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onderwerp Vrouwen in leidinggevende posities binnen WDODelta en verbonden partijen 

In het AB van 28 juni 2022 is n.a.v. brief 6.1.7. door mevrouw Pater de vraag gesteld om binnen 
WDODelta inzichtelijk te maken hoeveel vrouwen er in leidinggevende posities zijn. Ook is gevraagd 
na te gaan hoe het beeld is bij enkele verbonden partijen. Naast de vraag over vrouwen in 
leidinggevende posities geeft deze brief antwoord over het kader en de doelgroep van de in 
voorbereiding zijnde wetgeving inzake een vrouwenquotum in de top van organisaties in de 
semi(publieke) sector. 

Wetgeving vrouwenquotum 
Als vervolg op de recente wetgeving, ingangsdatum 1/1/2022, voor de top van het bedrijfsleven om via 
een ingroeimodel te komen tot een vrouwenquotum (alleen nog bij beursgenoteerde c.q. grote 
bedrijven) is momenteel wetgeving in voorbereiding voor overige sectoren, waaronder de (semi) 
publieke sector. Formeel is er nu nog sprake van een streven en een gewenste voorbeeldfunctie 
vanuit de (semi)publieke sector. Er kan een formeel vrouwenquotum volgen over enkele jaren, als 
vervolg op de wetgeving bij beursgenoteerde en grote bedrijven. 

Naar verwachting komen er minimale streefcijfers van 33% vrouwen in de top, en een uiteindelijk 
streefcijfer rond de 50%. Genoemd wordt dat organisaties verplicht zullen worden om een ambitieus 
streefcijfer te formuleren en de resultaten van streefcijfers en realisatie te gaan publiceren. 

Definitie top en subtop
Er wordt in de beleidsnotities van het ministerie van OCW geconstateerd dat publieke organisaties 
verschillend zijn ingericht. Daarom is de top (nog) niet eenduidig te definiëren. 
In een toelichtende notitie wordt vaak genoemd in algemene zin voor (semi-) publieke overheden: 
bestuurlijk de AB en DB leden, dijkgraaf, burgemeester en gemeenteraadsleden. Ambtelijk wordt als 
definitie genoemd: topambtenaren vanaf schaal 15, het eerste echelon.
 
Op basis van de deze stukken is de voorlopige definitie van de top van WDODelta:

1. AB leden 
2. Dijkgraaf 
3. DB leden 
4. Secretaris directeur/directieleden
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Voorlopige cijfers per categorie: Minimaal quotum 33% behaald?

1. AB (29 zonder SD/DG) 8 V 21 M 28% Nee 

2. Dijkgraaf: O V 1 M 0% Nee
3. DB  (5) 1  V 4 M 20% Nee

4. Directie (3) 1 V 2 M 33 % Ja

=====================================================

5. MT leden (buiten doelgroep) 5 V 6 M 45% NVT

Vergelijking enkele gelieerde organisaties:

GBLT

1. AB (11) 2 V 9 M 18% Nee
2. DB (3) 0 V 3 M  0% Nee
3. Voorzitter (1) 0 V 1 M  0% Nee
4. Directeur (1) 0 V 1 M  0% Nee

Aqualysis

1. Bestuur (5) 1 V 4 M 20% Nee
2. Voorzitter (1) 0 V 1 M  0% Nee
3. Directeur (1) 0 V 1 M  0% Nee

HWH

1. AB (21) 5 V 16 M 24% Nee
2. DB (5) 0 V  5 M  0% Nee
3. SD (1) 0 M  1 M  0% Nee

Advies

Behalve de directie voldoet WDODelta momenteel niet aan het minimale quotum van 33%. Dit is ook 
het beeld bij enkele gelieerde organisaties in de sector waterschappen. Ambtelijk is bij WDODelta het 
vigerende beleid, zoals vermeld in de vacatureteksten, dat gekozen wordt voor gelijke kansen voor 
iedereen en bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan hen die in het arbeidsproces 
ondervertegenwoordigd zijn. 

Ten aanzien van het AB en DB is de samenstelling voor de periode tot de verkiezingen een feit. Bij de 
verkiezingen, die momenteel voorbereid worden, zijn hierin bestuurlijke keuzes mogelijk. Bij het 
samenstellen van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen en bij de coalitievorming voor een nieuw 
DB, kan gekozen worden te steven naar het behalen van een percentage van 33% vrouwen of het 
stellen van een hogere ambitie. Daarnaast is het mogelijk om voor het eerste ambtelijke echelon een 
streefcijfer op te stellen dat van toepassing zal zijn bij toekomstig verloop of pensionering van 
directieleden en dit expliciet te vermelden bij de werving.  
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