en nadelen. Een voordeel van een 

kwalitatieve onderzoekmethode ten opzichte van een kwantitatieve onderzoeksmethode is dat 

er dieper en inhoudelijker kan worden ingegaan op relevante onderwerpen (Miles & Huberman, 

1994). Ook bevat kwalitatief onderzoek minder onzekerheid door de detaillering, complexiteit 

en sterke onderbouwing (Verschuren & Doorewaard, 2007). Nadelen zijn dat kwalitatief 

onderzoek als suggestief gezien kan worden en het heel tijdrovend is, waardoor de 

onderzoekspopulatie vaak kleiner is ten opzichte van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het 

is ook mogelijk dat de interviewer (onbewust) het onderzoek beïnvloedt. Om te voorkomen dat 

reactie en uiting van eigen perspectieven de respondenten beperkt, maar er wel specifieke 
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onderwerpen worden besproken is er voor een semigestructureerd interview gekozen. 

  De validiteit en betrouwbaarheid kan bij huidig kwalitatief onderzoek niet worden 

vastgesteld door middel van statistisch onderzoek. Criteria waaraan huidig kwalitatief 

onderzoek moet voldoen zijn de trustworthiness en authencity. Lincoln & Guba’s (1986) 

hebben deze criteria ontwikkelt en deze criteria lopen parallel aan die van het conventionele 

paradigma: interne validiteit, externe validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit. De criteria 

van Lincoln & Guba’s (1986) zijn credibility (geloofwaardige bevindingen), transferability 

(toepasbaar in andere contexten), dependability (consistent en repliceerbaar) en conformability 

(objectief beschreven). Om de trustworthiness binnen dit onderzoek te verhogen is er gebruikt 

gemaakt van member checks. De informatie die door een participant verteld is kon 

gecontroleerd worden bij een andere participant, bijvoorbeeld informatie wat betreft de 

werkwijze van de Hoge Raad kon worden gecontroleerd bij alle drie de participanten van de 

Hoge Raad. Ook kon er gebruik worden gemaakt van aanhoudende observatie. Dit is het het 

diepgaand nastreven van die elementen waarbij is gebleken dat die langdurig aan de orde zijn 

(Lincoln & Guba’s,1986). Ook zijn de interviews deels afgenomen door twee interviewers die 

elkaar konden controleren.  

  Authencity is het andere criteria waaraan moet worden voldaan, maar over dit criteria is 

in de literatuur nog veel onduidelijk. Wat wel naar voren komt in het artikel van Loncoln & 

Guba’s (1986) is dat fairness hierbij de belangrijkste factor is. Dit kon worden bereikt door een 

tweedelig proces. Stap één is het vaststellen en presenteren van verschillende waarden en 

overtuigingsystemen die worden vertegenwoordigd door conflicten over problemen. Stap twee 

is het met stakeholders bespreken van aanbevelingen en daaropvolgende acties aan het einde 

van de dataverzameling en interpretatie fase van evaluatie-inspanningen (Lincoln & Guba’s, 

1986). Om de authencity binnen dit onderzoek te verhogen is er gebruikt gemaakt van een 

informed consent en een toestemmingsformulier aan het begin van een interview. Ook is 

voorafgaand aan het interview een informatiebrief over huidig onderzoek en het artikel 

“Vrouwe Justitia heeft geen quota nodig” uit het Financieele Dagblad (2018) naar de 

respondenten gestuurd. De communicatie tijdens de interviews is open geweest en heeft zich 

geconcentreerd op relevante zaken, ofwel zaken die mogelijk betrekking hebben op de 

doorstroming van vrouwen binnen de rechtspraak. Verder zijn de interviews uitgevoerd onder 

omstandigheden die alle partijen in staat stelden om correcte en complete informatie te 

verstekken. Dit door de interviews zonder het bijzijn van andere mensen af te nemen en tijdens 

het onderzoek de privacy te waarborgen (Lincoln & Guba’s,1986).  
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit het onderzoek beschreven om 

uiteindelijk de vraag “Welke organisatorische en institutionele factoren de doorstroming van 

vrouwen naar inhoudelijk georiënteerde topfuncties beïnvloeden?” te kunnen beantwoorden. 

De resultaten worden ondersteund door geaggregeerde meningen van de 20 geïnterviewde 

respondenten, maar voornamelijk de inhoudelijk georiënteerde respondenten. 

 

5.1 Drijfveren en het type organisatiecultuur 

In het huidige onderzoek is de respondenten gevraagd waarom zij bepaalde stappen in hun 

carrière hebben gezet. Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel van de inhoudelijk 

georiënteerde respondenten bepaalde keuzes hebben gemaakt om voldoening te creëren. De 

term voldoening is een breed begrip, maar in huidig onderzoek wordt met de drijfveer 

voldoening een bepaalde keuze maken omdat men het heel leuk, uitdagend of interessant vindt 

bedoeld. Uit onderstaande quotes blijkt dat ze de stap naar de inhoudelijke kant van de 

rechtspraak hebben gemaakt uit voldoening: 

 
“Terwijl ik heb altijd gekeken: Waar word ik gelukkig van? En als ik daar was gebleven was ik helemaal in die 

carrièrelijn doorgegaan, maar ik heb er heel bewust voor gekozen: Nee daar word ik niet gelukkig van. Toen ben 

ik weer naar die inhoud teruggegaan.” (R2) 

 

“..toen ben ik teamvoorzitter geworden (…) en daar ben ik later mee opgehouden, kortgezegd omdat ik de 

uitdaging van de inhoudelijke behandelingen te zeer miste. Als manager moet je je bezighouden met roosters en 

met allerlei boze en verdrietige mensen.. en ik ben denk ik heel goed in die intermenselijke dingen, maar gewoon 

als onderdeel van wat ik liever en het liefste doe.” (R6) 

 

Anciënniteit is ook een drijfveer die binnen de inhoudelijke lijn vooral bij stappen in het 

verleden naar voren komt. Vroeger ging de doorgroei naar hogere functies op basis van 

anciënniteit. Dat houdt in dat degene die als langste in dienst was, mits hij of zij naar behoren 

presteerde, als eerste in aanmerking kwam voor een hogere functie. Tegenwoordig is het 

anciënniteitprincipe minder nadrukkelijk aanwezig en gaat de doorstroming hoofdzakelijk op 

basis van inhoudelijke kwaliteiten. Alleen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven is 

het anciënniteitprincipe nog volledig van kracht. De ontwikkeling daar is mogelijk vertraagd, 

omdat dat college drie jaar op de nominatie heeft gestaan om opgeheven te worden. Competitie 

wordt nauwelijks ervaren vanwege het anciënniteitprincipe en het beoordelen op basis van 

kwaliteit. Wel wordt er gezien sommige personen rond de tijd van een open vacature, 
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bijvoorbeeld het senior raadsheerschap, meer intern zichtbaar willen zijn en extra activiteiten 

doen. Tussen de drijfveren van vrouwen en de drijfveren van een mannen is een verschil 

opgemerkt. Sommige ondervraagde vrouwen spreken uit dat zij denken dat mannen worden 

gedreven door macht en status in hun carrièrekeuzes:  

 
“En ik denk dat er daar tussen man en vrouw wel verschil in zit. Ik denk dat mannen automatisch naar een 

hogere functie.. dat belangrijk vinden om status en geld en weet ik veel wat.” (R2) 

 

Uit de omschrijvingen van de professie en de beroepsgroep van de respondenten blijkt dat de 

respondenten een overwegend feminiene organisatiecultuur schetsen binnen de rechtspraak, 

maar er zijn ook een aantal masculiene kenmerken aanwezig. De kenmerken empathie, 

loyaliteit en menselijkheid worden vaak genoemd en dit valt onder een feminiene kenmerken 

(Draulans 2005, Hofman, 2001; Hofstede, 1998). Onafhankelijkheid, gedrevenheid en 

besluitvaardigheid worden ook genoemd en vallen onder masculiene kenmerken. 

Onafhankelijkheid is een voorwaarde die geldt voor alle rechters in de besluitvorming (Art. 117 

GW), en is niet direct karakteriserend voor de cultuur die in de organisatie heerst.  

 
“Gedrevenheid”.. ..“Integriteit, menselijkheid. Ja ik denk dat dat wel dingen die mij zijn opgevallen. Daarin wijken 

we toch wel af van.. we zijn heel streng erin, ook voor onszelf. We houden elkaar ook scherp.”(R2) 

“Besluitvaardigheid, analytisch vermogen, flexibiliteit, inlevingsvermogen, empathie, samenwerken, schriftelijke 

en mondelinge vaardigheden..” (R13) 

“Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en loyaliteit.” (R14) 
 

Al met al blijkt dat er meer een feminiene organisatiecultuur binnen de inhoudelijke kant van 

de rechtspraak wordt omschreven dan een masculiene cultuur. 

 

5.2 Genderstereotypering 

Binnen de inhoudelijke kant van de rechtspraak wordt vrijwel geen genderstereotypering 

ervaren. Alle tien de inhoudelijk georiënteerde respondenten en de drie respondenten die zowel 

inhoudelijk als management georiënteerd zijn geven aan geen stereotypering op basis van 

geslacht te ervaren binnen de rechtspraak of het niet te weten. Als mogelijke verklaring wordt 

gegeven dat een vrouw in een toppositie binnen de rechtspraak niet uniek is. Wel komt naar 

voren dat er vanuit extern, ofwel buiten de rechtspraak, naar de rechtspraak toe wel kan worden 

gestereotypeerd op basis van geslacht. In het externe stereotiepe beeld die door de respondenten 

wordt geschetst zit tegenstrijdigheid. Aan de ene kant wordt gezegd dat ze vanaf buiten af naar 
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de rechtspraak kijken alsof er heel veel vrouwen werken, maar aan de andere kant wordt gezegd 

het externe stereotiepe beeld van een rechter een man is. In onderstaande quotes is de 

tegenstelling te zien: 

 
“Er is wel een beeld dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de rechtspraak.” (R19)  

 
“Die zien toch vaak een man denk ik in hun hoofd. Ik heb ook weleens gehad of nog steeds als mensen vragen wat 

je dan doet en je zegt: “rechter”. Dat mensen toch regelmatig verbaasd zijn. Ik denk toch dat dat vaker.. nouja 

misschien nu niet meer zo, want je ziet ook vrouwen in de media.. maar over het algemeen een wat oudere man. 

Ik denk dat dat beeld toch nog redelijk hardnekkig is.” (R13) 

 

Het externe stereotype beeld dat de rechtspraak uit veel vrouwen bestaat blijkt in het onderzoek 

de overhand te hebben. Ook wordt er door 4 van de 10 inhoudelijke respondenten genoemd dat 

door de buitenwereld negatief naar de rechtspraak kan wordt gekeken wanneer een 

zittingscombinatie uit drie vrouwelijke rechters of raadsheren bestaat. 

 

5.3 Verschil in man-vrouw verhouding per type gerecht 

Uit eerdergenoemde resultaten blijkt dat er een beeld van buitenaf heerst dat er in de rechtspraak 

veel vrouwen werken. De respondenten bevestigen zelf ook dat er veel vrouwen binnen de 

rechtspraak zitten. Volgens sommigen misschien wel te veel: 

 
“De rechtspraak is enorm gefeminiseerd. Er zitten zo langzamerhand te veel vrouwen.” (R14) 

“Maar er wordt ook gezegd: te veel vrouwen. En dat is een trend die een jaar of 15 jaar geleden of zo…” (R5) 

“Je bedoelt dat er meer vrouwen moeten komen? Ja dat is hier niet nodig hè, de toevoer van vrouwen is enorm.” 

(R6) 

 

Wel blijkt uit het overzicht in het Jaarverslag (2017) dat de man-vrouw verhouding verschilt 

tussen de verschillende ambtenaren naar functie en dit wordt bevestigd in dit onderzoek. Onder 

het ondersteunend personeel is het percentage vrouwen ontzettend hoog:  

 
“De ondersteuning is op een enkeling na alleen maar vrouw.” (R11) ”..en wat betreft de griffie dat zijn op één na 

vrouwen.” (R14) “Als wij nieuwe griffiers krijgen dan zijn we al blij als er een jongen bij is.” (R6) 

 

Dit gaat echter niet om de topfunctie binnen de rechtspraak. Bij de topfuncties is het percentage 

vrouwen lager dan bij het ondersteunende personeel, maar eveneens bij de rechtbanken vaak 
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hoger dan het percentage mannen. Het percentage vrouwelijke rechters bij rechtbanken is hoog 

en er blijkt ook uit de interviews dat sommigen zich daar zorgen om maken. Bij de 

gerechtshoven blijkt aantal vrouwen in topfuncties ongeveer gelijk te zijn.  

“Dat er meer vrouwen instroomden. Ik denk bij de rechtbanken nog meer dan bij gerechtshoven. Ik denk als ik 

kijk naar de hele linie bij de raadsheren dat we ongeveer wel half om half zitten. Rechtbanken zijn meer vrouwen.” 

(R5 - Gerechtshof) 

 

“Dat wat er nu bij de rechtbanken aan de hand is vind ik wel een beetje zorgelijk: dat inmiddels geloof ik 70 

procent van de rechters vrouw is. Dat moet niet meer worden, want dan wordt het onevenwichtig.” (R14 – Hoge 

Raad) 

 

Bij de hoogste rechtsprekende organen binnen de rechtspraak zijn de vrouwen in topfuncties 

over het algemeen nog in de minderheid, echter is dit percentage de afgelopen jaren wel 

gestegen. 

 
“Er zitten er in totaal bij het college – vrij klein college – bijna 20 raadsheren..” “..Qua raadsheren in mijn 

werkverband denk ik.. we hebben twee vrouwen en de rest is man. We hebben hier een meerderheid van mannen..” 

“..Het laatste jaar zijn er relatief net iets meer vrouwen aangenomen.” (R11 – CBb) 

 

“Zijn uw directe collega’s met name mannen of vrouwen? Het is echt een mix. Een beetje fifty-fifty? Ja.” (R13 – 

CRvB) 

 

“Ik heb de cijfers niet precies, maar het is nog niet helemaal gelijk. Ik geloof dat het al 40 procent vrouw is, dus 

binnenkort zal man-vrouw wel zo’n beetje gelijk zijn”. (R18 – Staatsraad afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State) 

 

“Maar je kan het zo zien: de Hoge Raad heeft dertien vrouwen op dit moment en twintig mannen..  ..Ja, dat is los 

van het parket. Bij het parket is het nog niet goed. Niet goed in de zin van: daar halen ze denk ik de 20 procent 

zelfs nog niet.” (R11 – Hoge Raad) 

 

Kortom er blijkt dat bij de rechtbanken het percentage vrouwen in topfuncties hoger is dan het 

percentage mannen en dat bij de gerechtshoven de man-vrouw verhouding gelijkmatig is. De 

exacte verhoudingen verschillen wel per rechtbank of gerechtshof. Uit het onderzoek blijkt dat 

bij de hoogst rechtsprekende organen, op de Centrale Raad van Beroep na, het percentage 

vrouwen in topfuncties lager is dan het percentage mannen. Bij de Hoge Raad, het Parket en 

het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is het aantal vrouwen in topfuncties een stuk 

lager dan het aantal mannen, maar het aantal vrouwen in topfuncties is hier wel gestegen in de 
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loop der jaren. Bij het Parket en het CBb is het percentage vrouwen op dit moment onder het 

streefcijfer. Ook blijkt het uit het onderzoek dat het werven van nieuwe mensen voor topfuncties 

bij de Hoge Raad en het Parket moeizaam gaat:  

 
“Ik ben natuurlijk zelf betrokken bij de werving van nieuwe raadsheren voor de raad en het is bij ons een enorm 

issue om vooral vrouwen erbij te krijgen.” (R3- Hoge Raad) 

 

“..aan mijn antwoord op de vraag waarom het lastig blijkt vrouwelijke kandidaten te vinden nog toevoegen dat 

het ook wel voorkomt dat zij aangeven geen belangstelling te hebben. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat is. Mijn 

indruk is dat het werken op afstand van de rechtspraktijk (en mogelijk ook op afstand van de woonplaats) lang 

niet voor iedereen aantrekkelijk is. En mijn eigen ervaring is als gezegd dat het hoge niveau enigszins intimiderend 

is en aarzeling kan opleveren. Voor vrouwen geldt dat misschien meer dan voor mannen. Maar dit zijn slechts 

hypotheses.” (R3 - Hoge Raad) 

 

De vraag is welke verklaringen er zijn voor het feit dat het aantal vrouwen in topfuncties in de 

hoogste rechtsprekende organen nog beduidend lager is dan bij de rechtbanken en 

gerechtshoven. Bovenstaande respondent geeft aan dat de afstand van de rechtspraktijk een 

mogelijke verklaring kan zijn. Deze verklaring wordt ook gegeven door een andere respondent 

die daadwerkelijk de stap terug naar de feitenrechtspraak heeft gemaakt: 

 
‘Ik vind dat ‘zitten’ als rechter, en uiteindelijk zelf de uitspraak doen, ook heel erg leuk’. Toen werd ik benaderd 

door de Hoge Raad. Een grote eer en hartstikke leuk om te doen. Het was ook erg leuk en leerzaam, maar het is 

daar wel wat verder van de maatschappij verwijderd. Je zit niet middenin de dynamiek. De telefoon gaat niet vaak. 

Het is heel veel schrijf- en studeerkamerwerk. Ik ben een mensenmens dus ik vroeg mij na een aantal jaar af ‘Zit 

ik hier op de goede plek en wil ik dit tot mijn zeventigste blijven doen?’. Ik heb toen de keuze gemaakt om naar 

een hof te gaan.” (R7 – Gerechtshof) 

 

Een andere mogelijke verklaring waarom er bij de Hoge Raad minder vrouwelijke raadsheren 

zijn dan mannelijke en het moeilijk is om nieuwe mensen te werven is het niet parttime kunnen 

werken en de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren Regeling(PAS)-regeling. De PAS-regeling 

is een regeling voor rijksambtenaren waarbij men vanaf 57 jaar minder uren per week kan 

werken, tegen inlevering van salaris en vakantiedagen (Art. 1 PAS). 

 
“en dat is misschien ook nog wel een hindernis, fulltime werken. Want parttimers zitten hier nog niet en dat is wel 

iets dat op termijn moet veranderen denk ik.” (R3 – Hoge Raad) 
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“We hebben mogelijkheden om eerder te stoppen, een grote PAS heet dat. Dan kun je drie dagen gaan werken, 

dat is een soort VUT-, vervroegde uittreding. Dan lever je een stukje salaris in en kun je korter werken. Dat is 

voor de mensen die ouder zijn heel fijn. Ze doen het om te recupereren, zodat je wel langer kunt blijven werken. 

Je ziet hier dat heel veel mensen willen doorwerken tot zeventig, dat vind ik een heel goed teken en zelfs na zeventig 

zijn er enkelen die toch nog wel dingen voor de rechtspraak willen blijven doen. Dat is een mogelijkheid. We 

hebben ook de kleine PAS, dan kan je een dag inleveren. Dan kan je in plaats van vijf dagen vier dagen werken, 

of van vier naar drie.” (R7- Gerechtshof) 

 

Bij de Hoge Raad wordt men geacht fulltime te werken en is parttime werken in een topfunctie 

nog niet mogelijk. Gebruik maken van de PAS-Regeling, ofwel minder gaan werken, is dan 

ook niet gewenst bij de Hoge Raad. Wanneer een vrouw kinderen krijgt of wanneer iemand of 

oudere leeftijd nog wil werken kan dit mogelijk problemen meebrengen in de work-life balance.  

 

5.4 Work-life balance en loopbaanontwikkeling 

De meeste respondenten ervaren de werkdruk binnen hun gerecht als hoog en een enkele als 

gemiddeld. Hierbij kwam naar voren dat de werkdruk in eerdere functies van de respondenten 

ook als hoog werd ervaren en dat de ervaren hoge werkdruk niet direct als negatief wordt 

gezien. De hoge werkdruk wordt omschreven als iets wat erbij hoort. Op de Hoge raad na is bij 

alle gerechten de mogelijkheid om in inhoudelijk georiënteerde topfuncties parttime te werken. 

Er blijkt dat vrouwen het parttime werken als prettig ervaren, omdat ze dan beter het werk met 

het gezinsleven kunnen combineren. Hierdoor is de rechtspraak mogelijk een aantrekkelijke 

sector voor vrouwen om in te werken. Voor sommigen is dit ook een van de redenen geweest 

om in de rechtspraak te gaan werken: 
 

“Het is een aantrekkelijk beroep voor vrouwen denk ik. Deels omdat je heel goed parttime kan werken en vrouwen 

willen toch graag hun zorg voor kinderen combineren met hun beroep. Dat is de rechtspraak goed te doen.” (R16) 

 

“Ja dus ook echt voor de overheid ook kiezen, maar ook wel omdat ze het fijn vinden omdat het goed kunnen 

combineren met het parttime werken en het gezin.” (R16) 

 

“En waarom heeft u dan de keuze gemaakt om vanuit het advocaat zijn over te stappen naar de rechtspraak? 

Vanwege mijn kinderen.” (R19) 

 

Verder kwamen er veel positieve meningen naar voren over flexibiliteit in het indelen van uren 

binnen de rechtspraak: 
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“Ik zou zo vijf dagen kunnen werken – ik heb ook werk voor vijf dagen -,maar dat is een persoonlijke keuze om 

meer flexibiliteit over mijn eigen agenda te hebben. Ik zeg gewoon makkelijker: “Nee, want ik werk maar vier 

dagen.” Ik kan iets meer doen wat ik doen wil. En dat is een soort eigen inlevering door te zeggen: Ik werk hier, 

maar vier dagen en that’s it en ik doe er nog andere dingen bij. Dan gaan ze flexibel met mij om en ik kan ook 

flexibel met mijn eigen dingen omgaan. Dat is ook weer het mooie dat dat kan.” (R18) 

 

Echter waren er ook een negatieve meningen over de flexibiliteit in het werken. Het 

daadwerkelijke aantal uren werken is hoger dan op papier, zoals ook in bovenstaande quote te 

zien is, en wordt normaal gevonden. Alle respondenten geven aan daadwerkelijk tussen de 45 

en 60 uur te werken. Ook bleek dat het aantal uren werken invloed kon hebben op de 

mogelijkheden om door de groeien naar een hogere functie. De volgende respondent is dit in 

het verleden tegengekomen in de sollicitatieprocedure naar de vice-president functie. Op dit 

moment betreft dat het senior rechterschap en er is niet bekend of deze invloed in huidige tijd 

nog aanwezig is.  

 
“En nog even over die werktijden, het wordt heel gewoon gevonden dat iedereen 60 uur werkt.(…) Toen hoorde 

ik van anderen uit die groep dat hij had gezegd: “maar zo één nemen we niet als vicepresident, want die is hier 

maar tien uur per dag. (…) Maar zo wordt er soms dus gedacht, terwijl je niet eens pauze neemt waar ieder mens 

recht op heeft..” (R6) 

 

Er zijn vijf hoofdmodellen die gebruikt worden om de relatie tussen werk en het privéleven te 

beschrijven. In het onderzoek werd vooral bevestiging gevonden voor het spillover model, 

ofwel het model dat stelt dat de werksituatie en privésituatie emotioneel en gedragsmatig vlak 

met elkaar verbonden zijn (Zedeck & Moisier, 1990). Dit komt met name naar voren in het feit 

dat een rechter onafhankelijk en niet bevooroordeeld moet zijn en dat daar in de privésituatie 

ook rekening mee moet worden gehouden: 

 
“Terwijl als je in een organisatie zit zoals de rechterlijke macht dan moet je zorgen dat je onkreukbaar bent, niet 

chantabel en ook niet te vinden bent voor de buitenwereld, dus je probeert privé ook heel erg af te schermen. Ik 

sta niet in het telefoonboek, ik ben niet actief op Facebook en dat soort dingen. Je merkt wel dat je bepaalde 

beperkingen hebt.. dat voel je.” (R2) 

 

Onafhankelijkheid geldt voor alle rechters binnen de rechtspraak (Art. 117, GW), maar in 

topfuncties des temeer omdat zij meer zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Zij krijgen vaak 

zwaardere zaken die gevoeliger kunnen liggen in de samenleving en hierdoor ook eerder media-



DOORSTROMING VAN VROUWEN NAAR TOPFUNCTIES BINNEN DE 
RECHTSPRAAK 

40 

aandacht krijgen. Een verschil tussen een senior rechter en een rechter wordt aangeduid in de 

volgende quote: 

 
“Je mag wel vaak de mooiere zaken doen, de zwaardere zaken..” (R16) 

 

Ook kan de werksituatie van invloed zijn op de privésituatie, bijvoorbeeld bij de opvoeding van 

kinderen, en omgekeerd. Wel wordt hierbij aangegeven dat dit niet alleen geldt voor moeders, 

maar ook voor vaders die veel met hun kinderen doen: 

 
“Dan lig je soms ook ’s avonds in je bed om terug te filmen van: “oké dit heb ik gedaan en dat..” Om nog even op 

een rijtje te krijgen wat je allemaal moet doen. Dat zie ik veel terug en herken ik bij heel veel ouders, ook veel 

vaders hoor die veel met hun kinderen doen, dat het héél zwaar is om te combineren als je het allebei heel goed 

wilt doen.” (R6) 

 

Hieruit blijkt dat ook bij topfuncties binnen de rechtspraak werk en privésituaties elkaar 

beïnvloeden. Het opvoeden van kinderen, fulltime werken en carrière maken is lastig te 

combineren: 

 
“Dan moet het natuurlijk privé ook rustig zijn. We hebben kinderen en ik heb altijd thuis alles min of meer geregeld 

en gedaan. Mijn man heeft een meer dan fulltimebaan, dus ik weet wel van mezelf dat ik in mijn periode als rechter 

heel erg de houding had: Als ik mijn werk goed doe dan ben ik daar tevreden mee. (…) Ik ben wel iemand met 

enig ambitie, maar ook realistisch. Dus het was voor mij ook: Als dit rustig loopt, ik doe het goed en ik ontwikkel 

me dan komt er op enig moment als er wat meer rust is wel weer iets anders op mijn pad. Dus ik denk wel dat de 

stap naar mijn huidige functie eerder had kunnen vallen, daar ben ik wel van overtuigd, maar dat heeft ook met 

mijn privé-situatie te maken.” (R13) 

 

De respondenten hebben voornamelijk tussen hun 30ste en 35ste jaar kinderen gekregen, wat in 

de vestigingsfase is. In die fase zouden ze volgens Super, Thompson en Lindeman (1988) en 

Smart (1998) carrière maken. Uit de resultaten blijkt juist dat de piekmomenten van de 

inhoudelijk respondenten zich voornamelijk in vestigingsfase en de handhavingsfase bevinden. 

Met name de respondenten die eerder een carrière hebben gehad in een andere sector, noemen 

een piekmoment die in de vestigingsfase ligt. Dit betreft dan wel een piekmoment die zich 

buiten de carrière in rechtspraak bevindt. Deze genoemde piekmomenten zijn met name het 

promoveren in de wetenschap of de mogelijkheid om partner te worden binnen de advocatuur.  

 
“Ik vind de grootste prestatie nog wel mijn promotie.” (R5) 
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Het breed hebben kunnen ontwikkelen wordt veel genoemd als piekmoment in de loopbaan 

binnen de rechtspraak. De genoemde piekmomenten binnen de rechtspraak vinden met name 

in de handhavingsfase plaats. De handhavingsfase is vanaf hun 45ste tot 60ste levensjaar en 

betreft dus niet de periode waarin vrouwen kinderen krijgen en jonge kinderen hebben. Het 

krijgen en van kinderen en opvoeden hoeft binnen de rechtspraak dus niet van invloed te zijn 

op de mate waarin zij carrière kunnen maken. Verder blijkt dat er tijdens de handhavingsfase 

en de uitredingsfase vaak nog mogelijkheden zijn voor loopbaanuitbouw.  

 
“Toevallig dacht ik daar laatst aan. Ik vind nu deze fase tussen mijn 50 en mijn 55ste echt de fase waarin ik ook 

echt allerlei kansen kreeg om de voorzittersrol. (…) Ook in de nevenfuncties zie ik dat nu wel terug.. ..dus dat je 

een soort senioriteit hebt gekregen. Qua inhoud, persoonlijkheid en ervaring, waardoor je ook waardevol bent 

voor de organisatie en voor organisaties buiten de rechtspraak.” (R16) 

 

Er is niet gevonden dat de genoemde piekmoment samenvallen met de piekmomenten in de 

privésituaties van de respondenten. 

Verder blijkt uit het onderzoek dat loopbaanondersteuning vanuit de privésituatie mogelijk kan 

bijdragen aan het zetten van carrièrestappen bij vrouwen. De volgende respondenten geven aan 

ondersteund te zijn door hun privéomgeving en daardoor bepaalde stappen konden maken:  

 
“Gewoon samen doen, ik kan het niet anders zeggen. We hebben het echt met z’n tweetjes… alle dingen die we 

samen hebben beleefd, willen beleven. Dat betekent dat je met elkaar elke keer kijkt: nu komt er een kind, hoe gaat 

dat dan; wat moet je daarvoor doen en laten. Ik ben enorm blij met een echtgenoot die daar heel erg vanuit 

gelijkwaardigheid in mee heeft gedaan. Dus ’s ochtends bracht ik de kinderen naar de crèche en ’s avonds haalde 

hij ze op.” (R4) 

 

“Toen is mij het voorstel gedaan dat ik elke drie maanden heen en weer zou gaan, drie maanden in Nederland 

en drie maanden naar Amerika. Ik was dat serieus aan het overwegen. We hadden twee kleine kinderen, een van 

vier en een van zes. Mijn moeder zou zelfs bereid zijn om in Boston te zijn de drie maanden dat ik er niet was.” 

(R9) 

 

Deze laatste quote gaat mede over het piekmoment van de respondent. Ook stimulatie van 

collega’s, bijvoorbeeld door het verbaal uiten van vertrouwen, om bepaalde stappen te zetten 

komt bij veel respondenten naar voren als belangrijk ondersteuning en wordt gewaardeerd. 

Stimulatie van collega’s is ook een kenmerk voor een feminiene organisatiecultuur en kan 

gezien worden als informeel mentorschap. 
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”.dus dat de mensen hier aangeven van wij hebben er vertrouwen in en wij zien je dat wel doen, dat is belangrijk. 

En verder spreek je.. ik heb het er natuurlijk met mijn partner over gehad en ik heb het er met mensen bij het Hof 

over gehad. De meeste mensen zeiden eigenlijk: dat moet je vooral gaan doen, dat is echt iets voor jou.” (R3) 

 

De respondenten geven aan dat loopbaanondersteuning waarschijnlijk voor vrouwen meer van 

belang is dan voor mannen. Mannen zouden eerder zelf initiatief nemen om stappen te zetten 

en vrouwen zouden over het algemeen meer onzeker zijn. Stimulatie vanuit de privésituatie of 

collega’s zou deze onzekerheid kunnen wegnemen. 

 
“Ja, ik denk dat mannen toch wel wat meer zichzelf geschikt achten dan vrouwen. Vrouwen hebben toch vaker die 

houding van “past dit wel bij mij, kan ik dit wel” en mannen zeggen eerder “dat doen we toch gewoon”. 

Gevoelsmatig in mijn ogen lijkt het wel of ze die drempel veel minder hebben.” (R2) 

 

“Wat we ook zien, maar dat is meer bij de staatsraden, dat vrouwen gestimuleerd moeten worden om te solliciteren 

en mannen doen het zelf wel. Dat je tegen vrouwen moet zeggen: “Joh waarom doe je dat niet? Ga solliciteren.” 

(R18) 

 

Er blijkt ook dat de loopbaanondersteuning vanuit de organisatie binnen de rechtspraak goed is 

gefaciliteerd. Er worden cursussen georganiseerd vanuit de SSR, ofwel het opleidingsinstituut 

van de rechtspraak. Iedereen moet per jaar 30 PE punten, ofwel dertig uur, aan cursussen halen. 

Het beeld van deze cursussen is binnen de inhoudelijke lijn matig positief, maar wordt over het 

algemeen wel als een verplichting gezien. De meeste respondenten halen de punten met name 

door het zelf geven van cursussen. 
 

“En wij zitten sinds een aantal jaar vast aan het gemiddeld dertig PE punten per jaar die je moet halen. Het begon 

met een klacht dat mensen te weinig tijd hadden om cursussen te doen en hun vakkennis op peil te houden. Toen 

werd gezegd vanuit de raad voor de rechtspraak: mensen krijgen de gelegenheid om 30 PE punt, 30 uur is dat, te 

besteden. En vervolgens werd het een verplichting om elk jaar 30 uur te halen en als je dat niet haalt wordt je 

daarop aangesproken.” (R5) 

 

5.5 Netwerken 

Het vergroten van de interne zichtbaarheid en betrokkenheid bij gemeenschappelijke 

activiteiten zijn de type netwerken die veruit het meest zijn en worden gebruikt door de 

respondenten. Dit uit zich in het bekleden van nevenfuncties. Er blijkt dat het doen 

nevenactiviteiten een belangrijke voorwaarde is om een functie hoger te kunnen komen binnen 
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de rechtspraak. Het verschil tussen een senior rechter en rechter zit ook deels in het doen van 

extra activiteiten:  

 
“Je mag wel vaak de mooiere zaken doen, de zwaardere zaken, kortgedingen had je toen nog.” (R16) 

 

Om door te groeien binnen de rechtspraak zijn het vergroten van de interne zichtbaarheid en 

het deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten dus van belang. Uit de resultaten blijkt dat 

de mogelijkheden om de interne zichtbaarheid te vergroten en deel te nemen aan 

gemeenschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld het bekleden van juridisch georiënteerde 

nevenfuncties, over het algemeen gelijk is voor mannen en vrouwen binnen de rechtspraak. 

Alle respondenten ervaren een zekere gelijkwaardigheid met hun directe collega’s. Wel wordt 

er door sommige respondenten aangegeven dat de persoonlijke voorkeuren van de personen die 

de nevenfuncties toebedelen, van invloed kunnen zijn op wie de nevenfunctie krijgt: 

 
“Laat ik het zo zeggen: sommige komen vaker in aanmerking voor bepaalde activiteiten dan anderen. Activiteiten 

die gedeeld zijn dan ieder geval, dus daar zit wel verschil in. Ik kan dat niet echt hardmaken vrees ik, maar er zit 

wel een verschil.” (R19) “..dat is toch wel een beetje op basis van persoonlijke voorkeuren.” (R19) 

 

Deze persoonlijke voorkeuren betreft niet direct de voorkeur voor een man of een vrouw, maar 

kan alle persoonlijkheidskenmerken betreffen. Wanneer de betreffende personen die 

nevenfuncties toebedelen objectief zijn, zal de selectie gaan op basis van ervaring en 

capaciteiten. Door het doen van netwerkactiviteiten doen mensen binnen de rechtspraak nieuwe 

netwerkcontacten op die later in hun carrière van pas kunnen komen. Binnen de inhoudelijke 

lijn komt vooral naar voren dat bij het verkrijgen van een nieuwe functie mensen met name 

gebruik maken van externe netwerkcontacten, maar wel binnen de rechtspraak: 

 
“Want de rechterlijke macht daaronder was toch een hele grote kring, waar je door alle cursussen en opleidingen 

die je gedaan had toch heel veel mensen kende ” (R18) 

 

Respondenten die de zijinstroom hebben gedaan noemen vaak ook externe contacten buiten de 

rechtspraak die ondersteuning hebben geboden tijdens de loopbaanontwikkeling. Vaak betreft 

dit contacten uit hun carrière voor dat zij de stap naar de rechtspraak hebben gemaakt, 

bijvoorbeeld contacten uit de advocatuur of de wetenschap. Er blijkt dat deze contacten met 

name van zijn van belang bij de doorstroming naar de Hoge Raad. De Hoge wil graag een 
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evenwichtige verdeling van de raadsheren waarbij er ook personen uit verschillende facetten 

buiten de feitenrechtspraak komen. 
 

“Wat er hier in de Hoge Raad van belang is is dat mensen een beetje uit verschillende facetten van de 

strafrechtspleging, of liever gezegd het strafrechtwereldje komen. Er zitten hier een aantal hoogleraren, maar ze 

proberen ook altijd een aantal rechters, officier en ook iemand met een advocatenachtergrond te krijgen. 

Tegelijkertijd moeten die mensen allemaal ook wel het liefst een beetje ervaring hebben met het rechters werk. 

(R3) 

 

Concluderend zijn nevenactiviteiten, ofwel het vergroten van de interne zichtbaarheid en 

betrokkenheid bij gemeenschappelijke activiteiten, en netwerkcontacten zowel binnen als 

buiten de rechtspraak van belang om door te stromen naar topposities binnen de rechtspraak. 

Binnen de rechtspraak zijn de mogelijkheden tot netwerken voor mannen en vrouwen over het 

algemeen gelijk.  

 

5.6 Mentorschap 

Bij de rechtspraak komt formeel mentorschap vooral tot uiting in het faciliteren van cursussen 

en trainingen. Het daadwerkelijk hebben van een mentor of coach in een topfunctie was vroeger 

niet het geval en is iets wat de laatste jaren in opkomst is. Dit geld niet voor alle gerechten. Van 

de onderzochte gerechten is dit alleen het geval bij de Hoge Raad als nieuw binnenkomend 

raadsheer en bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als nieuw 

binnenkomend staatsraad. Of de doelen van de formele mentorschap programma’s duidelijk en 

bekend zijn bij de mentoren en mentees is in huidig onderzoek niet duidelijk geworden. 
 

“..zodra er iemand hier binnen komt wordt er een oude staatsraad aan gekoppeld. Die wijzen we ook aan.” (R18) 

 

“Ik ben hier nog relatief nieuw, dus ik heb een mentor. Daar kan ik binnen stappen als ik even denk: ik kom er 

niet uit, of zal ik wel of niet een bepaald middel uitschrijven of zal ik het met eenentachtig [art. 81 RO, d.w.z. 

standaardafdoeding met een korte motivering] afdoen bij wijze van spreken.” (R2) 

 

Zoals eerder genoemd blijkt dat stimuleren van collega’s om bepaalde carrièrestappen te zetten 

veel voor komt bij vrouwen binnen de rechtspraak en bijdraagt aan het zetten van bepaalde 

carrièrestappen. Stimulatie van collega’s valt onder informeel mentorschap. Co-mentorschap 

komt ook voor, maar in stuk mindere mate. Dit komt tot uiting in overleggen voor het verbreden 

van kennis en het bespreken van zaaks inhoudelijke aspecten met directe collega’s om te 

sparren over een mogelijke uitspraak.  
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“En het komt eigenlijk wel heel vaak voor dat je inhoudelijk iets bespreekt met iemand of dat er een arrest is van 

de Hoge Raad dat je denkt: “wat gek of wat vind jij ervan?” Er zijn veel overleggen ook, ook die bedoeld zijn voor 

verbreding van de kennis.” (R3) 

 

Wel is het zo dat de onafhankelijkheid hier een rol speelt en dat inhoudelijk overleggen over 

zaken tot op bepaalde hoogte kan: 

 
“Nee, nee want je doet het echt zelf. Het is juist de bedoeling dat je zelf een standpunt inneemt. Dit is mijn 

standpunt.” (R2)    

 

Spotmentorschap komt vrijwel niet naar voren binnen de inhoudelijke lijn. Al met al wordt 

informeel mentorschap het meeste gebruikt en kan mogelijk bijdragen aan een stimulering van 

vrouwen om door te stromen naar topfuncties.  

 

5.7 Vergelijking inhoudelijke lijn met de managementlijn 

Er zijn verschillen en overeenkomsten in de doorstroming van vrouwen tussen de inhoudelijke 

lijn en de managementlijn van de rechtspraak. Het type organisatiecultuur is bij de 

managementlijn ook overwegend feminien. De cultuur is mens georiënteerd, waarbij integriteit 

en empathisch vermogen belangrijke waarden zijn. Bij de managementlijn worden wel meer 

masculiene kenmerken beschreven ten opzichte van de inhoudelijke lijn. Bij de managementlijn 

is enerzijds mensgerichtheid belangrijk, want de mensen moeten uiteindelijk het werk 

verrichten en anderzijds is resultaatgerichtheid ook van belang, vanwege druk van de Raad voor 

de Rechtspraak. Resultaatgerichtheid wordt bij de inhoudelijke lijn nauwelijks beschreven. 

Deze bevindingen die voortkomen uit de opvattingen van bepaalde gerechten kunnen niet 

gegeneraliseerd worden, omdat alle gerechten autonoom zijn.  

Er is zowel bij de inhoudelijke lijn als de managementlijn weinig sprake van onderlinge 

competitie. Mensen worden bij de inhoudelijke lijn beoordeeld op basis van inhoudelijke 

kwaliteiten en anciënniteit. Het anciënniteitprincipe gold in het verleden en is in de loop van de 

jaren afgenomen. Nu worden personen vooral beoordeeld op basis van inhoudelijke kwaliteiten, 

maar de mate waarin er nog beoordeeld wordt op anciënniteit verschilt per gerecht. Bij de 

managementlijn spelen imago en persoonlijkheid naast de inhoudelijke kwaliteit een rol en is 

van het anciënniteitprincipe geen sprake. Een verschil tussen de managementlijn en de 

inhoudelijke lijn is aan te merken in de drijfveren die vrouwen hebben om bepaalde 

carrièrestappen te zetten. De drijfveren van de management georiënteerde vrouwen binnen de 
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rechtspraak zijn organisatieverbetering, maatschappelijk nut en loyaliteit, waarbij 

organisatieverbetering de meest genoemde drijfveer is. De inhoudelijk georiënteerde vrouwen 

hebben de deze drijfveren weinig. Bij hen worden keuzes met name gemaakt voor voldoening: 

 
“Het was voor mij een combinatie van kunnen bijdragen aan het verder brengen van de organisatie met je 

persoonlijke ontwikkeling.” (R20 – managementlijn) 

 

“Ik vind het ook gewoon leuker om het vanuit “wat ik graag wil doen” te doen, want als ik ergens niet blij word 

dan houd ik het toch niet vol.” (R11 – inhoudelijke lijn) 

 

 Een andere overeenkomst is dat een belemmerende factor om naar een 

managementfunctie over te stappen het verliezen van het rechtsprekende karakter is. Deze 

factor komt ook naar voren als mogelijke verklaring waarom sommigen niet de stap naar de 

Hoge Raad willen maken. Een andere mogelijke verklaring om niet de keuze te maken om als 

raadsheer bij de hoge raad te worden, is het niet parttime kunnen werken. Dit komt overeen met 

functie president van de managementlijn, waarbij parttime werken ook niet mogelijk is. Wat 

betreft het work-life balance model dat het meest van toepassing is op de lijnen zit een verschil. 

In tegentelling tot de inhoudelijke lijn komt bij de managementlijn het conflictmodel veelvuldig 

voor en het spill-over model vrijwel niet. Verder wordt er zowel bij de inhoudelijke lijn als de 

managementlijn aangegeven dat vrouwen, meer dan mannen, gestimuleerd moeten worden om 

bepaalde carrièrestappen te zetten: 

 
“Wat ik net al zei, mannen zijn wat meer van ‘Ik zal het wel eens laten zien’ en vrouwen moeten meer overgehaald 

worden om die stap te zetten. ‘Je kan het echt wel’ zeg ik dan,” (R15 – managementlijn) 

 

“Die vragen zich steeds af: kan ik dat? Goh wat leuk dat ga ik doen. En dan gaan ze weer naar het volgende 

stapje, maar die zijn veel minder “op de borst klopperig” van “kijk eens wat ik kan?” Dus vrouwen moet je ook 

veel meer stimuleren en verleiden om stappen te zetten is mijn ervaring in het HR-beleid. Die zijn wat bescheidener 

heb ik het idee.” (R16 – inhoudelijke lijn) 

 

Stimulering van collega’s komt bij de managementlijn en de inhoudelijke lijn van de 

rechtspraak veelvuldig voor en draagt mogelijk ook bij aan de loopbaanontwikkeling van de 

vrouwen binnen de rechtspraak. Het stimuleren van collega’s valt onder informeel mentorschap 

en typerend voor een feminiene organisatiecultuur. Bij beide lijnen komt informeel 

mentorschap naar voren. In tegenstelling tot de inhoudelijke lijn komt bij de managementlijn 

co-mentorschap ook veelvuldig voor: 
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“‘Wie binnen onze organisatie zijn de leiders voor de toekomst?’ Daar kijk je naar en daar praat je met elkaar 

over. Dan kan ik niet alleen zien, dan zien ook mensen die om hen heen zitten.” (R4 – managementlijn) 

 

Een mogelijke verklaring voor het minder voorkomen van co-mentorschap bij de inhoudelijke 

lijn is dat rechters of raadsheren onafhankelijke besluiten moeten nemen. 

De interne zichtbaarheid vergroten en betrokkenheid bij gemeenschappelijke 

activiteiten zijn type netwerken die zowel bij de inhoudelijk kant van de rechtspraak als de 

managementkant veelvuldig plaatsvinden en van belang zijn om door te kunnen groeien naar 

hogere functies, dit uit zich in het doen van nevenactiviteiten. De meeste netwerkcontacten die 

gebruikt zijn om carrièrestappen te maken bevinden zich extern het gerecht waar de persoon 

werkzaam is, maar wel binnen de rechtspraak. Extern netwerkcontact buiten de rechtspraak 

kwam ook voor maar vooral bij rechters of raadsheren die vóór hun carrière binnen de 

rechtspraak, carrière hebben gemaakt binnen een andere sector, bijvoorbeeld de wetenschap of 

advocatuur. In loopbaanondersteuning vanuit de organisatie zit een verschil tussen de 

inhoudelijk en managementlijn van de rechtspraak. Bij de managementlijn moeten vrouwen 

vaak zelf regelen dat ze cursussen zoals een leiderschapscursus kunnen volgen. Deze cursussen 

zijn op vrijwillige basis. Bij de inhoudelijke lijn wordt het doen van cursussen juist gezien als 

een verplicht. Wel zijn de inhoudelijk georiënteerde en de management georiënteerde vrouwen 

matig positief over de gefaciliteerde cursussen. 

De piekmomenten hangen bij de management georiënteerde vrouwen ook niet samen 

met de piekmomenten in het privéleven. De piekmomenten bij van vrouwen in de 

managementlijn en vrouwen zonder eerdere andere carrière van inhoudelijke lijn bevinden zich 

hoofdzakelijk in de handhavingsfase. Bij de vrouwen van de inhoudelijke lijn die voor de 

loopbaan in de rechtspraak een carrière in een andere sector hebben gehad ligt het piekmoment 

van hun carrière vaak in de vestigingsfase. 

 Wat betreft genderstereotypering wordt dit vrijwel niet binnen de gehele rechtspraak 

ervaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een vrouw in een toppositie binnen de 

rechtspraak niet meer uniek is. Bij de managementlijn wordt stereotypering vanaf buitenaf 

richting de rechtspraak, ofwel externe stereotypering, niet genoemd. Alle respondenten is 

gevraagd hoe hun houding was ten aanzien van een vrouwenquota. Zie Tabel 4 voor een 

overzicht van de houding van de respondenten ten opzichte van een vrouwenquota. 
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Tabel 4 

Overzicht houding ten opzichte van een vrouwenquota 

Houding Management + Management en 
inhoudelijke lijn (n10) 

Inhoudelijke lijn 
(n10) 

Tegen 5 2 
Voor 2 3 
Tijdelijk voor 1 5 
Neutraal 2 0 

Noot. Tijdelijk voor = Het tijdelijk gebruik van een vrouwenquota om een bepaalde manier van 

denken te doorbreken. 

 

Uit de resultaten blijkt dat management georiënteerde vrouwen grotendeels tegen een 

vrouwenquota zijn en de inhoudelijke lijn voor, maar dan wel tijdelijk gebruik. De houdingen 

tegen worden met name beargumenteerd met dat bij de beoordeling kwaliteit superieur hoort te 

zijn aan geslacht en de houdingen voor worden beargumenteerd met dat een vrouwenquota 

nodig is om bewustwording te creëren over de positieve uitwerking van een combinatie van 

mannen en vrouwen op hogere posities. De motivatie voor het tijdelijke gebruik van een 

vrouwenquota is om een bepaalde manier van denken te doorbreken: 

 
“Ik ben er uiteindelijk wel voor geloof ik. Ik zie ook alle nadelen er wel van, maar ik denk dat je soms gewoon een 

soort van breekijzer nodig hebt, tijdelijk, totdat het ingesleten dat het gewoon is. Maar je moet opgegeven moment 

de dingen doorbreken.” (R3 – inhoudelijke lijn) 

 

Samengevat zijn er veel overeenkomsten in de doorstroming van vrouwen tussen de 

inhoudelijke lijn en de managementlijn van de rechtspraak. De mogelijke verschillen tussen de 

management georiënteerde vrouwen en de inhoudelijk georiënteerde vrouwen in de rechtspraak 

zijn de drijfveren die ze hebben om bepaalde stappen te zetten in hun carrière, het heersende 

work-life balance model, ervaring van de loopbaanondersteuning vanuit de organisatie en het 

beeld ten aanzien van een vrouwenquota. Ook ervaren de management georiënteerde vrouwen 

meer co-mentorschap dan inhoudelijke georiënteerde vrouwen. Voor een volledig beeld van de 

resultaten van de managementlijn zie de masterthesis van I. Wittermans. 
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6. Discussie 

6.1 Conclusie 

In huidig onderzoek werd onderzocht welke institutionele en organisatorische factoren vrouwen 

stimuleren of belemmeren bij de doorgroei naar een inhoudelijk georiënteerde toppositie binnen 

de rechtspraak. Allereerst is gekeken welke drijfveren vrouwen in topposities binnen de 

rechtspraak hebben gehad om stappen te zetten in hun loopbaanontwikkeling. Naar voren is 

gekomen dat voldoening de voornaamste reden is voor vrouwen binnen de inhoudelijke lijn om 

bepaalde keuzes in hun carrière te maken. Ook heeft het anciënniteitprincipe in het verleden 

een grote rol gespeeld in de doorstroming naar inhoudelijk georiënteerde hogere functies, maar 

hedendaags wordt er voornamelijk beoordeeld op basis van inhoudelijke kwaliteiten. In 

hoeverre het anciënniteitsprincipe op dit moment nog (on)bewust aanwezig is verschilt per 

gerecht. De vrouwen omschreven de keuzes van mannen vaak met de drijfveren macht en 

status. Dit komt overeen met het masculien beschrijvende stereotiepe beeld, ofwel assertief, 

hard, dominant, macht en prestatiegericht (Hofman, 2001; Hofstede, 1998). De professies van 

de respondenten wordt met zowel feminiene en masculiene kenmerken omschreven, maar 

overwegend meer met feminiene kenmerken. Hieruit blijkt dat er een overwegend feminiene 

organisatiecultuur binnen de rechtspraak heerst.  

Van genderstereotypering is binnen de inhoudelijke lijn van de rechtspraak weinig 

sprake. Van externe stereotypering blijkt wel sprake, maar hierin zit tegenstrijdigheid. Enerzijds 

is er is een extern stereotiep beeld dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de rechtspraak en 

anderzijds denken enkelen juist dat er een beeld heerst dat de stereotypische rechter een man 

is. Wat betreft het verschil in man-vrouw verhouding tussen de type gerechten blijkt dat het 

percentage vrouwen in topfuncties bij de rechtbanken hoger is dan het percentage mannen. Bij 

de gerechtshoven is de man-vrouw verhouding momenteel ongeveer gelijk en bij de hogere 

colleges zijn de vrouwen in de topfuncties in de minderheid.  

 Er komt in de resultaten naar voren dat werk- en privésituaties elkaar beïnvloeden. In 

privésituaties moet er rekening worden gehouden met de onafhankelijke en onbeoordeelde 

positie die men als rechtsprekende heeft en ervoor zorgen dat deze niet geschaad wordt. Dit 

geldt voor zowel mannen als vrouwen. Dat werk en privé elkaar beïnvloeden uit zich ook bij 

de opvoeding van kinderen. Veel werken, of een hoge werkdruk zou mogelijk de opvoeding 

kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld dat men veelvuldig gebruik moet maken van een oppas. Ook 

kan het hebben van (jonge) kinderen het werken beïnvloeden, bijvoorbeeld minder tijd kunnen 

besteden aan zittingen voorbereiden.  
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 Verder bleek dat vrouwen flexibiliteit in het werken, zoals parttime werken, als prettig 

ervaren om zo werk en gezin te combineren. De mogelijkheid om parttime te werken kan 

bijdragen aan het beter combineren van werk en bijvoorbeeld het opvoeden van de kinderen. 

Echter kwam er ook in huidig onderzoek naar voren dat het aantal uren werken mogelijk van 

invloed kan zijn op de doorstroming naar een hogere functie. Er heerst een beeld dat het in 

topfuncties normaal is om meer uren te werken dan op papier is aangegeven en dat men over 

het algemeen ook wordt geacht om dit te doen. Wanneer het aantal uren werken volgens de 

personen in de selectiecommissies niet toereikend is, zal men mogelijk minder snel worden 

aangenomen voor de betreffende functie. De mogelijkheid om parttime te werken binnen de 

rechtspraak is zodoende alleen stimulerend voor de doorstroming van vrouwen, als het beeld 

van parttime werken bij de mensen die zitting nemen in de selectiecommissies, zoals de LSR 

ook geaccepteerd is. Bij alle topfuncties binnen de inhoudelijke lijn van de rechtspraak, op 

raadsheer en (vice-)president bij de Hoge raad na, blijkt dat parttime werken goed geaccepteerd 

is en kan flexibiliteit in tijd een stimulerende factor zijn voor de loopbaanontwikkeling van 

vrouwen. 

 Het piekmoment in de loopbaan van de inhoudelijk georiënteerde vrouwen bevinden 

zich voornamelijk in vestigingsfase en de handhavingsfase en dit carrièrepiekmoment heeft 

geen verband met de piekmomenten in hun privéleven. De respondenten die eerder een carrière 

hebben gehad in een andere sector, noemen met name een piekmoment die in de vestigingsfase 

ligt. Hieruit blijkt dat in de rechtspraak het piekmoment in de carrière op latere leeftijd kan 

plaatsvinden dan bij bijvoorbeeld de advocatuur en niet hoeft samen te vallen met bijvoorbeeld 

het krijgen van kinderen.  

 Loopbaanondersteuning vanuit de privésituatie en werksituatie kan vrouwen binnen de 

rechtspraak mogelijk ook stimuleren in de loopbaanontwikkeling. Vanuit de privésituatie 

betreft dit vaak de partner die ondersteund of gestimuleerd heeft om bepaalde stappen te zetten. 

Ook wordt de stimulatie van collega’s voor vrouwen gezien als belangrijke ondersteuning bij 

het maken van stappen. Vrouwen zouden minder snel initiatief tonen in loopbaanontwikkeling 

dan mannen. Verder is er loopbaanondersteuning vanuit de organisatie binnen de rechtspraak 

aanwezig. Er is een cursusverplichting van 30 uur cursus per jaar. Deze wordt door de SSR, 

wat onderdeel is van de organisatie, gefaciliteerd en het beeld van deze cursussen is over het 

algemeen goed. Wel wordt het gezien als een verplichting. Al met al blijkt dat de vrouwen in 

de topfuncties binnen de rechtspraak zich over het algemeen zowel vanuit privésituatie als de 

rechtspraak goed ondersteund voelen en dat hen stimuleert in de loopbaanontwikkeling.  
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  Verder blijkt uit huidig onderzoek dat het vergroten van de interne zichtbaarheid en het 

deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten binnen de rechtspraak van groot belang is voor 

de doorstroming naar hogere functies. In topfuncties wordt het doen van nevenactiviteiten 

gezien als een vereiste. Geslacht speelt binnen de rechtspraak geen rol bij de toebedeling van 

nevenfuncties en dit type netwerken zal mogelijk voor zowel mannen als vrouwen bijdragen 

aan betere carrière uitkomsten. Wat betreft de netwerkcontacten blijken vaak contacten extern 

het gerecht, maar binnen de rechtspraak gebruikt te worden. Voor personen die eerder een 

carrière in een andere arbeidssector, zoals de wetenschap of de advocatuur, hebben gehad zijn 

opgedane externe contacten buiten de rechtspraak ook van belang in de loopbaanontwikkeling. 

Formeel mentorschap uit zich binnen de rechtspraak in (verplichte) cursussen 

gefaciliteerd door de SSR. De laatste jaren is het toebedelen van een mentor aan bijvoorbeeld 

nieuwe raadsheren of staatsraden ook in opkomst, echter is dit wel gerechtsafhankelijk. 

Informeel mentorschap is het type mentorschap wat binnen de rechtspraak het meest gebruikt 

wordt en uit zich vooral in de stimulatie van collega’s. Dit geeft vrouwen mogelijk meer 

zekerheid bij het zetten van bepaalde carrière stappen en is zodoende een mogelijke 

stimulerende factor voor loopbaanontwikkeling. Co-mentorschap en spotmentorschap komen 

bij de inhoudelijke lijn van de rechtspraak weinig voor.  

 

6.2 Discussie 

Op basis van de onderzoeken van Draulans (2005) en Kanter (1977) werd verwacht dat het voor 

vrouwen in een feminiene of een gemixte organisatiecultuur, ofwel een organisatiecultuur 

bestaande uit zowel feminiene als masculiene organisatiekenmerken, makkelijker zal zijn om 

door te groeien naar topfuncties ten opzichte van een masculiene organisatiecultuur. Dit komt 

overeen met de resultaten van huidig onderzoek waaruit bleek dat in de rechtspraak, waar het 

percentage vrouwen in topfuncties over het algemeen hoog is ten opzichte van andere sectoren, 

een overwegend feminiene organisatiecultuur heerst en vrouwen geen stereotypering ervaren. 

Uit het Rapport visitatie gerechten (2019) blijkt dat er binnen de rechtspraak in zijn 

totaliteit in aantallen overwegend meer vrouwen dan mannen werken. Ook heerst er een beeld 

dat het aantal vrouwen binnen de rechtspraak te hoog is en dat dit mogelijk van invloed kan 

zijn op de beeldvorming van de onpartijdigheid van de Rechtspraak (Trouw, 2014). Dit externe 

stereotiepe beeld dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de rechtspraak wordt in de 

resultaten deels bevestigd. Er werden ook enkele tegenstrijdige stereotype beelden genoemd 

die een mannelijke rechter betroffen. Wat betreft de gevonden verschillen in de man-vrouw 

verdeling tussen de type gerechten komt dit overeen met de resultaten uit het Jaarverslag van 
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de rechtspraak (2017) en Rapport visitatie gerechten (2019). Wel zijn deze resultaten niet direct 

generaliseerbaar, omdat alle gerechten onafhankelijk zijn en niet alle gerechten deelname aan 

het onderzoek. Bij de Hoge Raad, het CBb en met name het Parket is het percentage vrouwen 

lager dan het percentage mannen. Er blijkt dat de afstand van de rechtspraktijk en een 

verminderende flexibiliteit in het werken mogelijke verklaringen zijn waarom het percentage 

vrouwen in topfuncties bij de Hoge Raad lager is dan het percentage bij de feitenrechtspraak. 

Mensen hebben meer ervaring naarmate zij ouder worden en zullen dan eerder gevraagd worden 

voor de Hoge Raad, maar als raadsheer of vicepresident bij de Hoge Raad gebruik maken van 

de PAS-Regeling is niet gewenst. Hierdoor kan het zijn dat mensen er minder snel voor kiezen 

om bij de Hoge Raad te gaan werken, ondanks dat het een topfunctie betreft. 

 Zedeck en Moisier (1990) beschreven vijf hoofdmodellen die gebruikt kunnen worden 

om de relatie tussen werk en het privéleven te beschrijven. Voor het spillovermodel, dat stelt 

dat de werk- en privésituatie een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op elkaar, is in 

huidig onderzoek de meeste ondersteuning gevonden (Zedeck & Moisier, 1990). Uit het 

onderzoek van Jennings en McDougald (2007) bleek dat mannen en vrouwen de neiging hebben 

om werk- en gezinsrollen anders te prioriteren. Mannen offeren over het algemeen meer tijd op 

voor werkactiviteiten en vrouwen voor huisverplichtingen. Het meer tijd steken in de 

privésituatie zou mogelijk de loopbaanontwikkeling van vrouwen kunnen belemmeren. Echter 

wanneer de mogelijkheid er is om parttime te werken en dit ook in topfuncties geaccepteerd is, 

zoals bij een groot deel van de rechtspraak, zullen potentiele vrouwen eerder de mogelijkheid 

krijgen om door te stromen naar topfuncties.  

Verder bleek dat vrouwen flexibiliteit in het werken, zoals parttime werken, als prettig 

ervaren om zo werk en gezin te combineren. Dit komt overeen met de resultaten uit het 

onderzoeken van Quental (2013) waaruit bleek dat vrouwen flexibiliteit over het algemeen 

gebruiken om hun privéleven te combineren met hun werk. Echter kwam er ook in huidig 

onderzoek naar voren dat het aantal uren werken mogelijk van invloed kan zijn op de 

doorstroming naar een hogere functie. Een kanttekening is dat dit gebaseerd is op meer dan tien 

jaar geleden. Een mogelijke verklaring is dat het in die tijd nog minder geaccepteerd was. 

Volgens de theorie van Paffen (1999) zou het piekmoment van de carrière tijdens de 

vestigingsfase moeten plaatsvinden. Uit huidig onderzoek blijkt dat deze theorie voor vrouwen 

in inhoudelijk georiënteerde topfuncties binnen de rechtspraak niet opgaat. Het piekmoment 

bevindt zich over het algemeen in de handhavingsfase en hier vindt ook nog loopbaanuitbouw 

plaats. Vrouwen die een eerdere carrière in de advocatuur of wetenschap hebben gehad hebben 

wel vaak een piekmoment in de vestigingsfase. Hieruit blijkt dat vrouwen binnen de rechtspraak 
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langer de mogelijkheid hebben om hun loopbaan te ontwikkelen ten opzichte van andere 

sectoren. Deze bevindingen komen overeen met de bevindingen uit het Rondetafelgesprek 

Topvrouwen uit de Rechtspraak, Advocatuur, Zakelijke Dienstverlening en de Wetenschap 

(2018). Dit geeft hen ook mogelijk meer ruimte om privéleven, zoals het krijgen van kinderen, 

en hun carrière beter te combineren.  

 Verder blijkt uit de resultaten dat stimulatie van collega’s, loopbaanondersteuning 

vanuit de privé-situatie en de organisatie voor vrouwen wordt gezien als belangrijke 

ondersteuning bij het maken van carrièrestappen. Er blijkt dat vrouwen minder snel initiatief 

tonen in loopbaanontwikkeling dan mannen. Dit komt overeen met eerder onderzoek waaruit 

blijkt dat vrouwen minder snel geneigd zijn om banen te zoeken en vinden via hun netwerk of 

om doormiddel van open sollicitaties informatie over vacatures te verkrijgen (Ensel, 1979; 

Campbell, 1985). Volgens het onderzoek van Kidd (1996) is loopbaanondersteuning van belang 

voor een goede loopbaanontwikkeling. Concluderend kunnen loopbaanondersteuning vanuit 

privésituatie en de organisatie kunnen worden gezien als een stimulerende factoren. 

 Er werd verwacht dat netwerken en mentorschap zou bijdragen aan de 

loopbaanontwikkeling van vrouwen. Volgens Forret & Dougherty (2004) houdt betrokkenheid 

bij gemeenschappelijke activiteiten positief verband met het aantal promoties en is het vergoten 

van de interne zichtbaarheid significant gerelateerd aan het aantal promoties, totale compensatie 

en waargenomen carrièresucces, ofwel de carrière uitkomsten (Forret & Dougherty, 2004). Het 

effect van het vergroten van de interne zichtbaarheid was in de studie van Forret & Dougherty 

(2004) alleen voor mannen gevonden en niet voor vrouwen. Uit huidige blijkt dat binnen de 

rechtspraak het vergoten van interne zichtbaarheid en het deelnemen aan gemeenschappelijke 

activiteiten veelvuldig wordt gebruikt door vrouwen en dit ook een vereiste is om door te 

stromen naar topfuncties. De toegang tot nevenfuncties en cursussen blijken voor mannen en 

vrouwen in de rechtspraak gelijk te zijn, mogelijk kunnen deze type netwerken dus bijdragen 

aan de loopbaanontwikkeling van vrouwen. 

 Wat betreft het mentorschap kan er over de werking van het type formeel mentorschap 

geen uitspraak worden gedaan. Uit het Ehrich, Hansford & Tennent (2004) blijkt dat formeel 

mentorschap werkt, op voorwaarde dat doelen van het mentorprogramma duidelijk en bekend 

zijn bij de mentor en mentee. Of deze voorwaarden en doelen van de mentorprogramma’s 

binnen de rechtspraak bekend zijn is onduidelijk. Informeel mentorschap is binnen de 

inhoudelijke lijn van de rechtspraak het meest gebruikte type mentorschap en er blijkt dat dit 

vrouwen stimuleert bij het maken van loopbaanstappen. Deze bevindingen ondersteunen de het 

onderzoek van James, Rayner & Bruno (2015) waaruit bleek ook dat informeel mentorschap 
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minstens net zo waardevol is voor de ontwikkeling van de mentee als formeel mentorschap en 

dat informeel mentorschap breder toegankelijk is. 

Samenvattend komt er in huidig onderzoek naar voren dat vrouwen in inhoudelijk 

georiënteerde topposities binnen de rechtspraak als drijfveer met name voldoening hebben. De 

organisatiecultuur is binnen de rechtspraak overwegend feminien en genderstereotypering vindt 

binnen de rechtspraak niet plaats. Dit kan ertoe leiden dat vrouwen zich in de rechtspraak 

prettiger voelen dan in masculiene organisatieculturen. Ook is parttime werken in topfuncties 

over het algemeen, op de Hoge Raad na, geaccepteerd binnen de inhoudelijke lijn van 

rechtspraak. Dit kan bijdragen aan een goede work-life balance voor vrouwen. Een feminiene 

organisatiecultuur, geen genderstereotypering en flexibiliteit in tijd kan er ook toe leiden dat 

vrouwen toegang hebben tot netwerken en gebruik maken van mentorschap wat uiteindelijk zal 

resulteren in meer loopbaanontwikkeling.  

 

6.3 Praktische implicaties 

Enerzijds is de man-vrouw verhouding al jarenlang een punt van discussie in onze samenleving, 

omdat uit cijfers blijkt dat het aantal vrouwen in topfuncties rond de 20 procent is (Centraal 

bureau van de Statistiek, 2018). Anderzijds blijkt dat het aantal vrouwen in topfuncties in de 

Rechtspraak ten opzichte van bijvoorbeeld de accountancy of advocatuur uitzonderlijk hoog is. 

Wel blijkt dat het percentage vrouwen in topfuncties verschilt per gerecht. Bij de topfuncties 

van de Hogere colleges is het percentage vrouwen op dit moment lager dan het aantal mannen 

en dus ruimte voor verbetering. Het in kaart brengen van institutionele en organistische factoren 

die vrouwen binnen de rechtspraak stimuleren of belemmeren kan mogelijk helpen bij de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld een genderdiversiteitsbeleid voor de hogere colleges en wellicht 

andere sectoren. Ook kan het in kaart brengen van de beïnvloedende factoren mogelijk helpen 

bij het stabiliseren van de man-vrouw verhouding binnen de rechtspraak. In eerdere artikelen 

van het Financieele dagblad (2018) en het Rondetafelgesprek Topvrouwen uit de Rechtspraak, 

Advocatuur, Zakelijke Dienstverlening en de Wetenschap (2018) waren al een aantal mogelijke 

factoren in kaart gebracht, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot parttime werken. Om dit te 

realiseren zal een organisatie ervoor moeten zorgen dat parttime werken mogelijk en 

geaccepteerd is en zonder dat het van invloed is op de kwaliteit van werken. In het 

Rondetalefgesprek (2018) en het artikel van het Financieele Dagblad (2018) is niet ingegaan 

op de mogelijke factoren mentorschap en netwerken. Het vergroten van de interne zichtbaarheid 

en het deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten is in de rechtspraak van belang om door 

te stromen naar hogere functies. Deze type netwerken zouden in de praktijk voor mannen en 
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vrouwen even toegankelijk moeten zijn. Er blijkt dat vrouwen vaak gestimuleerd moeten 

worden om carrière stappen te zetten en hier zou op kunnen worden ingespeeld. Dit kan door 

middel van formeel en informeel mentorschap en loopbaanondersteuning vanuit de 

privésituatie en organisatie. Er zou bijvoorbeeld een mentorschap programma ontwikkeld 

worden voor nieuwe raadsheren. Stimulatie door collega’s in een vorm van informeel 

mentorschap die vrouwen stimuleren om bepaalde keuzes te maken. Om dit te creëren zal de 

onderlinge competitie in een organisatie laag moeten zijn. Al met al kunnen de resultaten van 

dit onderzoek bijdragen aan een verbreding van kennis over organisatie-en institutionele 

factoren die van invloed kunnen zijn op de doorstroming van vrouwen binnen de rechtspraak. 

Met deze kennis kan, bijvoorbeeld diversiteitsprogramma of mentorprogramma worden 

ontwikkeld. 

 

6.4 Limitaties en vervolgonderzoek 

De resultaten van dit exploratieve onderzoek brengen limitaties en suggesties voor 

vervolgonderzoek naar voren. Huidig onderzoek is uitgevoerd met een beperkt aantal 

respondenten (n20), omdat kwalitatief onderzoek tijdrovend is (Robson, 2002). Er is verdeling 

aangebracht tussen inhoudelijke en management georiënteerde vrouwen in topfuncties binnen 

de rechtspraak. Wanneer er uitspraken worden gedaan over de inhoudelijke kant van de 

rechtspraak zijn deze uitspraken gebaseerd op tien respondenten. Ook zijn de respondenten 

verkregen door een contactpersoon en het sneeuwbaleffect. Alle respondenten namen vrijwillig 

deel aan het onderzoek, waardoor er de mogelijkheid bestaat dat er met name participanten 

deelnamen die interesse hadden in het onderwerp. Een kleine steekproef, vrijwillige deelname 

en het sneeuwbaleffect kunnen mogelijk de generaliseerbaarheid verminderen. Om dit te 

beperken is bij het selecteren geprobeerd een zo volledige mogelijke afspiegeling van de 

rechtspraak te krijgen. Analytische generalisatie is daardoor mogelijk (Yin, 2009). Huidig 

onderzoek verdiept zich in de sector rechtspraak en de resultaten van dit onderzoek kunnen niet 

zonder meer gegeneraliseerd worden naar andere sectoren. 

 De interviews zouden worden afgenomen met semigestructureerde interviews, maar in 

de uitvoering werd een gestandaardiseerde gespreksrichtlijn gebruikt. De reden hiervoor was 

dat de data gebruikt gaat worden voor een tussen sectoren vergelijkend onderzoek. Een 

gestandaardiseerde gespreksrichtlijn is mogelijk niet de beste manier om een zo relevant en 

volledig mogelijke beeld te verkrijgen. Sommige vragen waren niet van toepassing op de 

rechtspraak, bijvoorbeeld de vragen met betrekking tot een genderdiversiteitsbeleid. Hier kwam 

constant naar voren dat er geen schriftelijk vastgelegd diversiteitsbeleid is met betrekking tot 
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vrouwen in topfuncties binnen de rechtspraak. Dit komt overeen met het Rapport Visitatie 

(2018) waarin staat dat er geen sprake is van een diversiteitsbeleid en was voor de 

onderzoeksresultaten niet relevant om uit te vragen. Verder gaf één respondent tijdens de data-

verzameling geen toestemming om een audio-opname van het interview te maken en is het 

transcript gevormd op basis van aantekeningen, waardoor er informatie verloren is gegaan. Al 

met al is er ruimte voor verbetering en zouden bovenstaande limitaties beperkt kunnen worden 

in vervolgonderzoek. 

 Huidig onderzoek kan geen uitspraken doen over de werking van het type formeel 

mentorschap. Het is onbekend of de doelen van het mentorprogramma duidelijk en bekend zijn 

bij de mentor en mentee. Mogelijk kan vervolgonderzoek dit uitwijzen. Een andere 

belangwekkend resultaat is dat etnische diversiteit regelmatig genoemd wordt als een huidig 

probleem binnen de rechtspraak. Wellicht dat dit een interessant onderwerp is voor 

vervolgonderzoek naar diversiteit binnen de rechtspraak.  
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8. Bijlage 

 
8.1 Gespreksrichtlijn 
 
TOPIC 1 – Introductie (00 - 05 min)           

 
� Bedankt dat u bereid bent om het komende uur met ons in gesprek te gaan.  
� Voorstellen A. van Heerde 
� Voorstellen I. Wittermans 
� Optioneel: uitleggen taakverdeling interview.  
� Achtergrond: doorstroming van vrouwen naar topfuncties. 

§ Managementlijn (I. Wittermans 
§ Inhoudelijke lijn (A. van Heerde) 

q Aangeven dat wij het carrièrepad van de respondenten in beeld hebben gebracht (laten 
zien) en halverwege het interview dieper op de gemaakte carrierèstappen in zullen gaan.  

� De gegevens die u met ons deelt worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
� Wij zouden het gesprek graag willen opnemen, is dit akkoord? 
� Graag zouden wij u willen vragen om schriftelijk akkoord te geven.  

à Actie: toestemmingsformulier ondertekenen 
� Na afloop van het interview wordt de audio-opname verwerkt tot een transcript waarna 

de audio-opname wordt verwijderd, de uitgewerkte transcriptie zult u (of uw 
secretaresse) binnen vijf werkdagen per e-mail ontvangen. 

� Is het tot dusver duidelijk of heeft u nog vragen? 
 
TOPIC 2 – Functie- en werkomgeving (05 - 20 min)    

 
A: Privé-situatie  

q Wat is uw geboortejaar?; Klopt het dat uw geboortejaar …. is?  
q Heeft u een partner? 
q Heeft u kinderen? 

§ Wat is/zijn de leeftijd(en) van uw kind(eren)?  
B: Functie 

q Wat doet u kort samengevat als [functie] bij [gerecht - locatie]? 
q ML: Voor hoeveel medewerkers bent u verantwoordelijk?  
q IL: Met hoeveel medewerkers werkt u direct samen?  
q Optioneel: Welke functies bekleden deze medewerkers? 
q ML: Waarom heeft u ervoor gekozen dit ambt te vervullen? 
q IL: Waarom heeft u ingestemd op het verzoek om dit ambt te gaan vervullen? 
q Optioneel: Welke specifieke gebeurtenissen of factoren hebben hieraan bijgedragen? 

 
Werkomstandigheden 

q Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week? 
q Optioneel: Ervaart u dat het aantal uren per week constant is of wekelijks verschilt?  

§ Waar is dit van afhankelijk? 
q Wat beschouwt als uw vaste werkomgeving? 
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q Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan uw werk binnen uw vaste werkomgeving?  
q Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan uw werk buiten uw vaste werkomgeving?  

§ Kunt u voorbeelden geven van locaties buiten de vaste werkomgeving waar u 
werkt?  

q Zou u ons kort kunnen vertellen wat u bezighoudt naast uw werk? 
§ Optioneel: Welke nevenfuncties bekleedt u? 

q Zijn uw directe collega’s voornamelijk mannen of vrouwen? 
q Ervaart u een verschil in de samenwerking met uw mannelijke en vrouwelijke collega’s?  

§ Waarom wel of niet?  
� Hoe ervaart u de werkdruk binnen uw huidige functie? 

à Actie: carrièrepad aanreiken 
� Verschilt deze werkdruk met de werkdruk bij uw voorgaande functies? 

§ Waarom wel of niet? 
q Welke faciliteiten biedt uw organisatie aan? U kunt hierbij denken aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals openbaar vervoer, dienstauto, mobiele telefoon, tablet, 
laptop, kinderdagopvang, sportcentra etc. 

q Maakt u gebruik van deze faciliteiten?  
§ Waarom wel of niet? 

 
TOPIC 3 – Loopbaan (20 - 30 min)   

 
Persoon/toelating 

q Welke opleiding(en) heeft u gevolgd voordat u bent gestart met uw professionele 
carrière? 

q Welke opleidingen en trainingen heeft u gevolgd tijdens u professionele carrière?  
q Welke toelatingsprocedures heeft u moeten doorlopen in uw gehele loopbaan? 

§ Optioneel: Kunt u deze procedures nader specificeren? 
� Welke personen nemen zitting in de verschillende promotiecommissies?   
q In hoeverre zijn de promotiestappen impliciet of expliciet? 
q Optioneel: Zijn er andere mogelijke paden om tot uw functie te komen? 

               Indien ja: 
§ Waarom heeft u voor dit promotietraject gekozen? 

q Wat waren uw drijfveren (/was uw motivatie) om een volgende stap in uw carrière te 
zetten? 

q Welk moment ziet u als het/de piekmoment(en) in uw carrière? 
q Op welke leeftijd heeft u dit moment bereikt/ verwacht u dit moment te bereiken?   
q Heeft u invloed op het moment waarop het piekmoment plaatsvindt? -

uitstellen/versnellen- 
§ Zo nee, door wie/wat wordt dit bepaald? 

q In hoeverre valt/vallen dit/deze piekmoment(en) samen met het/de piekmoment(en) in 
uw privéleven? 

 
TOPIC 4 - Organisatorische factoren/Institutionele factoren (30 - 50 min)    

 
A: Interne barrières 
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q Welke stappen binnen uw carrièrepad waren voor u fundamenteel?  
§ Waarom? 

q Heeft u de laatste of voorlaatste stap als uitdagend ervaren? -aanwijzen op carrièrepad- 
§ Waarom? 

q Heeft u eerder in uw loopbaan een stap als uitdagend ervaren? 
§ Waarom? 

 
Voor de laatste of voorlaatste stap de volgende vragen beantwoorden:  

q Welke personen waren betrokken bij deze uitdagende stap? 
q Welke factoren maakten deze stap uitdagend? 
q Was deze uitdaging vooraf bekend bij u? 

§ Zo ja, hoe is dit u bekend geworden? 
q Welke factoren hebben ertoe geleid dat u erin bent geslaagd om de overstap van [functie 

X] naar [functie Y] te maken? 
q Denkt u dat deze uitdaging in gelijke mate van toepassing kan zijn op uw mannelijke en 

vrouwelijke collega’s?  
§ Waarom wel of niet? 

 
B: HR-beleid 

q Heeft uw organisatie diversiteitsbeleid? 
§ Optioneel: Heeft uw organisatie diversiteitsbeleid met betrekking tot 

vrouwelijke medewerkers? 
q Wat houdt dit diversiteitsbeleid in? 
q Door wie is dit diversiteitsbeleid opgesteld? 
q Op welke vrouwelijke medewerkers is dit diversiteitsbeleid van toepassing? 
q Is naar uw idee dit beleid bekend bij deze medewerkers? 
q Wat is uw beoordeling van het diversiteitsbeleid? 
q Bent u voor of tegen vrouwenquota? 

§  Waarom wel of niet? 
 
C: (Interne) sponsoring 

q Zijn er mensen die positief over u gesproken hebben in de organisatie wat u geholpen 
heeft tot het verkrijgen van uw (huidige) functie? 

q Welke personen en organisaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij uw doorgroei 
tot deze functie? 

§ Intern/extern onderscheiden  
q Optioneel: Hoe is de betrokkenheid van deze personen en/of organisaties ontstaan? 
q Optioneel: Wat is hun bijdrage geweest bij uw doorgroei naar uw huidige functie? 
q Heeft u een begeleider gehad tijdens uw loopbaan? 

§  Intern/extern onderscheiden 
q Bent u op dit moment zelf mentor/coach? 

 
D: Professie  

q Over welke competenties moet volgens u een goede [functie respondent] beschikken? 
q Wat karakteriseert uw beroepsgroep/professie (huidige functie noemen)? 
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E: Organisatiecultuur 

q Welke normen en waarden zijn typerend voor de rechterlijke organisatie? 
q Werken deze normen en waarden in uw voordeel en/of nadeel?  

§ Waarom? 
q Heeft er een verandering plaatsgevonden in deze normen en waarden over de tijd? 

§ Optioneel: Wat hield deze verandering in? 
§ Optioneel: Wanneer was deze verandering? 

q Hoe ervaart u de omgang met uw collega’s? 
q Optioneel: Zijn er ongeschreven regels binnen uw functie? 

Indien ja: 
§ Wat houden deze ongeschreven regels in? 

 
TOPIC 5 – man/vrouw verhouding (50 -55 min)    

 
 

q Heeft u het idee dat er binnen de rechtspraak wordt gestereotypeerd op basis van 
geslacht?  

§ Intern/extern onderscheid  
§ Optioneel: ja = In welke situaties ervaart u stereotypering? 
§ Optioneel: nee = Heeft u hier -het niet ervaren van stereotypering- een 

verklaring voor? 
q Wat is uw reactie ten aanzien van/op stereotypering?  
q Optioneel: Hoe is de huidige man-vrouwverhouding binnen de rechtspraak? 

§ Algemeen/bepaalde functies onderscheiden 
q Is er sprake van (onderlinge) concurrentie/competitie binnen de rechterlijke organisatie? 
q Speelt geslacht een rol in deze (onderlinge) concurrentie/competitie? 

§ Optioneel: ja, 
- Binnen welke functies doet zich (onderlinge) competitie/concurrentie 

voor? 
- Hoe uit zich dit?  

§ Optioneel: nee, 
- Waar maakt u uit op dat er geen (onderlinge) concurrentie/competitie 

is? 
q In hoeverre ervaart u gelijkwaardigheid tussen u en uw directe collega’s? 

§ Waarom ervaart u wel/geen gelijkwaardigheid? 
 
TOPIC 6 – Afronden (55 – 60 min)   

 
� Wij hebben de onderwerpen die wij wilden bespreken besproken, zijn er naar uw idee 

nog onderwerpen of thema’s niet besproken die wel besproken hadden moeten worden? 
� Optioneel: Wij hebben voorafgaand aan het interview gezocht naar het functieprofiel 

van [functie respondent], maar konden deze helaas niet vinden. Kunt u ons helpen aan 
het uitgeschreven functieprofiel van een [functie respondent] te komen? 
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� Optioneel: Zou u ons mogelijk in contact kunnen brengen met andere vrouwelijke 
collega’s die werkzaam zijn als president of rechterlijk bestuurslid?  

à Actie: overzicht met mogelijke respondenten doornemen 
� Zoals vooraf aangegeven, de audio-opname wordt uitgewerkt en naar [e-mailadres 

respondent] gestuurd. Graag ontvangen wij op de inhoud van de transcriptie een 
akkoord van u.  

� Indien vragen of opmerkingen zijn kun u altijd nog contact met mij/ons opnemen. 
� Bedankt voor het gesprek!  
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8.2 Voorbeeld Carrièrepad inhoudelijke lijn (boven) en managementlijn (onder). 
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8.3 Format toestemmingsformulier 

 
Gegevens interviewer 
Naam: 
 
Afstudeerrichting: 
 
Instelling: 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Gegevens respondent (uitsluitend voor 
administratie afstudeeronderzoek) 
Naam: 
 
Organisatie: 
 
Functie: 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Toelichting interview 
Datum: 
 
Onderwerp: 
 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Gebruik interview 
Geïnterviewde geeft toestemming voor: 

 
Gebruik opname interview en transcript voor onderzoeksdoeleinden aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, afdeling Organization Science. 
Ik garandeer u dat uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk behandeld zullen 
worden, zowel ten aanzien van de respondenten als de firma waarbinnen de 
respondenten werkzaam zijn. 
Voor akkoord: 
 
Plaats:__________________________ 
 
Datum:______-______-____________ 
 
Handtekening geïnterviewde:_________________________________________ 
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8.4 Codeboom 
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8.1 Losse gecodeerde stukken transcript  

          =   Netwerkcontact extern binnen rechtspraak 

         = stereotypering beschrijvend (feminien) 

         = 1) Stimulering van collega’s, 2) Formeel mentorschap 

         = Loopbaanondersteuning privé 

         = Flexibiliteit – indeling aantal uren (negatief) 

         = Vrouwen oververtegenwoordigd 

         = Vrouwenquota – tijdelijk voor 

Mooi. En de stap van het Gerechtshof [arrondissement] als raadsheer daar.. naar de Hoge 

Raad toe. Welke personen waren betrokken bij deze stap? 

Eén van de vicepresidenten heeft mij opgebeld en gezegd: Wil je eens praten? Toen zijn we 

gaan praten. Zijn mening was tegelijkertijd voor mij ook wel belangrijk. Dat is een beetje het 

rare van de Hoge Raad en dat hebben veel mensen. Ik denk misschien vooral wel vrouwen, 

maar mannen misschien ook wel. Je denkt vooral wel: dat kan ik helemaal niet. Dus de mensen 

hier moeten je ervan gaan overtuigen dat je het wel kan, maar dat is misschien wel een 

vrouwendingen hoor. Dat is toch wel wat je vaak hoort dat mensen denken van: Ja de Hoge 

raad… dus dat de mensen hier aangeven van wij hebben er vertrouwen in en wij zien je dat wel 

doen, dat is belangrijk. Verder spreek je.. ik heb het er natuurlijk met mijn partner over gehad 

en ik heb het er met mensen bij het Hof over gehad. De meeste mensen zeiden eigenlijk: Dat 

moet je vooral gaan doen, dat is echt iets voor jou.  

En wat vindt u van een vrouwenquota? 

In de loop der tijd.. ik ben zelf nog uit de periode dat als je als vrouw parttime ging werken je 

alleen nog maar plaatsvervanger kon worden. Dat is in een rap tempo gelukkig afgebouwd. 

Omdat het hier om de inhoud gaat hebben wij er niet zo’n last van. Bij de juristen zitten nu 

geloof ik zelfs iets meer vrouwen dan mannen. Waar alleen een vrouwenquota in mijn visie zou 

werken is waar mannennetwerken de volgende moeten selecteren. Daar zou ik dus echt voor 

een vrouwenquota zijn, want die selecteren geen vrouwen, dat is onbekend en dat vinden ze 

griezelig. Ze hebben toch de neiging liever een vriendje te selecteren die wat minder aan de 

maat is dan een vrouw die heel goed is. 


