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Op 9 december 2005 vond een themabijeenkomst 
plaats met als titel Advocaat en vrouw, georganiseerd 
door OSR Juridische Opleidingen (zie Advocatenblad 
2006-1, p. 5-6). Een van de conclusies van de dag was 
dat het met de instroom van vrouwen in de advocatuur 
goed gaat, maar met de doorstroom naar seniorposities 
en het partnerschap veel minder: 39% van de advocaten is vrouw, van 
de compagnons is dat slechts 15%.
 Er is dus een glazen plafond. De advocatuur onderscheidt zich op 
dit punt overigens niet van andere zakelijke dienstverleners.
 Daar komt bij dat veel vrouwen de advocatuur voortijdig verlaten. 
Hoewel het aandeel vrouwelijke stagiaires de laatste jaren 55% van 
de instroom uitmaakt, neemt het totale aandeel vrouwen in de 
advocatuur niet toe. Aanzienlijk meer vrouwen dan mannen opteren 
na verloop van tijd voor een werkkring elders, bijvoorbeeld door 
de komst van kinderen. Maatregelen om de combinatie van werk 
en gezin te vergemakkelijken – zoals kantoren die meebetalen aan 
kinderopvang – blijken veelal onvoldoende om vrouwen te laten 
doorstromen naar de top.
 Daarvoor is meer nodig, zoals bewustwording en het slechten van 
onbedoelde drempels bij selectie voor seniorfuncties en partnerschap. 
Zo worden mannen veelal beoordeeld op hun potentieel, en vrouwen 
op hun prestaties. Verder worden selectiecommissies vaak bemand 
door, inderdaad, mannen.
 Bij vrouwen zelf is ook een mentaliteitsverandering wenselijk. Zo 
blijkt uit onderzoek dat vrouwen veel slechter onderhandelen dan 
mannen, als het gaat om de eigen arbeidsvoorwaarden.

Een gemiddeld lagere beloning van vrouwelijke advocaten 
voor hetzelfde werk is van dit alles het gevolg. Op het punt van 
beloning hebben vrouwen het afgelopen jaar voor het eerst een 
inhaalslag gemaakt in alle bedrijfssectoren, behalve in de zakelijke 
dienstverlening.
 Om de uitstroom van – volledig opgeleide – vrouwelijke advocaten 
te beperken en de doorstroom naar het partnerschap te bevorderen, 
wil de Orde specifiek kantoorbeleid stimuleren, onder meer door het 
instellen van een jaarlijkse prijsuitreiking aan een kantoor dat hierin 
een voorbeeldfunctie vervult. De prijs, naar Angelsaksisch voorbeeld, 
is bedoeld als beloning voor een kantoor dat zich op bijzondere 
wijze inspant om het grote potentieel aan vrouwelijk talent voor de 
advocatuur te behouden. Over het precieze hoe en wat van de prijs 
wordt u binnenkort nader geïnformeerd.
 En laat ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om een 
hand in ‘eigen’ boezem te steken: ook de Orde is overwegend een 
mannenbolwerk. Hoogste tijd voor meer vrouwen in de bestuurlijke 
geledingen van de Orde!

Vrouwen naar de top

Els Unger
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