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vrouwen).
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Koophandel en de Duitse Vereniging van Vrouwelij-
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105 activisten ondernamen een indrukwekkend aantal activiteiten: de EWSDGE website werd gemaakt
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genwoordigers van de bedrijven, een concept van de
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tor functioneerde voor het EWSDGE projectvoorstel,
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gingen van vrouwelijke juristen (EWLA Bulgarije, de

wikkeld en het idee achter het EWSDGE project werd
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belang, omdat dit een bewezen basis vormt om

dens de eerste helft van 2015 de jaarlijkse algeme-

vrouwen in een raad van bestuur te krijgen.

ne aandeelhoudersvergaderingen (AGM’s) van de bedrijven uit de EURO STOXX 50 index bij te wonen,

We zijn verdere concrete stappen aan het plannen.

evenals van een selectie van de bedrijven uit de BUX,
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SOFIX en FTSE 100 indexen en een enquête te ver-

ten de weg naar gendergelijk leiderschap vrij kunnen

zenden om de raad (van commissarissen) van deze

maken. We willen de EWSDGE activiteiten op nati-

bedrijven om gedetailleerde informatie te vragen over

onaal niveau voortzetten, en dat minimaal in Frank-

de vertegenwoordiging van vrouwen binnen leider-

rijk, het VK, Spanje en Duitsland. Dit is erg belang-

schapsfuncties van hun bedrijf (raad van bestuur en/

rijk omdat de richtlijn vrouwen in raden van bestuur
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aan dat het imperatief is, om de EWSDGE activiteiten
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te ontwikkelen door het aantal geselecteerde bedrij-

decennium aan cumulatief onderzoek, actie en her-
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goed toegankelijke informatie ter beschikking te stel-

DGE project zelf gedurende een periode van twee

len met betrekking tot de data en tijden van AGM’s,
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lingen voortgevloeid op basis van onze belangrijk-

ze aanbevelingen helpen dit wereldleiderschap te be-

ste bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op
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AANBEVELINGEN
Ambitieuze wetgeving en beleid op Europees en nationaal
niveau zijn noodzakelijk
1. Een bindende wetgeving met betrekking tot gendermaxima aannemen.
2. De overheid moet een politiek besluit nemen waardoor beide geslachten minimaal 40 procent
vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van bedrijven in eigendom van de staat.
3. De vertegenwoordiging van vrouwen in de bedrijfsstructuur moet transparanter worden.
4. Studies en statistieken voorbereiden omtrent vrouwen die leiderschapsposities bekleden.
5. Gelijke salarissen conform transformerende gelijkheid positief ontwikkelen.
6. Het verband tussen de principes van gendergelijkheid en overheidsopdrachten versterken.
7. Voordelen ontwikkelen voor bedrijven die een sterk, bewezen gendergelijkheidsbeleid hanteren.
8. Effectieve, intelligente sancties ontwikkelen voor bedrijven die zich er niet aan houden.
9. De Europa 2020 strategie aanvullen met transformerende gendergelijkheidsmaatregelen.

Bedrijven moeten in actie komen en hun bedrijfscultuur
veranderen
10. Het “toevoerkanaal” voor leiderschap ontwikkelen en implementeren, en een groep met vrouwelijke
talenten opstellen.
11. Realiseren dat vrouwen met besluitvormingsfuncties een goede zaak zijn.
12. De bedrijfsstrategie voor gendergelijkheid ontwikkelen, communiceren, implementeren en volgen.

Een verandering in de maatschappelijke perceptie is nodig
13. De gelijkheid tussen vrouwen en mannen als fundamenteel recht erkennen en implementeren.
14. Gendergevoelige voorlichting aanmoedigen en implementeren.
15. Campagnes over gendergelijk leiderschap lanceren om het openbare bewustzijn te vergroten.
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