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Introductie 
 
De Nederlandse Technische Vakvrouwen Index 2019 geeft een overzicht van het aandeel 
vrouwen in technische uitvoerende beroepen. De gegevens zijn gebaseerd op cijfers van 12 
technische bedrijven op 25 november 2019.  
 
Op dinsdag 3 december, 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verplicht 
vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Het 
quotum moet ervoor zorgen dat 30% van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw is. 
D66 en SP hebben daarnaast een voorstel ingediend, waarin wordt gepleit voor gelijke 
kansen voor vrouwen in alle geledingen van de arbeidsmarkt. Dit was ook voor ons een 
reden om deze index te introduceren. 
 
Met deze index willen we meer aandacht vragen voor vrouwen in de techniek, specifiek in 
uitvoerende functies. Deze index is enerzijds belangrijk om meer diversiteit in de techniek te 
realiseren en anderzijds om het aantal technische vakmensen überhaupt te vergroten.  
 
Meer technische vakvrouwen zou zomaar de oplossing kunnen zijn voor het stagneren van 
de energietransitie, woningbouw en industrie door tekort aan technici. Netbeheerders 
kunnen bijvoorbeeld op dit moment niet of nauwelijks aan de vraag naar nieuwe 
aansluitingen voldoen. Terwijl bijna de helft van de beroepsbevolking, zijnde de vrouw, nu 
niet wordt benut voor het invullen voor deze functies. Bovendien kunnen vrouwen een 
positieve bijdrage leveren aan de dynamiek binnen een technisch team. Feedback geven, 
samenwerken, empathie en stressbestendigheid worden steeds belangrijker door het snelle 
veranderingen in het werk. Als de machocultuur wordt doorbroken door meer vrouwen op de 
werkvloer kunnen de sociale vaardigheden van vrouwen én mannen tot bloei komen. Meer 
sociaal vaardige vakmensen leidt tot beter functionerende teams en minder uitval, wat weer 
bijdraagt aan het oplossen van het tekort. Tegelijkertijd wordt het werk, bijvoorbeeld dat van 
monteur, steeds minder fysiek zwaar door allerlei hulpmiddelen zoals exoskeletten en 
robots, dus vervalt het argument dat technisch werk ongeschikt is voor vrouwen. 
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De cijfers 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2018 16.000 vrouwen werkzaam waren in de techniek 
met een middelbare beroepsopleiding. Ten overstaan van 361.000 mannen. Vrouwen 
maken daarmee maar 0,4% uit van de technische vakmensen in Nederland. Percentages 
van de jaren daarvoor waren 0,5% (2017), 0,4% (2016, 2015, 2014), en 0,3% (2013).  
 
Daarnaast hebben 68.000 vrouwen een technische opleiding genoten, daar werkt slechts 
24% van. Voor mannen geldt dat dit 387.000 van de 601.000 vakmensen met een opleiding 
werkzaam zijn. Dat is 64%.  
 
 

Type bedrijf Totaal 
technische 
vakmensen 

Totaal technische 
vakvrouwen 

Percentage 
vrouwen 

Afvalbedrijf 230 1 0,4% 

Afvalbedrijf  9 0 0% 

Afvalbedrijf 230 0 0% 

Afvalverwerkingsbedrijf  260 0 0% 

Bouwbedrijf  1200 90 7,5% 

Installatiebedrijf 900 9 1% 

Installatiebedrijf 6 0 0% 

Installatietechniek 
Zorginstelling 

40 2 5% 

Installatiebedrijf  25 0 0% 

Netbeheerder 900 8 0,9% 

Netwerkbedrijf 50 0 0% 

Waterbedrijf 120 2 1,7% 

Totaal  3970 112 2,8% 
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We hebben het aantal vrouwen in uitvoerende technische functies opgevraagd bij 
technische bedrijven. Dit zijn vrouwen met een middelbaar opleidingsniveau die uitvoerende 
technische functies hebben. Bijvoorbeeld: technician, uitvoerder, monteur, engineer, 
planner. We kijken naar uitvoerende functies omdat juist deze mensen bouwen, installeren, 
onderhouden, monteren, repareren. Zij voeren plannen uit die gemaakt worden om onder 
andere de energietransitie te realiseren.  
 
In deze steekproef is het percentage vrouwen in technisch uitvoerende beroepen 2,8%. 
 
 

 

 

 
DeSlimste Handen Verkiezing 
Bij de Slimste Handen 2019 verkiezing 2 vrouwen genomineerd van de 203 technische 
vakmensen. Dat is slechts 0,3%.  
 
De Slimste Handen van Nederland is een prijs die door CrossOver is opgericht om 
technische vakmensen de waardering te geven die zij verdienden. In 2019 werden 203 
technische vakmensen van meer dan 40 technische bedrijven genomineerd voor deze prijs.  
De tweede editie van de Slimste Handen van Nederland vindt plaats op 18 september 2020.  
 
Uit de nominaties blijkt ook dat vrouwen een zeldzame aanvulling zijn op technische teams: 
Opvallend is dat de twee vrouwen genomineerd werden met de onderbouwing dat ze hun 
‘’mannetje’’ staan in deze mannenwereld.  
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Een technician van een Kabel en Telecombedrijf werd genomineerd door haar collega’s: 
“omdat het niet gewoon is om als vrouw je "mannetje" te staan in een mannenwereld. Ze 
staat altijd klaar om haar collega's te helpen in het netwerk een echte teamspeler.”  
 
De andere genomineerde technica werd genomineerd omdat “ze als een van de weinige 
vrouwelijke technici haar "mannetje" staat in de overwegend mannelijke afvalbranche. Ze 
vecht voor vernieuwing in haar vakgebied en denkt in meerdere oplossingen.” 

Toekomst Index Technische Vakvrouwen 
Ons doel is om meer aandacht voor vakvrouwen in de techniek te genereren. Naast het 
jaarlijks publiceren van deze index en trendanalyse adresseren we dit vraagstuk in ons 
netwerk en bouwen we aan concrete oplossingen. 

Over CrossOver en Contactinformatie 
CrossOver is een onderzoek- en actiebureau voor technische bedrijven. Samen met 
technische bedrijven én vakmensen zetten wij initiatieven op om technische vakmensen te 
werven, ontwikkelen en binden.  
 
De missie van CrossOver is dat in 2030 Nederlandse vakmensen de Slimste Handen ter 
wereld hebben. CrossOver ontwikkelt 'gereedschap' voor het werven, binden en ontwikkelen 
van die Slimste Handen. Omdat we er stellig van overtuigd zijn dat juist technische 
vakmensen nodig zijn bij de energietransitie, vergrijzing, zorg en woningtekort. Onze missie 
daarbinnen is verbinden. Verbinden van expertise, verbinden van de werkvloer met het 
management en het verbinden van organisaties. 
 
Voor meer informatie, contacteer Itzél Zuiker (itzel@projectcrossover.nl | 06-39714966 
 
https://www.projectcrossover.nl/ | https://www.deslimstehanden.nl  
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