
De ICT-sector kampt met oplopende personeelstekorten. Een gunstig 

signaal is dat vrouwen vaker kiezen voor een ICT-studie. We zien echter 

ook dat veel van deze vrouwen toch de sector weer verlaten. Aandacht 

voor een inclusieve organisatie kan ICT-opleidingen en -bedrijven helpen 

om vrouwen beter te behouden voor de sector. Die aandacht en ook 

beleidsvorming wordt nu ondersteund door een nieuwe toolbox met 

bewezen en praktisch toepasbare handvatten. 
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Vrouwen behouden in de ICT:
toolbox met praktische 

handvatten voor 
onderwijs en bedrijven

Benutting van verschillen tussen 
medewerkers

In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om te zorgen 

dat mensen graag bij je komen werken, en dat ze blijven. 

Door meer aandacht te besteden aan de wensen en behoeften 

van hun vrouwelijke medewerkers kunnen ICT-bedrijven 

voorkomen dat zij uitstromen. En het mooie is: veel van die 

maatregelen maken het bedrijf ook aantrekkelijker voor nieuwe 

medewerkers, zowel mannen als vrouwen, en zorgen dat hun 

talenten beter kunnen worden ingezet. Sjiera de Vries is lector 

Sociale Innovatie bij Hogeschool Windesheim en onderzoeker 

bij TechYourFuture. Zij is projectleider voor de toolbox en het 

daaraan voorafgaande onderzoek: “We willen dat deze nieuwe 

toolbox aanzet tot het denken over de kracht van inclusiviteit 

in je opleiding en bedrijf, waar je in je werving, communicatie 

en cultuur op een positieve manier rekening mee kunt houden. 

Met andere woorden: kun je als opleiding of bedrijf ruimte 

bieden aan wat verschillende soorten mensen nodig hebben 

en hen door die speci� eke aandacht voor de sector behouden? 

Daar komt bij: een diverser samengesteld team zorgt voor een 

betere kwaliteit van producten en diensten. Ook vanuit dat 

perspectief is de instroom én het behoud van vrouwen in de ICT 

van groot belang. Overigens hopen we dat de toolbox breder 

gezien wordt dan alleen voor vrouwen in de ICT. De handvatten 

zijn ook voor andere branches en opleidingen inzetbaar.”

Een toolbox voor onderwijs én bedrijven 
samen  

De digitale toolbox kent twee varianten: één voor het onderwijs 

en één voor bedrijven. De toolbox bevat een whitepaper, 

video en infographics met achtergrondinformatie, en op het 

bedrijfsleven en onderwijs toegespitste beschrijvingen van 

inzetbare instrumenten en diverse praktische checklisten en 

acties. De toolbox is zo opgezet dat je er zelf in je bedrijf of 

opleiding mee aan de slag kunt. Je kunt de toolbox integraal 

inzetten, maar het is ook mogelijk om gericht voor bepaalde 

instrumenten te kiezen. De handvatten zijn eerst door zowel 

het onderwijs als bedrijfsleven uitgeprobeerd. Hun suggesties 

zijn meegenomen in de uiteindelijke versie van de toolbox.

Onderwijs enthousiast
Symen van der Zee is lector Wetenschap en Techniek aan Saxion 

Hogeschool en onderzoeker bij TechYourFuture: “Niet alleen in 

ICT-bedrijven haken vrouwen vaak af, dit doen ze ook al tijdens 

hun ICT-opleiding zelf. We zagen in ons onderzoek bijvoorbeeld 

dat vrouwelijke ICT-studenten onder andere stoppen als zij op 

de opleiding een ‘sense of belonging’ missen, ofwel als zij zich 

niet helemaal thuis voelen. Ook leven er in onze maatschappij 

stereotype gedachten dat vrouwen minder geschikt zijn voor 

techniek en ICT.” Fleur de Vries - Oudenampsen is docent ICT bij 

de Academie Creatieve Technologie van Saxion Hogeschool: 

“Binnen mijn eigen klassen zie ik ook dat vrouwen vaak 

afhaken. Dus had ik behoefte aan instrumenten om dit in 

te dammen.” 

Symen: “Vervolgens heeft Fleur een aantal acties aangereikt 

gekregen waarvan we weten dat die e� ectief kunnen 

zijn. Deze hebben we verzameld op basis van uitgebreid 

literatuuronderzoek naar succesvolle oplossingen. Ook hebben 

we bij ICT-opleidingen gevraagd naar acties en instrumenten 

die zij nu al geslaagd toepassen. Die hebben we bij een 

groep mogelijke gebruikers uitgeprobeerd en op grond van 

hun feedback aangepast. Dat heeft geleid tot een eerste set 

instrumenten die ICT-opleidingen hun vrouwelijke 

ICT-studenten helpt te behouden.”  
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Meer aandacht voor verschillen in het 
onderwijs

Fleur geeft een aantal concrete voorbeelden van de praktische 

toepassing van de toolbox in het onderwijs: “We hebben in 

eerste instantie voor alle vakken de opdrachtomschrijvingen en 

beschikbare documentatie beoordeeld op genderneutraliteit. 

Ook ons promotiemateriaal voor open dagen en seminars 

hebben we met behulp van de toolbox geanalyseerd en, waar 

nodig, aangepast.  Eveneens onze analyse van de vrouwelijke 

rolmodellen die we hanteren en hoe dit anders kan was 

interessant. We hebben twee keer een conferentie georganiseerd 

voor al onze studenten. Hiervoor hadden we niet aangekondigd 

wat de vrouwelijke rolmodellen zouden zijn. De helft van de 

sprekers waren mannen en de andere helft vrouwen. Juist de 

vrouwen hebben we laten spreken over technische zaken en niet 

alleen maar ‘communicatieve praatjes’. Dit liet iedereen zien dat 

ICT en techniek vakgebieden zijn waar vrouwen wel degelijk een 

waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.”

Bedrijven zien de meerwaarde
Capital ID is een van de ICT-bedrijven die enthousiast meedeed 

met het onderzoek dat geresulteerd heeft in de toolbox. 

Capital ID ontwerpt, levert en support Software as a Service 

(SaaS)-software. Vooral grote organisaties kunnen met deze 

software die wordt geleverd als een service zogeheten ‘branded 

content’ creëren, publiceren en beheren. Helga Wesselink is 

Director of Finance en HRM bij Capital ID: “Zoals Sjiera aangeeft, 

is deze toolbox primair gericht op vrouwen in de ICT. Maar we 

hanteren in onze organisatie een beleid gericht op ménsen, dus 

op diversiteit in de breedste zin. Dit betekent voor ons dat de 

handvatten ook voor andere doelgroepen of insteken toepasbaar 

zijn. De tools komen heel divers en bruikbaar op ons over. 

Je haalt per organisatie eruit wat voor je van belang is. De toolbox 

biedt ons niet alleen snel inzetbare actiemiddelen, maar ook 

richting om deze aangereikte acties in ons beleid te verankeren. 

Wel moet je een veilige bedrijfscultuur hebben. Dat vind ik een 

voorwaarde om het gesprek erover te voeren in je bedrijf. 

Je stelt onderwerpen aan de kaak die gevoelig kunnen liggen.” 

Veelzijdig inzetbaar
De aangereikte handvatten voor bedrijven in de toolbox geven 

praktisch antwoord op vragen als: hoe zet je binnen de ICT een 

vrouwennetwerk op? Of waar moet je aan denken als je een 

gendertraining organiseert? De toolbox focust op hoe je zelf in 

je bedrijf dit soort activiteiten handen en voeten geeft. Helga 

geeft een concreet voorbeeld van hoe zij binnen Capital ID aan 

de slag gingen met de toolbox: “Dit betrof een verbeterslag in 

het genderneutraal maken van onze arbeidsvoorwaarden en 

vacatureteksten. Een praktische en snel uitvoerbare interventie. 

Ook hebben we onze leidraad voor HR-gesprekken aangepast 

op basis van deze inzichten. Eveneens zette de toolbox ons aan 

tot de interne discussie over wat nou gepaste en ongepaste 

onderlinge communicatie is, waardoor het bewustzijn van 

mogelijke onbedoelde e� ecten wordt vergroot, nuttig en 

leerzaam voor iedereen. In die zin kan de toolbox ook een 

gesprek op gang brengen over je bedrijfscultuur en de manier 

waarop je met elkaar omgaat. Alleen al het feit dat de toolbox 

ons inspireerde tot die gedragsdiscussie werd als positief 

ervaren.” Mirte Disberg - van Geloven is onderwijskundige bij 

TechYourFuture: “Capital ID laat heel mooi zien dat de toolbox 

voor hen een trigger was om na te denken over wat zij nu echt 

belangrijk vinden als het gaat om diversiteit in het bedrijf en, 

als onderdeel daarvan, het behouden van vrouwen. Het begint 

dus eerst met bewustwording over wat er nu al binnen het 

bedrijf gedaan wordt of waar ze naartoe willen groeien, 

en dat is heel waardevol!” 

Toolbox als inspiratiebron
Mirte: “Belangrijk is wel dat er niet alleen meer bewustwording 

wordt gecreëerd bij de studenten en medewerkers over 

diversiteit in hun vakgebied, maar juist ook bij de docenten 

en het management. Zodat er ook in de cultuur en de 

omgangsvormen met elkaar op den duur iets verandert en 

het ook voor vrouwen meer aantrekkelijk is om in het 

vakgebied te blijven.” Symen benadrukt dat de toolbox niet 

letterlijk, stap-voor-stap en in zijn geheel hoeft te worden 

benut: “Het dient ook als inspiratiebron waaruit de opleidingen, 

docenten en bedrijven zelf kiezen wat voor hen wel of 

niet werkt.” 

Koersen op wisselwerking
Fleur: “Uiteraard werken we als onderwijs niet geïsoleerd, 

maar goed samen met bedrijven, bijvoorbeeld via stages en 

gezamenlijke projecten. Het is dus voor ons ook interessant 

om te zien hoe het bedrijfsleven de toolbox toepast.” Symen: 

“De acties voor zowel onderwijs als bedrijfsleven zijn zoveel 

mogelijk op elkaar afgestemd en soms zelfs vergelijkbaar 

gemaakt. De hoop is dat opleidingen de bedrijven waar zij 

mee samenwerken wijzen op de voordelen van de toolbox 

én andersom!”  Mirte: “Het zou mooi zijn als onderwijs en 

bedrijven de aandacht voor diversiteit en het aantrekken én 

behouden van vrouwen gedurende de contactmomenten van 

de student met de bedrijven benutten; denk bijvoorbeeld aan 

de stages die studenten lopen. Juist tijdens die momenten is 

het belangrijk dat vrouwen al positieve ervaringen opdoen in 

de bedrijven waar zij komen, en zo sneller geneigd zijn om door 

te stromen.”

Nader onderzoek naar bredere inzet 
De ambitie van het onderzoeksteam dat de toolbox heeft 

ontwikkeld, is om in een vervolgproject te onderzoeken of 

deze toolbox ook inzetbaar is voor andere opleidingen dan 

ICT, namelijk techniekopleidingen in de breedte. Met eveneens 

onderzoek naar de toepasbaarheid ervan op MBO-niveau. 

Sjiera: “We willen bovendien niet alleen verbreden naar 

opleidingen om MBO-niveau, maar ook naar andere branches 

dan de ICT. Immers, ook andere technische branches kampen 

met personeelsgebrek en ook daar kan men meer doen om een 

aantrekkelijker werkgever te worden voor vrouwen.”

Benieuwd? De toolbox staat digitaal 
(en gratis) voor u klaar!

Wilt u ook vrouwen aantrekken én behouden voor de 

ICT? Zowel vanuit uw opleiding als bedrijf? Gebruik 

dan ook deze digitale toolbox. De toolbox is gratis te 

gebruiken via deze link. Naast concrete tools bevat 

de toolbox ook achtergrondinformatie, zoals een 

whitepaper dat u precies vertelt wat wel en niet werkt 

om vrouwen te werven én te behouden voor de ICT.


