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Samenvatting
In dit proefschrift worden netwerken, carrière en vrouwen samengebracht rondom 

de vraag: In welke mate hebben hoger opgeleide vrouwen inzicht in de wijze waarop 

netwerken werken, op welke wijze netwerken zij en zetten zij deze inzichten in om 

hun carrièredoelstellingen te verwezenlijken? Om deze vraag te beantwoorden is 

ten eerste gekeken naar wat netwerken zijn. Netwerken bestaan uit verbindingen tus-

sen actoren en in die netwerken wordt sociaal kapitaal gevormd. In welke mate dat 

gevormd wordt, hangt af van een veelheid aan factoren zoals de opbouw van het net-

werk, de dichtheid van het netwerk, de plaats in het netwerk maar ook van factoren 

als uitsluiting en reciprociteit. De actor speelt een belangrijke rol bij de vorming van 

het sociaal kapitaal en het benutten van de netwerkmogelijkheden voor het realiseren 

van haar ambities. Het bouwen van een netwerk is een wederkerig proces (Buffel et 

al., 2009) en degene met wie een relatie is aangegaan of mogelijk aangegaan wordt, 

speelt daarin een rol. Alleen als de verbinding tussen actoren actief tot stand is geko-

men wordt sociaal kapitaal gevormd en kunnen hulpbronnen beschikbaar komen. De 

hulpbronnen bestaan onder andere uit informatie, kennis en nieuwe contacten. Deze 

hulpbronnen kunnen door de deelnemers van het netwerk worden ingezet voor het 

realiseren van carrièredoelen. Om van sociaal kapitaal gebruik te kunnen maken moet 

worden geïnvesteerd in het netwerk. Het vraagt bijvoorbeeld tijd en aandacht om de 

relaties te onderhouden. Bewustzijn van de werking van netwerken kan bijdragen aan 

betere uitkomsten van het netwerk. Omdat volgens onderzoek vrouwen en mannen 

niet op dezelfde manier profijt hebben van netwerken is ook het aspect gender in 

relatie tot netwerken ingebracht. 

Dit is de basis voor het eerste kwalitatieve onderzoek met de centrale vraag In 

hoeverre zijn vrouwen zich bewust van de werking van netwerken, de betekenis van 

netwerken en hun eigen rol in het gebruik van het netwerk? Hiervoor zijn hoogopge-

leide vrouwen die actief zijn in hun carrière geïnterviewd. Aan deze deelstudie werk-

ten 26 vrouwen mee. Een aantal vrouwen was terughoudend in deelname omdat zij 

van mening waren geen netwerk te hebben dat interessant was voor dit onderzoek. 

Eenmaal over de streep zijn de vrouwen tijdens het interview uitgenodigd om naar 

het eigen netwerk te kijken in termen van structuur, netwerkmechanismen, -samen-

stelling en -uitkomsten. Als eerste werd hun de vraag gesteld om toe te lichten wat 
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voor hen een netwerk betekende. Er waren respondenten die hun netwerk vooral 

beschouwden vanuit hun werk en daarbij aangaven dat de mensen die zij privé ken-

nen niet bij het netwerk horen. Iemand zei letterlijk: Je hebt vrienden en je hebt een 

netwerk. Bij andere respondenten was het vanzelfsprekend dat zij al hun contacten 

als hun netwerk aanduiden. Aan respondenten werd vervolgens gevraagd het netwerk 

te tekenen. Dit zorgde er vooral voor dat respondenten zich bewust werden van het 

netwerk en gaandeweg het tekenen ontdekten wie er allemaal in het netwerk zaten 

en hoe zij een beroep op hen zouden kunnen doen. Van een onbewust weten en 

soms ook onbewust gebruiken tot een herkenning van het netwerk (bewust weten) 

en ook inzien hoe het te gebruiken is. Aanvullend werden afbeeldingen gebruikt van 

netwerken om te onderzoeken hoe het achterland van het netwerk van de respon-

denten eruit ziet (Henneberg et al., 2004; Mehra et al., 2014). Hieruit is een nieuwe 

afbeelding ontstaan als een combinatie van verschillende plaatjes. Volgens de res-

pondenten was het achterland gevarieerder dan op basis van de plaatjes kon worden 

aangegeven. Het actief en bewust bouwen aan het netwerk waarvan Baker (1994) de 

noodzaak aangeeft, is een onderdeel van het interview. Het netwerkbewustzijn van 

de geïnterviewde vrouwen in relatie tot hun carrièreontwikkeling was niet heel groot. 

Zoals ook bij het tekenen bleek, was een deel van de vrouwen zich nauwelijks bewust 

van haar netwerk en de rol van het netwerk bij het realiseren van bepaalde doelen. 

Ook vond een deel van de respondenten het moeilijk om vragen in het netwerk neer 

te leggen voor het realiseren van haar carrièredoelen. 

In de daaropvolgende deelstudie staan netwerkgedrag en -bewustzijn centraal. 

Hiervoor wordt een deel van de vragenlijst van Stam (2015) gebruikt om zicht te krij-

gen op netwerkgedrag. In bijlage C is de vragenlijst opgenomen die is gebruikt voor 

dit onderzoek. Dit is een kwantitatief onderzoek onder 747 vrouwen en mannen in 

de leeftijd van 25-67 jaar. Omdat mannen meer opbrengsten uit hun netwerk halen 

(Burke et al., 1995), staat in deze studie vooral de vraag centraal of vrouwen en man-

nen in een netwerk anders acteren en op welke aspecten verschillen zijn waar te 

nemen. De verschillen tussen vrouwen en mannen in het gebruik van het netwerk 

zijn vooral waarneembaar bij netwerktevredenheid, bewust netwerken en netwerk-

bewustzijn. Mannen scoren significant hoger op netwerkbewustzijn en op bewust 

netwerken en tevredenheid dan vrouwen. Op de subdimensie van netwerkgedrag, 

mate van verbinden, vertonen vrouwen minder actief netwerkgedrag dan mannen. 
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Vrouwen vertonen een lagere netwerktevredenheid dan mannen en hoe actiever het 

netwerkgedrag hoe hoger de tevredenheid. Echter de relatie tussen netwerkgedrag 

en netwerktevredenheid is voor vrouwen en mannen vergelijkbaar. Op het aspect 

verbindingen leggen scoren mannen hoger dan vrouwen. Er zijn ook andere verschil-

len gevonden in netwerktevredenheid: er is een significant verschil tussen mensen die 

van plan zijn binnen een jaar een carrièrestap te gaan maken en mensen die pas over 

20 jaar weer een carrièrestap zullen maken. Wanneer zij geen carrièrestap op korte 

termijn plannen zijn de respondenten meer tevreden over het netwerk. 

De derde deelstudie is wederom een kwalitatief onderzoek. De doelgroep die hier-

voor benaderd is, bestond uit hoogopgeleide vrouwen die een topfunctie vervullen. 

Dit betekent dat deze vrouwen werken als eindverantwoordelijk leidinggevende of 

in het eerste en tweede echelon van een bedrijf of organisatie. Naast dat er gekeken 

wordt naar netwerken en carrière komt de rol van de sponsor en partner als onder-

deel van het netwerk aan bod. Er wordt ingegaan op de belemmeringen die vrouwen 

ervaren om carrière te maken zoals stereotiepe beelden, uitsluiting en gebrek aan 

rolmodellen. De vrouwen zijn heel duidelijk over de rol van het netwerk en geven aan 

dat dit van wezenlijk belang is, al zijn er wel verschillen in de mate waarin en de wijze 

waarop het netwerk wordt ingezet. Ook bepaalt de gezinssituatie voor een deel hoe-

veel tijd beschikbaar is om te netwerken. Anderen zijn ook daarin helder: maak met 

de thuissituatie afspraken over de verdeling van taken (voordat er kinderen komen). 

Werken in een topfunctie vraagt over het algemeen fulltime (of op zijn minst 4 dagen) 

beschikbaarheid en om dat waar te kunnen maken, moet je de zaken goed regelen. 

Een ander belangrijk aspect dat de topvrouwen inbrengen is hun zichtbaarheid in 

de organisatie en in de netwerken. De respondenten geven aan dat zichtbaar zijn en 

je ambitie kenbaar maken, maar ook laten zien wat je betekent voor het bedrijf cru-

ciaal zijn om carrière te kunnen maken. Anderen moeten weten wat je kunt en wat je 

wilt. De topvrouwen zetten hun netwerk in om hun ambitie waar te maken en maken 

daarbij ook graag gebruik van een sponsor. Met hun levenspartner maken ze aan de 

ene kant afspraken over hoe het een en ander te regelen is en aan de andere kant kan 

het netwerk van de levenspartner en diens sociaal kapitaal bijdragen aan het bereiken 

van carrièredoelen.

De inzichten uit de deelstudies laten zien dat er verschil is in netwerkgedrag, mate 
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van verbinden en netwerktevredenheid tussen vrouwen en mannen. Ook is zicht-

baar dat er grote verschillen zijn tussen vrouwen onderling in netwerkbewustzijn en 

bewust netwerken.

Op basis van de resultaten van het promotieonderzoek is een schema opgesteld 

(afbeelding 25) hoe netwerken bijdragen aan carrièreontwikkeling. Het schema begint 

met het benoemen van de ambitie. Vervolgens worden aspecten benoemd zoals 

zichtbaar zijn, waarde van het netwerk kennen en netwerk benutten. Daarbij kan het 

zijn dat belemmeringen worden ervaren en dient een hulpvraag opgesteld te worden 

(welke vraag wordt er gesteld in het netwerk?). De sponsor kan helpen bij deze hulp-

vraag. Dit geldt eveneens voor de partner die niet alleen hulp kan bieden maar met 

wie ook afspraken worden gemaakt om de carrière mogelijk te maken.


