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Adviesaanvraag diversiteit in de top

Geachte mevrouw Ham

?

d;

Graag verzoeken wij de SER om een advies uit te brengen over culturele en
genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven.
Diversiteit in het bedrijfsleven biedt kansen. Uit onderzoek komt een correlatie
naar voren tussen de mate van gender- en culturele diversiteit in een organisatie
en de mate van innovatie en de prestaties op langere termijn 1 . Dat geldt ook voor
de top van het bedrijfsleven, de raden van bestuur en de raden van
commissarissen. Toch blijkt dat veel bedrijven weinig divers zijn, zeker aan de
top. Grotere diversiteit aan de top geeft bedrijven voordelen en biedt mensen
waardevolle rolmodellen. Diversiteit is daarnaast belangrijk vanuit het perspectief
van sociale rechtvaardigheid, omdat de talenten van iedereen zo goed mogelijk
tot hun recht moeten kunnen komen. Vrouwen met een goede opleiding stromen
toch niet in gelijke mate als hun mannelijke evenknie door naar hogere functies.
Culturele aspecten lijken hier invloed op te hebben. Hierdoor lijkt een groot
potentieel verloren te gaan. Ook voor Nederlanders met een niet-westerse
migratieachtergrond geldt: benut Nederland het potentieel dat zij
vertegenwoordigen? Welke obstakels staan realisatie van dat potentieel in de
weg? Het zou goed zijn als de SER een beeld zou kunnen geven over welk extra
potentieel het Nederlandse bedrijfsleven zou kunnen beschikken als keuzes en
loopbaanpaden gelijker zouden verlopen voor de verschillende groepen en welke
openingen er zijn om meer doorstroom naar de top te bereiken.
De afgelopen jaren is er al veel aandacht geweest voor "vrouwen aan de top".
Ondanks de vele aandacht is de voortgang beperkt. Bij brief van 6 maart 2018 is
de Tweede Kamer bericht over de resultaten van de wettelijke streefcijferregeling
van 30% vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen van

1 Me. Kinsey - Delivering through diversity (2018), BCG - How diverse leadership teams
boost innovation (2018)
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