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Geachte voorzitter, 

 

Met deze brief informeer ik u over de maatregelen van het kabinet voor meer 

vrouwen in leidinggevende posities, en over wat ze voor uw organisatie  

betekenen. Als bijlage vindt u de brief die het kabinet hierover aan de Tweede 

Kamer heeft gestuurd. Daarin wordt de aanleiding en achtergrond beschreven 

voor de genomen maatregelen. 

 

Het doel van de maatregelen is een betere man-vrouwverhouding in de top van  

(semi)publieke organisaties. Daarmee wordt talent beter benut, worden 

vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en wordt de sociale cohesie vergroot. Dit 

past bij een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijkwaardig is. Bovendien 

vindt dit kabinet het van groot belang dat (semi)publieke organisaties het goede 

voorbeeld geven. 

 

Wettelijk streefcijfer 

Als u een (semi)publieke organisatie vertegenwoordigt, wordt u verplicht zelf 

passende en ambitieuze streefcijfers voor man-vrouwverhouding in de top en 

subtop op te stellen. Hierbij geldt een minimum streefcijfer van 33% vrouwen. Dit 

is een belangrijke eerste stap, en tevens een startpunt. Het einddoel is om te komen 

tot een goede balans in de (sub)top (een 50/50-verdeling). Ook wordt u verplicht 

een plan op te stellen waarin staat welke acties u gaat ondernemen om deze 

streefcijfers te behalen. Deze maatregelen neemt het kabinet om versneld te 

komen tot een goede balans in de (sub)top. Om dit ook wettelijk vast te leggen, is 

het kabinet bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel.  

 

Zo nodig wettelijk quotum 

Vijf jaar na invoering van de wettelijke verplichting om streefcijfers op te stellen 

zullen de resultaten worden geëvalueerd, met een tussenevaluatie na drie jaar. Als 

uit de tussenevaluatie (na drie jaar) blijkt dat de realisatie van het minimum 

streefcijfer van 33% onvoldoende oplevert, kan besloten worden om een wettelijk 

quotum te introduceren.1 Deze wetgeving kan worden ingevoerd als na de evaluatie 

 
1 In specifieke gevallen kunnen sectoren hiervan worden uitgesloten. 
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(na vijf jaar) blijkt dat het wettelijk minimum streefcijfer van 33% man-

vrouwverhouding in de top en subtop inderdaad niet is gerealiseerd. 

 

Ondersteuning 

De Rijksoverheid deelt graag goede voorbeelden die ondersteunen bij het opstellen 

van streefcijfers en een plan van aanpak. Ter ondersteuning wordt er onder andere 

aan het eind van het jaar een bijeenkomst georganiseerd waarin best practices en 

aandachtspunten zullen worden gedeeld. Daarnaast wordt er een jaarlijkse monitor 

ontwikkeld om de voortgang in kaart te brengen. 

 

Wij gaan ervan uit dat u zich de komende periode met volle overtuiging inzet voor 

diversiteit en vertrouwen hierin op uw commitment. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

 

 
Robbert Dijkgraaf 


