
Ik heb een aantal keren geschreven over De vervrouwelijking van het communicatiemanagement. Een 

meer recent artikel is opgenomen in het boek Met het oog op communicatie, reflecties op het 

communicatievak. Maar vijf jaar eerder had ik er ook al over geschreven, toen met als vraag of het 

communicatiemanagement inderdaad een vrouwenberoep aan het worden is. Het antwoord was: nu nog 

niet, maar hoe jonger hoe vaker vrouw, dus ja, daar ziet het wel naar uit. Ook in dit artikel stel ik de 

vraag of dat erg is. Nee, was het antwoord daarop, op zichzelf niet maar er is wel een ander probleem, er 

is sprake van een dubbele stereotiep. Ik zie dat probleem nog steeds, vandaar dat ik het belangrijk vind 

dat ook dit artikel in deze bundel verschijnt. Er is een stereotiep beeld over het communicatievak, 

namelijk dat het vooral gaat om creativiteit, sociale en communicatieve vaardigheden en een verleidelijke 

persoonlijkheid. Laten dat nu net de stereotiepen zijn van vrouwen? Het lastige van stereotiepen is dat die 

altijd hardnekkig zijn. Toen ik dit schreef, maakte ik mij daar zorgen over. Dat doe ik nu niet meer, want 

ik zie dat het vakgebied zich vanzelf emancipeert, ook al laten niet-communicatieprofessionals zich er af 

en toe nog badinerend over uit. Vraag blijft natuurlijk of dat nu ligt aan de vrouwen of aan het vak? Of 

ligt het gewoon aan de afzender die niet beter weet? 
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Er komen steeds meer vrouwen in het communicatievak, ook op het leidinggevende niveau. De verdeling 

mannen-vrouwen is nu 50-50, en op het leidinggevende niveau is dat pakweg 2/3-1/3, maar hoe jonger, 

hoe vaker vrouw. Uit emancipatieoogpunt bezien een goede situatie. Maar dat valt tegen. Want als er een 

vrouwelijk hoofd is van een afdeling, heeft de afdeling zelden een positie op topniveau en vrouwelijke 

leidinggevenden blijken structureel minder te verdienen dan hun mannelijke collega’s. Heeft het 

vakgebied ook in Nederland last van wat de Amerikanen “glass ceiling” en “encroachment” noemen? 

 

Demografie van het vak 

 

In het totale vakgebied van communicatie in de context van een organisatie werken ruw geschat 95.000 

mensen. Van Riel schat het aantal personen in de commerciële communicatie op 70.000
1
. Van Ruler en 

De Lange kwamen in het Trendonderzoek PR’95 voor public relations, voorlichting en interne 

communicatie op 20.000-25.000 personen
2
. Dit artikel gaat over dit laatste deel van de beroepsgroep van 

communicatieprofessionals, omdat alleen over deze categorie demografische cijfers voorhanden zijn. 

Deze categorie niet-commerciële communicatie was tot pakweg 1980 voor een flink deel een mannenvak. 

Maar de uitbreiding lijkt te worden gedomineerd door vrouwen. Onderzoek onder bedrijfsjournalisten
3
 uit 

1991 liet zien dat de verdeling mannen-vrouwen onder hen 2/3-1/3 is, maar hoe jonger hoe vaker vrouw: 

onder de 40 jaar is de verdeling half om half. Het trendonderzoek PR uit 1995 liet zien dat de verdeling 

binnen de hele beroepsgroep nu al fiftyfifty is. Weliswaar is niet te bewijzen dat het vak vervrouwelijkt, 

want zulke surveys zijn nooit eerder gehouden, en er zijn dus geen harde trendgegevens. Maar er zijn wel 

indicaties dat het zo is. Aan een NGPR examen in 1992 deden 1780 vrouwen en 452 mannen mee; tien 

jaar eerder was de verhouding nog omgekeerd. In 1982 was het aantal vrouwen in het ledenbestand van 

het NGPR 10%; in 1993 was dat opgelopen tot 33%; de huidige stand van zaken bij de Beroepsvereniging 

voor Communicatie (waarin het NGPR is opgenomen) is dat 38% van het ledenbestand vrouw is. Wie in 

het geschiedenisboek over PR
4
 bladert, ziet vrijwel alleen maar mannen op de foto’s. Wie weleens les 

geeft op communicatie opleidingen weet dat daar de verdeling pakweg 20:80 is: tegenover elke 20 

jongens staan 80 meisjes. Als dat geen aanwijzingen zijn.... 

 

Op zichzelf is vervrouwelijking niets bijzonders. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 

vervrouwelijkt de beroepsbevolking in Nederland sterk. De laatste jaren zijn pakweg vier van de tien 

werknemers een vrouw, in 1960 ging het nog om één op de vier. Maar zij werken voornamelijk in de 



dienstverlenende, verzorgende en administratieve beroepen en zijn daar dan ook sterk 

oververtegenwoordigd
5
, dus ook in het communicatieberoep. Op zichzelf is dat dus niets bijzonders. 

Betekent een sterke vervrouwelijking van het vakgebied nu toch dat we ons zorgen moeten maken? Ja, 

dat betekent het zeker. Niet zozeer omdat vrouwen het vakgebied zouden domineren in getal, maar om 

een heel andere reden. 

 

Het leidinggevende niveau 

 

In Amerika bleek keer op keer uit trendonderzoek dat er weliswaar steeds meer vrouwen in het beroep 

binnenkomen, maar dat zij veelal blijven hangen in de uitvoerende functies, terwijl de hoofden van 

afdelingen meestal mannen zijn. Dat was niet alleen in het pr-vak, maar gold over de hele linie. Er zijn 

daarom allerlei wettelijke maatregelen in Amerika die moeten stimuleren dat vrouwen beleidsfuncties 

bekleden. Het aandeel van vrouwen in hogere functies is daardoor wel toegenomen (al zijn er geen exacte 

cijfers bekend) maar onderzoek laat zien dat de vrouwelijke communicatiemanagers minder invloed 

hebben op de besluitvorming in hun organisaties dan hun mannelijke collega’s
6
. In Nederland liet het 

Trendonderzoek PR’95 iets zien dat weliswaar niet helemaal vergelijkbaar is maar wel even 

zorgwekkend. De verdeling mannen-vrouwen binnen de beroepsgroep is ongeveer fifty-fifty, en de 

verdeling onder de leidinggevenden is 2/3-1/3. Wie bedenkt dat het vakgebied aanvankelijk vooral uit 

mannen bestond, zal van mening zijn dat deze verdeling op het leidinggevende niveau op zichzelf 

geruststellend is en dat geconcludeerd mag worden dat de emancipatie in het communicatieberoep dus 

kennelijk behoorlijk aan het doordringen is. Nadere analyse laat echter iets anders zien. 

Uit het Trendonderzoek bleek dat 2/3 van de responderende communicatiefunctionarissen voor hun 

communicatietaken niet in een aparte communicatieafdeling waren ondergebracht, maar vielen onder een 

afdeling directiezaken, algemene zaken of marketing. Bij hen is derhalve het fenomeen van het 

‘encroachment’ zichtbaar: relevante beslissingen over communicatie worden genomen door mensen van 

buiten de communicatie. Maar helaas geldt dit ook voor een deel van de functionarissen voor wie wel een 

aparte afdeling in het leven is geroepen. Slechts 15% van die afdelingen heeft een positie binnen het 

management, de meesten hebben een stafpositie, en 14% heeft een positie laag in de organisatie. In dit 

laatste geval kan het niet anders dan dat anderen de relevante beleidsbeslissingen nemen. En het 

opvallende in dit onderzoek was dat die 14% afdelingen op uitvoerend niveau allemaal werden geleid 

door een vrouw, terwijl die 15% afdelingen op managementniveau allemaal werden geleid door een man. 

Ik ken uiteraard ook wel vrouwen op topniveau, maar het zijn er toch maar weinig. Bij de Ministeries zijn 

twee vrouwelijke hoofden van afdelingen communicatie, bij de grote bureaus kun je de vrouwen in de 

leiding op één hand tellen, bij de grotere bedrijven zitten op communicatiemanagementniveau ook niet 

meer dan een handvol vrouwen. Er zijn weliswaar meer vrouwelijke communicatiemanagers dan in het 

totale management, want van alle leidinggevenden in ons land was in 1990 in het middenkader nog altijd 

93% en in het topkader 99% man. Maar het kost de vrouwelijke communicatieverantwoordelijken 

kennelijk nog meer moeite dan hun mannelijke collega’s om tot dat niveau door te dringen. 

 

Opleiding en salariëring 

 

Communicatiemedewerkers zijn over het algemeen bijzonder hoog opgeleid: tweederde heeft een hbo- of 

wo-opleiding achter de rug, zij het dat nauwelijks 11% een opleiding heeft gevolgd die iets met 

communicatie te maken heeft. Hierbij geldt ook weer: hoe jonger hoe vaker een specifieke opleiding (en 

hoe vaker vrouw). Ook uit andere onderzoeken weten we dat vrouwen bepaald niet minder of minder 

specifiek zijn opgeleid dan hun mannelijke collega’s. Ook hun ervaring doet niet voor de mannen onder. 

Uit het Trendonderzoek bleek dat de verantwoordelijkheid voor communicatie voor de meesten nog maar 

vers was: 90% zat nog geen drie jaar op deze functie; bovendien was het voor 90% een eerste 

kennismaking met het hele vakgebied. Ook uit andere onderzoeken weten we dat de werkervaring van 

veel communicatiefunctionarissen zeer divers is en dat de meesten uit een heel ander vakgebied dan 

communicatie komen. Hierin is geen verschil te vinden tussen mannen en vrouwen. Waar echter wel 

verschil in is te vinden is in de salariëring. Uit allerlei onderzoeken weten we dat vrouwen, ook bij gelijke 

opleiding en ervaring, structureel minder verdienen voor hetzelfde werk dan hun mannelijke collega’s. 

Leeftijd speelt hierbij wel enige rol (vrouwen zijn nogal eens wat jonger dan hun mannelijke collega’s) 

maar dit verklaart beslist niet alles. Plaats van de afdeling in de organisatie zou hier wel mee te maken 



kunnen hebben, maar onze onderzoeken hebben dat niet duidelijk genoeg aan de orde gesteld tot nu toe, 

om daarover zekerheid te kunnen krijgen. Eén onderzoek, onder de verantwoordelijken voor 

communicatie bij grote bedrijven
7
, liet evenwel zien dat ook bij gelijke positie vrouwen minder vaak in de 

hoogste salarisschalen terecht komen dan hun mannelijke collega’s. Ditzelfde is ook gebleken uit 

Amerikaans onderzoek, waaruit naar voren komt dat mannen niet alleen meer verdienen voor hetzelfde 

werk, maar ook jaarlijks een betere opslag krijgen. De vrouwelijke hoogleraar Public Relations in Berlijn, 

Barbara Bärns, concludeerde eens dat het ontberen van dat ene lichaamsdeel je op een carrière van 40 jaar 

een verlies van zo’n slordige 1 miljoen dollar kan komen te staan in Amerika
8
. 

Uit dit alles blijkt dat de Wet van Sullerot misschien ook wel van toepassing is voor het 

communicatievak. Die luidt dat als vrouwen in meerdere mate een bepaald beroep uitoefenen, het aanzien 

van dat beroep lager is en het lager wordt gehonoreerd dan wanneer het beroep in meerderheid door 

mannen wordt uitgeoefend. Als dat zo is, is het een kwestie waarover de hele beroepsgroep zich zorgen 

moet maken. 

 

Doen vrouwen het niet goed? 

 

Blijft natuurlijk de vraag waarom vrouwen minder verdienen en tegen dat glazen plafond aanlopen. Dat 

vrouwen niet strategisch en analytisch kunnen zijn en geen leiding kunnen geven, is wel lange tijd 

gedacht en schijnt nog wel eens te worden gevonden door een enkele onverlaat, maar daar kan niemand 

meer mee aankomen. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat vrouwen het als manager niet beter of 

slechter doen dan mannen. Er zijn veel verschillende leiderschapsstijlen, maar die lopen niet parallel met 

de verschillen in sekse
9
. Er zijn wel andere verklaringen voor ondervertegenwoordiging van vrouwen op 

topfuncties of gebrek aan invloed als ze eenmaal een beleidsfunctie hebben. Volgens Dozier komt het 

doordat vrouwen zich niet als manager opstellen. Ze blijven volgens hem te veel gericht op de 

uitvoerende taken en te weinig op de analytische. Uit onderzoek in ons land (zie noot 6) is echter 

gebleken dat dit evengoed voor hun mannelijke collega’s geldt. Het is dus de vraag of deze verklaring 

opgaat of dat dit meer te maken heeft met de algemeen gevoelde onduidelijkheid over wat communicatie 

te bieden heeft op strategisch niveau (zie oa de artikelenreeks in Adformatie en Nieuwstribune in 1996 

over strategisch communicatieadvies). Volgens Brummans ea
10

 is er iets anders aan de hand, want worden 

vrouwen in hun werk vanuit een seksestereotypering bekeken. Daarom krijgen ze een traditionele, 

secundaire rol toebedeeld. ‘Men’ vindt vrouwen open, gevoelvol, creatief en passief, en daarom minder 

geschikt voor managementtaken. Het gaat dan dus niet om wat vrouwen doen, maar om wat anderen 

denken dat zij zullen doen. Seksestereotypering heeft ook tot gevolg dat vrouwen zelf denken dat zij 

bepaalde dingen niet kunnen, en volgens sommigen heeft dat ook tot gevolg dat vrouwen bepaalde dingen 

niet zeggen te willen. Voor vrouwen op leidinggevende posten geldt over het algemeen dat ze meer 

moeite hebben om toegang te krijgen tot de invloedrijken binnen de organisatie en de informele 

netwerken, en dat ze meer moeite hebben om serieus genomen te worden
11

. Het zou interessant zijn om te 

weten of dat ook voor de vrouwelijke communicatiemanagers opgaat. Volgens Demenint worden de 

informele circuits en besliskaders in de organisaties nog altijd door mannen gevormd. Dus bepalen die de 

cultuur en de normen. Vrouwen zijn op dat niveau in de minderheid en worden buitengesloten, c.q. laten 

zich buitensluiten. Dat zou een verklaring kunnen zijn, maar het blijft de vraag of het voor het 

communicatieberoep een passende verklaring is. Het zou wel eens kunnen zijn dat het in dit geval 

gecompliceerder ligt. Het is namelijk de vraag of het alleen te maken heeft met het stereotiepe beeld dat 

in organisaties (nog steeds) blijkt te bestaan over vrouwen op topfuncties, of dat het ook met het beeld 

van het vak zelf te maken heeft. 

 

Een dubbel stereotiep? 

 

Het stereotiep over vrouwen als open, vriendelijk, creatief, gevoelig en relationeel is zoals alle 

stereotiepen hardnekkig. Komter
12

 noemt dat de macht van de vanzelfsprekendheid: er bestaat een 

complex van voorstellingen, normen en waarderingen over hoe vrouwen en mannen zijn en hoe ze zouden 

moeten zijn. Alles wat tegen die vanzelfsprekendheid ingaat, wordt als niet relevant terzijde geschoven. 

Niets nieuws natuurlijk, maar in het kader van de meer strategische functie van communicatie zou die 

vanzelfsprekendheid wel eens een dubbele handicap kunnen zijn. Over communicatie bestaan namelijk 

ook nogal wat stereotiepen. Die komen er op neer dat sommigen nog steeds vinden dat het in dit 



vakgebied draait om goede contacten met de relaties van de organisaties, om dienstbaarheid en 

gastvrijheid, leuke stukken in de krant, creatieve folders en spannend spektakel. Samengevat: om taken 

met een uitvoerend, verzorgend karakter, of, cynischer, om inpakken, verleiding en verleidelijkheid. 

Vanuit het stereotiepe beeld over vrouwen gedacht, heb je daar vrouwen voor nodig. 

Het zou wel heel toevallig zijn als zulke nog steeds gehanteerde stereotiepen over vrouwen in het geval 

van communicatiemanagement niet meer worden gehanteerd, en de strategische en analytische 

kwaliteiten van vrouwen in die functies ineens wel worden gewaardeerd, temeer daar de noodzaak tot 

beleidsmatig en strategisch handelen in communicatie lang niet door alle opdrachtgevers wordt gezien. 

Het zou dan ook wel eens kunnen zijn dat de vervrouwelijking van het vak uiteindelijk vooral een 

versterking oplevert van het stereotiepe beeld dat het in het communicatie vak in hoofdzaak gaat om 

creativiteit, sociale en communicatieve vaardigheden en een verleidelijke persoonlijkheid: om stereotiepe 

vrouwelijke eigenschappen dus. Een beeld dat overigens ook nogal eens met de werkelijkheid van het 

dagelijkse handelen in het communicatievak overeenkomt. En dat maakt dit probleem dubbel lastig. 

 

Tot slot 

 

Wat betekent die kans op dubbele stereotypering voor de steeds grotere instroom van vrouwen, ook op de 

beleidsmatige functies in het communicatie vak? Ik weet het niet, maar het zou wel eens tot gevolg 

kunnen hebben dat het nog moeilijker wordt om ruimte te claimen voor de ontwikkeling dat het in dit 

vakgebied (ook) gaat om managementmatige en beleidsbeïnvloedende taken. Misschien moeten we 

daarom zelfs wel argwanend zijn als er vrouwen op hogere functies in het communicatiemanagement 

worden aangesteld. Misschien zijn we wel blij met een dode mus, loopt het hele vakgebied uiteindelijk 

tegen een glazen plafond aan en wordt het gekannibaliseerd door anderen van buiten het 

communicatievak. Het is dus broodnodig dat wordt onderzocht wat opdrachtgevers van hun 

communicatieafdelingen verwachten en waarom zij vrouwen als hoofd van hun afdeling aanstellen. 

Als de instroom van zulke grote hoeveelheden vrouwen, zoals nu gebeurt, op welk niveau dan ook, tot 

gevolg zou hebben dat de verdere professionalisering van het vakgebied minder ruimte krijgt en het vak 

in het uitvoerende niveau blijft steken, al is het maar vanwege de perceptie van dominante coalities in 

organisaties, dan is dat iets waarover de hele beroepsgroep zich zorgen moet maken. 
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