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VVrroouuwweenn  &&  IICCTT……  

eeeenn  vvrreeeemmddee  ccoommbbiinnaattiiee??

De realiteit doet onterecht vermoeden
van wel, want de ICT-sector telt
momenteel slechts 20% vrouwen.

Hoe kan u als interim- of VDAB-consu-
lent-e of als rekruteringsverantwoor-
delijke een bijdrage leveren tot een
verhoging van dat aantal?

De tips in deze brochure helpen u
alvast op weg…

Het is misschien goed om weten dat u
niet alleen staat in de strijd, want ook
ouders, leerkrachten, studiebegelei-
ders/sters, werkgevers en uiteraard de 

vrouwen en meisjes zelf spelen een
belangrijke rol in deze kwestie.

   rekrutering en plaatsing
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Het profie l  van de kandidaat 

"
“Toen ik me inschreef bij 
het interimkantoor was ik 
eerder bescheiden over 
mijn computervaardigheden. 

De vacante job van webmaster 
zei me wel iets, maar ik twijfelde.
Na de tests en een gesprek met 
de interimconsulente, bleek dat 
ik mijn kennis had onderschat. 

Mijn interimconsulente kende 
mij dus beter dan ikzelf… 
Ze deed me inzien dat ik meer
moet geloven in mijn eigen kunnen.

Ik voel me goed in mijn job 
van webmaster en ik leer, net als
mijn collega’s, nog elke dag bij.”

Marie-Claire, Webmaster

# TIPS

Vele vrouwen onderschatten zichzelf
wanneer het op computerskills aan-
komt*, dus:

☛ Houd hier rekening mee wanneer u
hen begeleidt. 

☛ Zorg ervoor dat ze zichzelf realisti-
sche eisen stellen.

☛ Moedig hen al eens vaker aan om
mee te dingen naar een ICT-job.

* Vrouwen en mannen die op objectieve com-
putertests gelijke resultaten behalen, schatten
hun computerskills over het algemeen funda-
menteel anders in. Vrouwen zijn geneigd hun
eigen computerkennis te onderschatten.

Marie-Claire
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Ook na een bijscholing behoort een
loopbaan in ICT tot de mogelijk-
heden, dus:

☛ Geef ook om- en bijgeschoolde men-
sen een kans. 

☛ Niet iedereen kiest meteen de
juiste studierichting: verschillende
factoren kunnen die studiekeuze
beïnvloeden.

☛ Zichzelf omscholen of bijscholen in
informatica getuigt van extra moti-
vatie en enthousiasme voor een
ICT-functie.

 correct inschatten
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In het vacaturebericht
staat vermeld: 
“Kennis van Java vereist.”

"
“De basiscursus Java die ik gevolgd
heb, zal zeker niet volstaan. 
Ze verwachten waarschijnlijk veel
ervaring en een perfecte kennis.”

"
“Echt een job voor mij. 
Die basiscursus Java zal goed 
van pas komen. Meer kennis 
en ervaring kan ik geleidelijk 
aan verwerven.”

...Een neutrale vacature?

Een neutrale vacature voor vrouwen 

Leen

Pieter

# TIPS

Vele vrouwen overschatten vaak de
competenties die nodig zijn voor
het uitoefenen van een ICT-job,
zeker indien de technische vereisten
niet gespecificeerd zijn in de vaca-
tureberichten, dus:

☛ Specificeer de kennis en skills die
kandidaten voor een bepaalde
functie moeten beheersen. 
Schrijf bijvoorbeeld niet: “Ervaring
in het ontwikkelen en onderhouden
van complexe internet- en intranet-
applicaties vereist”, wanneer u een
specifieke kennis bedoelt. 
Schrijf eerder: “Kennis van HTML,
Dreamweaver en Frontpage vereist”.
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Schrijf bijvoorbeeld niet: “Kennis
van Java vereist”, wanneer een
basiskennis volstaat. Schrijf eer-
der: “Basiskennis van Java vereist”.

☛ Vermijd al te abstract woordgebruik,
of het nodeloos hanteren van tech-
nische termen.

☛ Stel geen onrealistische eisen aan
potentiële kandidaten in vacature-
berichten. 

Stel de job niet zwaarder voor dan
ze is. Beschrijf de functie zo
nauwkeurig en realistisch mogelijk. 
Vermeld regelmatig dat bijleren on-
the-job gewaardeerd wordt en dat
het de normale gang van zaken is.

☛ Waak over de genderneutraliteit
van functietitels. In eerste instan-
tie: door de wettelijk verplichte
vermelding (m/v) op te nemen in
het vacaturebericht. Beter nog:
door werkelijk neutrale functieti-
tels te hanteren die zowel vrouwen
als mannen aanspreken.
Vermeld bijvoorbeeld “Verantwoor-
delijke netwerkbeheer” in plaats
van “Netwerkbeheerder”.

 en mannen uitschrijven

7



“Een klant merkte op: 
‘Mijn ICT-bedrijf heeft mensen
nodig die flexibel en gemakkelijk
beschikbaar zijn. Bij vrouwen ligt
dat soms nogal moeilijk.’

Mijn reactie?

Vrouwen zijn net als mannen: 
ze verschillen van persoon tot 
persoon. Wat telt is dat de 
kandidaten de vereiste vaardig-
heden en kennis hebben, en 
die heeft onze kandidate in 
overvloed.” 

Frederique, interimconsulent 

# TIPS

☛ Probeer eventuele vooroordelen
inzake gender en ICT te weerleggen
bij uw klanten. Geef er in geen geval
aan toe.

☛ Wijs uw klanten op de voordelen van
een divers personeelsbeleid (een
betere dienstverlening garanderen
naar diverse klanten, nieuw talent
ontdekken…).

☛ Vermijd en weerleg het denken in
termen van groepen. Iedereen is
uniek!

☛ Werkgevers in de ICT-sector hechten
vaak veel belang aan flexibiliteit,
dus: vermeld dat vrouwen ook in
andere functies (bijvoorbeeld ver-
pleging, verkoop…) veel flexibiliteit
aan de dag leggen.

Omgaan met vooroordelen
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Actuele en complete info 
over ICT-jobs verschaffen

“En ik die dacht dat de job 
van e-business consultant 
een puur technische job was. 

Mijn interimconsulent verzekerde
me dat er veel meer bij kwam 
kijken dan dat: teamwork, 
sociale vaardigheden, verantwoor-
delijkheidszin… en hij had gelijk!” 

Sarah, e-business consultant

# TIPS

☛ Technische beroepen zijn niet
altijd wat men ervan denkt. Vele
technische beroepen dragen ook
sociale en creatieve aspecten in
zich. Niet iedereen is daarvan op
de hoogte, dus: geef actuele en
complete info over de ICT-functies. 

☛ Verzamel regelmatig recente info
over de verschillende ICT-functies.
Op deze manier kan u een betere
‘match’ tussen vraag (werkgevers)
en aanbod (werkzoekenden) verze-
keren. De ICT-wereld verandert
snel, net als de functies die er deel
van uitmaken. 

"Sarah
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"
“Ik dacht dat ik vrij was van 
stereotiepe denkbeelden over 
mannen en vrouwen. 
De *genderopleiding van vorige week
heeft me doen inzien dat dit 
niet zo was. Ik zie nu veel duidelijker
hoe socio-culturele patronen in de 
samenleving mijn werk als consulente
kunnen beïnvloeden. Een vrouw als 
PC-technicus leek mij een vreemde
combinatie. Maar waarom eigenlijk?
Daar had ik geen verklaring voor.” 

Evelien, interimconsulente

* Gender verwijst naar de sociaal-culturele 
constructie van vrouwelijkheid en mannelijkheid
in de maatschappij, dus niet naar de 
biologische sekseverschillen.

# TIPS

☛ Ga er niet van uit dat u vrij bent van
vooroordelen. Iedereen wordt er wel
eens mee geconfronteerd.
Belangrijk is dat u nagaat hoe ze uw
leven en werk kunnen beïnvloeden.

☛ Volg eens een *genderopleiding als
de kans zich voordoet. U komt er
heel wat te weten over het hoe en
waarom van uw eigen denkbeelden.

☛ Stel dezelfde eisen aan vrouwen 
en mannen; verwacht hetzelfde
van hen. Ga er niet van uit dat de
één beter is in het programmeren
en de ander in het manipuleren
van computers.

Genderbewustzijn ontplooien

Evelien
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Electronic@

Het project Electronic@ streeft naar een gelijke toegang 
voor vrouwen en mannen tot ICT-gerelateerde functies, 
tot de ICT-sector en tot ICT-functies in het bijzonder. 
Daarom werd een reeks van vier instrumenten ontwikkeld 
onder de vorm van brochures en een CD-ROM voor 
de verschillende groepen die een rol spelen in dit proces:

☛ “Kansen & Beroepen” richt zich tot meisjes en vrouwen; 
☛ “Studie & Vorming” richt zich tot studievoorlichters en opleiders; 
☛ “Rekrutering & Plaatsing” is bestemd voor wervings- 

en selectiekantoren en arbeidsbemiddelaars; 
☛ “Diversiteit: Een Toegevoegde Waarde” is bestemd voor werkgevers.

Hoewel de instrumenten inhoudelijk zijn afgestemd op een 
specifieke groep, lopen een aantal opdrachten als een rode 
draad doorheen de reeks: het helpen ontwikkelen van een groter
bewustzijn met betrekking tot de genderthematiek, het doorbreken
van stereotypen en het verschaffen van nuttige info en tips. 

De instrumenten – brochures en CD-ROM – zijn gratis te bestellen 
bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
en de downloadbare versies zijn beschikbaar op www.ada-online.be

Electronic@

EElleeccttrroonniicc@@ is een project van het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, met de steun van het Europees Sociaal Fonds 
Belliardstraat 51 - 1040 Brussel - tel. 02 233 40 18 - www.meta.fgov.be
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