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Samenvatting:

 In dit onderzoek is de houding van Colombiaanse bankmedewerkers (N=69) ten

opzichte van vrouwen als managers onderzocht. Hierbij is gekeken naar de invloed van

seksisme en enkele demografische gegevens op deze attitude, gemeten door middel van 

de Women as Managers-vragenlijst (WAMS) en de Ambivalent Sexism Inventory (ASI).

De verwachte samenhang tussen seksisme en de houding ten opzichte van vrouwen als

managers enerzijds en de demografische gegevens zoals sexe, leeftijd, opleidingsniveau 

en positie in het bedrijf anderzijds, werd niet gevonden. Bij uitsplitsing van geslacht 

bleek dat er een significant resultaat was voor de vrouwen tussen welwillend seksisme en 

het totale dienstverband binnen het bedrijf. De resultaten ondersteunen de hypothesen 

echter niet dat vijandig seksisme en geslacht negatief van invloed zijn op de attitude ten 

opzichte van vrouwelijke managers. Evenmin wordt de hypothese dat naarmate vrouwen 

een hogere positie en langer dienstverband hebben binnen de organisatie, zij een 

positievere attitude tentoonspreiden, ondersteund door de bevindingen. 

Abstract: 

In this study the attitude toward women managers was examined in a sample of 

Colombian bank employees (N=69). The influence of sexism and demographic 

information on attitude were studied, using the Women as Managers Scale (WAMS) and 

the Ambivalent Sexism Inventory (ASI). The expected correlation between sexism and 

the attitude toward women managers on one side, and demographic information such as 

sex, age, level of education and position in the organization on the other side, were not 

found. With sorting on sex, a significant result was found for women on benevolent 

sexism and tenure within the company. Though, the results do not support the predictions 

made that hostile sexism and the sex of the respondent would have a negative influence 

on the attitudes toward female managers. Also, the prediction that women would have a 

more positive attitude as they had a higher position and longer tenure in the company, 

was not supported by the results. 

Resumen:
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En este trabajo se analiza la actitud hacia mujeres como gerentes en una muestra con 

trabajadores en un banco en Colombia (N=69). La influencia de sexismo y datos 

demograficos en la actitud fueron estudiados, usando la Escala de Mujeres Gerentes

(WAMS) y el Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI). No fueron encontrada la 

correlación prevista entre el sexismo y la actitud hacia mujeres como gerentes a un lado, 

ni la información demográfica como sexo, edad, nivel de educación y la posición dentro 

de la compañía al otro lado. Con la clasificación en sexo, un resultado significativo fue 

encontrado para las mujeres entre sexismo benévolo y el arrendamiento en la compañía. 

A pesar de esto, los resultados no apoyan a las hipótesis que el sexismo hóstil y el sexo 

del participante tendrían una influencia negativa en las actitudes hacia mujeres como 

gerentes. Tampoco fue apoyada por los resultados la predicción que las mujeres tendrían 

una actitud más positiva según tenían una posición más alta y un arrendamiento más 

largo en la compañía. 
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Introductie

“Society, being codified by man, decrees that woman is inferior; she can do away with 

this inferiority only by destroying the male's superiority.” - Simone de Beauvoir, The 

Second Sex.

Het doel van deze scriptie is om de relatie tussen de houding ten opzichte van 

vrouwen als managers en seksisme in Colombia te onderzoeken. Ik heb gekeken in 

hoeverre geslachtsverschillen, welwillend en vijandig seksisme invloed hebben op de 

houding van werknemers ten opzichte van vrouwen als managers in een sample van 

Colombiaanse bankmedewerkers. Voor dit onderzoek wordt er gekeken naar de attitude 

ten opzichte van vrouwen als managers, omdat er aanwijzingen zijn dat deze attitude en 

in het algemeen de negatieve stereotypen over vrouwen mede bepalend zijn voor de 

aanwezigheid van het “glass ceiling effect” (Melamed, 1996; Schein, 1992).

In de Westerse wereld is het bestaan van het glazen plafond al jaren onderwerp 

van discussie. Een tweetal verklaringen die worden gegeven voor het “glass ceiling 

effect” in de literatuur zijn de institutionele barrières (Harlan & White Berheide, 1994) en 

de effecten van familieverantwoordelijkheid (Greenhaus & Beutell, 1985) waar vrouwen 

mee te maken hebben. Voor dit onderzoek wordt echter gekeken naar de negatieve 

stereotypen over vrouwelijke managers als mogelijke verklaring voor het “glass ceiling 

effect”. 

De attitude ten opzichte van vrouwen als managers is in de afgelopen jaren 

onderwerp geweest van verschillende studies in o.a. de Verenigde Staten (Dubno, 1985;

Schein, 1975), Nigeria (Adeyemi-Bello & Tomkiewicz, 1996), Turkije (Sakalli-Ugurlu & 

Beydogan, 2002) en Pakistan (Güney, Gohar, Kilic Akinci, Mutlu Akinci, 2006). Uit 

deze onderzoeken is gebleken dat mannen over het algemeen een significant negatievere 

houding ten opzichte van vrouwen als managers hadden dan de vrouwen. Deze houding

is door de jaren heen niet of weinig veranderd. Traditioneel gezien worden mannen nog 

altijd als meer geschikt geacht voor een managementpositie dan vrouwen. De kwaliteiten 

die geassocieerd worden met een succesvolle manager hebben voornamelijk mannelijke 

eigenschappen zoals ambitie, objectiviteit en sterk leiderschap. 
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Uit eerder onderzoek (Dubno, 1985; Schein, 1975; Adeyemi-Bello & 

Tomkiewicz, 1996) is gebleken dat voornamelijk mannen een negatieve attitude ten 

opzichte van vrouwen in management bezitten naarmate zij meer seksistisch zijn. Dit is 

echter nog niet wereldwijd onderzocht, en de vraag rijst dan ook of er een relatie is tussen 

de mate van seksisme in een bepaalde cultuur en de rol die het speelt bij de houding ten 

opzichte van vrouwen als managers. 

Voor dit onderzoek zal er gekeken gaan worden naar de relatie tussen seksisme en 

de attitude ten opzichte van vrouwen als managers. Er wordt verwacht dat persoonlijke 

kenmerken zoals onder andere de lengte van het dienstverband en de hoogte van de 

opleiding van de respondenten van invloed zijn op hun uiteindelijke houding. Eerder 

onderzoek van Terborg et al. (1977) gaf al aan dat, om de onderliggende processen die 

ten grondslag liggen aan geslachtsroldiscriminatie te kunnen begrijpen, het noodzakelijk 

is om de condities vast te stellen waarin deze stereotypen het gedrag beïnvloeden. Deze 

condities behelzen onder meer persoonlijke en organisatie-informatie. In figuur 1 en 2 

zijn grafische weergaven te zien van de verwachtingen voor dit onderzoek. 

Figuur 1: Een theoretisch interactiemodel van geslacht, seksisme en de attitude ten opzichte van 

vrouwen als managers.
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Figuur 2: Een theoretisch model van demografische gegevens, seksisme en de attitude ten opzichte 

van vrouwen als managers.

Ten eerste wordt in figuur 1 een samenhang verondersteld tussen seksisme en de attitude 

ten opzichte van vrouwen als managers (I). Ten tweede wordt gekeken of het geslacht 

direct van invloed is op de attitude (II). Ten derde wordt er een modererend effect 

verondersteld waarbij gekeken wordt naar de mate van welwillend of vijandig seksisme 

bij een man of vrouw en welke invloed dit heeft op de uiteindelijke houding ten opzichte 

van vrouwen in managementposities (III). In figuur 2 wordt eveneens een samenhang 

verondersteld tussen seksisme en de attitude ten opzichte van vrouwen als managers (IV),  

en wordt er een samenhang verwacht tussen de demografische gegevens van de 

participanten zoals leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, lengte van het dienstverband en 

positie binnen het bedrijf zoals aangegeven door het salarisniveau, en de mate waarin zij 

wel of niet seksistisch zijn (V). Als laatste wordt in de figuur de directe relatie tussen 

persoonlijke kenmerken en de attitude ten opzichte van vrouwen als managers 

weergegeven (VI).   

Allereerst zal ik in de inleiding uitleggen wat het zogeheten “glass ceiling effect” 

inhoudt, aan de hand van verschillende reeds uitgevoerde onderzoeken. Vervolgens leg ik 
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kort uit wat er binnen dit onderzoek verstaan wordt onder seksisme. Ook hier zal ik 

verwijzen naar eerdere onderzoeken op dit gebied. Na deze theorie zal ik de situatie in 

Colombia schetsen, om daarna mijn onderzoek uit een te zetten.
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Inleiding

The Glass Ceiling Effect

Gesteld zou kunnen worden dat het “glass ceiling effect” in zekere zin 

cultuurbepaald is, temeer we ervan uitgaan dat bepaalde opvattingen en stereotypen in de 

maatschappij aanwezig zijn, en deze opvattingen het beeld beheersen over werkende 

vrouwen. Door verschillende culturen heen zijn vrouwen in vergelijking tot mannen nog 

steeds een benadeelde groep, dit wordt ondermeer zichtbaar in de verschillen in salaris en 

het percentage van vrouwen in de top van het bedrijfsleven en de politiek (Sidhu, 2007).

Volgens een rapport van het International Labour Office (ILO, 2004) blijkt dat het 

verschil in salaris tussen mannelijke en vrouwelijke managers te wijten is aan een aantal 

factoren. Vrouwen hebben in vergelijking tot mannen een grotere behoefte aan 

werkflexibiliteit om te voldoen aan familieverantwoordelijkheden. Bovendien zijn ze

vaak lager opgeleid, en zijn ze langere periodes niet actief in het werkleven. 

Het fenomeen waarbij vrouwelijke werknemers blijven hangen in de onderste of 

middelste regionen van management, wordt in verschillende onderzoeken beschreven 

(van Vianen & Fisher, 2002; Cotter, Hermsen, Ovadia & Vanneman, 2001). The Federal 

Glass Ceiling Commission (in Cotter et al., 2001) omschrijft het “glass ceiling effect” als 

de onzichtbare, maar toch onoverkomelijke barrière die minderheden en vrouwen ervan 

weerhoudt door te dringen tot aan de bovenste trede van de bedrijfsladder, ongeacht hun 

kwalificaties of prestaties.

Het vermoeden bestaat dat het “glass ceiling effect” mede wordt bepaald door de 

negatieve stereotypen die er bestaan over vrouwen, en dan met name die van vrouwen in 

managementposities. Het ILO (2004) geeft hiervoor als verklarende reden dat het 

stereotype van leiderschap bestaat uit veelal mannelijke eigenschappen, zoals agressie, 

besluitvaardigheid en competitiviteit. Adeyemi-Bello en Tomkiewicz (1996) bevestigen 

deze bevinding. Zij voerden onderzoek uit in Nigeria, waaruit bleek dat zowel mannen als 

vrouwen succesvolle managers beschrijven met de karakteristieken die over het algemeen 

meer behoren bij mannen dan bij vrouwen. Zij onderzochten in een sample van 70 
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Nigerianen afkomstig uit het zuidwesten van Nigeria in 1993, de samenhang tussen 

geslacht en de houding ten opzichte van vrouwen als managers. De respondenten waren 

MBA studenten en daarmee zelf toekomstig manager. De “Women as Managers Scale” 

(WAMS), is ontworpen om de stereotypische attitude ten opzichte van vrouwelijke 

managers te identificeren en te meten en is toegepast in dit onderzoek. Hieruit is gebleken 

dat Nigeriaanse vrouwen positievere attitudes ten opzichte van vrouwelijke managers 

laten zien dan hun mannelijke collega’s.

Dit onderzoek toont aan dat er kennelijk een verschil is tussen de houding die 

mannen en vrouwen hebben ten opzichte van vrouwen als managers. Het is de vraag of 

seksisme hier een verklarende factor in zou kunnen zijn. Immers, seksisme houdt de 

hiërarchie van de seksen in stand. Het rechtvaardigt de hogere status die mannen in de 

maatschappij hebben en houdt daarmee geslachtsverschillen in stand. 

Een belangrijk onderzoek dat net als dit onderzoek een relatie legt tussen seksisme 

en de houding ten opzichte van vrouwen als managers is uitgevoerd door Sakalli en 

Beydogan (2002) in Turkije. Zij bestudeerden hoe patriarchie, seksisme en geslacht 

invloed hadden op de attitude ten opzichte van vrouwelijke managers bij Turkse 

studenten. Ze vonden significante correlaties tussen vijandig seksisme en de attitude en 

tussen patriarchie en de attitude (respectievelijk r = -.64 en r = -.68 bij p‹ .01). Er werd 

aangetoond dat mannelijke participanten minder positieve attitudes tentoonspreiden dan 

de vrouwelijke participanten. En daarbij, dat de participanten die een positieve attitude 

ten opzichte van patriarchie hadden en tevens hoog scoorden op vijandig seksisme, ook 

minder positieve attitudes hadden ten opzichte van vrouwelijke managers dan diegenen 

die laag scoorden op patriarchie en vijandig seksisme. Verder bleek dat welwillend 

seksisme niet significant correleerde met de attitude ten opzichte van vrouwelijke 

managers. De begrippen vijandig en welwillend seksisme zullen verderop in dit 

onderzoek nader besproken worden.

Een ander onderzoek uitgevoerd in Turkije dat de attitudes ten opzichte van 

vrouwelijke managers onderzocht, is gedaan door Güney, Gohar, Kiliç Akinci en Mutlu 

Akinci (2006). Hierbij werd gebruik gemaakt van de “Managerial Attitudes toward 

Women Executives Scale” (MATWES). Er werd een crossculturele vergelijking gemaakt 
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tussen respondenten uit twee landen; Turkije en Pakistan. Er bestaat een correlatie van 

0.73 tussen de MATWES en de WAMS, die aangeeft dat beide schalen gelijke en 

gerelateerde constructen meten en daarmee bijdraagt aan de waarde van de MATWES als 

schaal om de vooroordelen ten opzichte van vrouwelijke bestuursleden te meten. Er zijn 

significante verschillen gevonden in verschillende management attitudes tussen de 

participanten uit de twee landen. Zowel vrouwen als mannen in Turkije hebben een 

negatievere attitude ten opzichte van vrouwelijke managers dan de respondenten uit 

Pakistan. Opmerkelijk is verder dat vrouwen in Turkije een negatievere attitude hadden 

ten opzichte van vrouwelijke managers dan hun mannelijke landgenoten, terwijl 

Pakistaanse vrouwen positievere attitudes hebben dan Turkse vrouwen ten opzichte van 

vrouwelijke managers. Als laatste resultaat kwam in dit onderzoek naar voren dat 

Pakistaanse mannen positievere attitudes hadden dan de Turkse mannen. 

Het is opvallend dat de resultaten van het onderzoek van Güney et al. (2006) 

verschillen van die van Adeyemi-Bello en Tomkiewicz (1996) en Sakalli en Beydogan 

(2002). Het overeenkomstige resultaat uit deze twee laatstgenoemde onderzoeken is 

namelijk dat mannen een negatievere houding ten opzichte van vrouwen als managers 

hebben dan de vrouwen. Güney et al. (2006) vonden ditzelfde resultaat bij hun 

Pakistaanse respondenten, echter onder de Turkse respondenten hadden zowel de 

vrouwen als de mannen een negatieve houding, waarbij de vrouwen zelfs negatievere 

attitudes hadden ten opzichte van vrouwen als managers dan de mannen. De vraag is 

welke factoren aangedragen kunnen worden om het verschil in beide onderzoeken die in 

Turkije plaatsvonden te verklaren. Hierbij kan gedacht worden aan culturele 

componenten, maar ook aan persoonlijke- en organisatiefactoren.  In het huidige 

onderzoek zal gekeken worden naar de demografische kenmerken van de respondenten 

en informatie betreffende hun functie. Het is aannemelijk dat deze gegevens van invloed 

kunnen zijn op hun houding ten opzichte van vrouwen als managers. 

Uit onderzoek van Dubno (1985) blijkt dat tijd geen beduidende rol speelt in de 

attitude ten opzichte van vrouwen als managers. Hij onderzocht in een longitudinaal 

onderzoek de positieve en negatieve houdingen tegenover vrouwelijke directieleden. In 

een periode van 1975 tot 1983 werden de veranderingen in attitudes bestudeerd. Hij 
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constateerde dat gedurende de jaren de attitude consistent negatief bleef voor mannelijke 

studenten en consistent positief voor vrouwelijke studenten. Bovendien vond hij dat er 

geen significante toename of afname was in de attitudes ten opzichte van vrouwelijke 

managers, ondanks het feit dat er in die jaren intensieve activiteiten werden opgezet en 

uitgevoerd voor de rechten van de vrouw.

Seksisme

Zoals reeds eerder genoemd richt dit onderzoek zich niet alleen op de houding, 

maar ook of de rol van seksisme als verklarende factor voor het “glass ceiling effect” kan 

gelden. Over het algemeen wordt seksisme gezien als een reflectie van vijandigheid 

tegenover vrouwen (Glick & Fiske, 1996). Cameron (1977, in Sakalli-Ugurlu & 

Beydogan, 2002) stelt dat seksisme een negatieve attitude of discriminerend gedrag is, 

gebaseerd op de vooropgestelde inferioriteit of het verschil van vrouwen als groep. Beide 

definities leggen de nadruk op een sterke antipathie ten aanzien van vrouwen, maar gaan 

daarmee voorbij aan een ander aspect van seksisme: de subjectieve positieve gevoelens 

jegens vrouwen. (Glick & Fiske, 1996).

Glick en Fiske (1996) spreken in dat kader van ambivalent seksisme, waarbij ze 

onderscheid maken tussen twee soorten seksisme. Ten eerste noemen zij het vijandig 

seksisme, ook wel “hostile sexism” (HS) genoemd. Hiermee bedoelen zij alle aspecten 

van seksisme die passen bij de klassieke definitie van Allport (1954, in Glick & Fiske, 

1996) over etnische vooroordelen. Hij omschrijft dit soort vooroordelen als een antipathie 

gebaseerd op een foutieve en inflexibele generalisatie. Glick en Fiske (1996) stellen 

tevens in het artikel dat macht, geslachtsdifferentiatie en seksualiteit componenten zijn 

van vijandig seksisme. Onder macht wordt de structurele controle die mannen bezitten 

over economische, legale en politieke instituten binnen de samenleving verstaan, ook wel 

patriarchie genoemd. Met geslachtsdifferentiatie wordt het devalueren van vrouwen 

bedoeld, en onder (hetero)seksualiteit wordt de woede richting vrouwen bedoeld als 

gevolg van hun seksuele aantrekking om mannen te manipuleren. 

De tweede vorm van seksisme is het welwillende seksisme, ook wel “benevolent 

sexism” (BS) genoemd. Dit wordt omschreven als een set van onderling gerelateerde 

attitudes tegenover vrouwen, die als seksistisch kan worden opgevat in die zin dat ze 



Het Glazen Plafond: De Invloed van Seksisme op de Attitudes ten opzichte van Vrouwen als Managers. 12

vrouwen stereotypisch beschouwen en in bepaalde afgebakende rollen zien. Deze 

houdingen zijn overwegend positief van toon en kunnen gedrag uitlokken dat als 

prosociaal kan worden opgevat, zoals het willen helpen of het zoeken van intimiteit 

(Glick & Fiske, 1996). Tevens worden in dit onderzoek de drie onderliggende 

componenten van welwillend seksisme genoemd; beschermend paternalisme 

(beschermen of helpen van vrouwen), complementerende geslachtsdifferentiatie (het 

goedkeuren van vrouwen) en heteroseksuele intimiteit (het gevoel van persoonlijke 

behoefte, intense affectie en bewondering voor vrouwen). Ondanks de wellicht positieve 

gevoelens die verondersteld worden voor de waarnemer, wordt welwillend seksisme niet 

gezien als een goed verschijnsel. Het is een vorm van seksisme omdat de inferioriteit van 

vrouwen wordt verondersteld en vrouwen afgeschilderd worden als afhankelijk van 

mannen voor hun veiligheid en levensbehoeften. 

Er zijn op het gebied van seksisme in de loop der jaren een aantal interessante 

onderzoeken uitgevoerd. Onder andere door Glick en Fiske (1996), zij stellen dat HS kan 

voorkomen samen met subjectief positieve gevoelens die zich vertalen in stereotypisch 

gedrag naar vrouwen, met andere woorden BS. Om dit te kunnen onderzoeken hebben zij 

de Ambivalent Sexism Inventory (ASI) ontworpen, die bestaat uit HS en BS subschalen. 

Glick et al. (1997) suggereert in zijn studie dat het simultaan aannemen van twee 

verschillende houdingen tegenover vrouwen cognitief conflicterend zou kunnen zijn. Dat 

is volgens Glick et al. (1997) de reden dat het negativisme van HS en het positivisme van 

BS gericht zouden kunnen worden op verschillende typen vrouwen. Op deze manier 

wordt BS gerelateerd aan de idealisatie en positieve evaluatie van vrouwen in traditionele 

geslachtsrollen zoals huisvrouwen. Terwijl HS samenhangt met de negatieve evaluatie 

van vrouwen die breken met de traditionele rollen zoals carrièrevrouwen en feministen. 

Uit ander onderzoek met de ASI-vragenlijst (Glick et al., 2000; Masser & Abrams, 1999) 

bleek echter dat de HS en BS subschalen positief gecorreleerd waren, wat het samen 

bestaan van deze twee tegengestelde houdingen ten opzichte van vrouwen in sommige 

mensen suggereert. 

Glick en Fiske (2000) hebben tevens een crossculturele studie uitgevoerd naar 

vijandig en welwillend seksisme in 19 landen.  Daaruit is gebleken dat in landen waar 
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seksisme hoog aanwezig is (Cuba, Nigeria, Turkije) men geneigd was vijandig seksisme 

af te wijzen, maar men minder geneigd was om welwillend seksisme af te wijzen, terwijl 

in meer egalitaire landen zoals Engeland, Australië en de Verenigde Staten men geneigd 

was beide vormen van seksisme af te wijzen.

De situatie in Colombia

Gedurende mijn verblijf in Colombia kreeg ik sterk het vermoeden dat de 

Colombiaanse cultuur er een is waar seksisme in hoge mate aanwezig is. In deze cultuur 

bezit de man de dominante rol binnen het huishouden. Hij wordt gezien als belangrijkste 

kostwinner en is verantwoordelijk voor het behouden van de eer en positie van de familie 

binnen de gemeenschap. “Machismo” speelt een belangrijke rol in het publieke leven, 

hoewel het mijns inziens op subtiele manier verweven is in alledaagse situaties. Zo 

hadden een aantal vrouwelijke collega’s waar ik mee werkte permissie nodig van hun 

partner om na het werk nog even wat te drinken, of uit eten te gaan. Jaloezie onder de 

mannen kwam veel voor, resulterend in meerdere telefoontjes per dag naar het doen en 

laten van hun vriendin of vrouw. Zowel mannen als vrouwen vonden mijn aanwezigheid 

in Colombia opmerkelijk. Ze begrepen vaak niet dat ik als vrouw alleen werkte en reisde 

in een onbekend land, en alledaagse dingen alleen durfde te ondernemen. Gedurende mijn 

verblijf merkte ik dat veel mannen mij zagen als feministe, omdat ik een onderzoek deed 

naar de houding ten opzichte van vrouwen als manager. Dit vond ik een opvallend feit, 

aangezien ik geen mening vormde over dit onderwerp, maar het slechts onderzocht. Het

zou eventueel aangemerkt kunnen worden als een teken van machismo dat deze mannen 

aanstoot namen aan het feit dat een geëmancipeerde vrouw uit Nederland onderzoek deed 

naar hoe er tegen vrouwelijke managers aangekeken word. Aan de andere kant moet ook 

in ogenschouw genomen worden dat Colombia nog altijd een land is met een instabiele 

veiligheidssituatie en dat de inwoners als gevolg hiervan extra voorzichtig zijn. De door 

mij beschreven tekenen van machismo zouden dan ook simpelweg als (over)bezorgdheid 

gezien kunnen worden.

Machismo is dus een moeilijk te definiëren concept, maar wordt door Brusco 

(1995) algemeen omschreven als een mannelijke persoonlijkheid en een 



Het Glazen Plafond: De Invloed van Seksisme op de Attitudes ten opzichte van Vrouwen als Managers. 14

gedragingspatroon dat zich kenmerkt door overdreven agressiviteit en koppigheid in 

man-tot-man relaties, en een arrogante en seksueel agressieve houding in man-vrouw 

relaties. Het omvat onder andere zaken als hyperseksualiteit, broederschap, geweld, 

risico’s nemen, moedige en stoïcijnse gedragingen, autoriteit en onafhankelijkheid 

(Brusco, 1995). Machismo verleent voorrechten aan mannen, en gaat van de 

afhankelijkheid van de vrouw uit. Het is zodoende verwant aan (vijandig) seksisme, 

omdat dit ook een ideologie is die vrouwen beschouwd als inferieure groep (Owen, 

Scherer, Sincoff & Cordano, 2003).

Anders dan machismo heb ik tijdens mijn verblijf in Colombia ook ervaren in 

welke mate vrouwen nog afhankelijk zijn van mannen, iets wat in zekere zin opgemerkt 

zou kunnen worden als seksisme. Enkele voorbeelden hiervan waren dat mijn mannelijke 

collega’s erop stonden mij per taxi thuis te brengen, als er tot ’s avonds laat was 

doorgewerkt op kantoor, en mijn vrouwelijke collega’s zich ditzelfde lieten welgevallen, 

al dan niet door hun collega of hun partner. Mannen hielden de deur open voor een 

vrouw, schoven haar stoel aan, en lieten haar als eerste de lift betreden of verlaten.

Vrouwen, aan de andere kant, gingen er ook altijd vanuit dat dit voor hen gedaan werd.

Vrouwen kregen veel en vaak complimenten over hun uiterlijk en karakter. Ik had de 

neiging om deze hoffelijkheid te kenmerken als welwillend seksisme. Dit komt overeen 

met de studie van Glick et al. (2000) waarin werd aangegeven dat men in egalitaire 

landen, zoals Nederland, sneller geneigd is beide vormen van seksisme te herkennen en af 

te wijzen.  

Wel moet gezegd worden dat de invloed van machismo in de stedelijke gebieden 

steeds minder sterk wordt. Een mogelijke verklaring hiervoor is de trend die er, sinds de 

jaren vijftig, voor heeft gezorgd dat vrouwen economisch steeds actiever worden. Deze 

toename van werkende vrouwen viel samen met geïmplementeerde veranderingen op 

nationaal niveau die ervoor gezorgd hebben dat er meer mogelijkheden werden 

ontwikkeld op het gebied van educatie en opleiding voor vrouwen (Waxer, 2001). 

Ondanks het feit dat vrouwen nog steeds minder betaald krijgen dan mannen in 

gelijkwaardige banen, zorgt de groeiende economische macht van vrouwen ervoor dat zij 

meer onafhankelijk worden van mannen. Dit is merkbaar in zowel de publieke- als de 



Het Glazen Plafond: De Invloed van Seksisme op de Attitudes ten opzichte van Vrouwen als Managers. 15

privésfeer. Over het algemeen hebben mannen het nog steeds voor het zeggen in de 

Colombiaanse maatschappij, maar er hebben reeds kleine concessies en verschuivingen 

plaatsgevonden in de heersende houdingen ten opzichte van vrouwen die gevolg waren 

van een sterk patriarchaal systeem. 

In Colombia heeft er nog weinig onderzoek plaatsgevonden naar de houding ten 

opzichte van vrouwen in managementposities. Wel is er in de crossculturele studie door 

Glick et al. (2000) gekeken naar de mate van vijandig en welwillend seksisme in 

Colombia bij academische studenten. Hieruit blijkt dat Colombia, van de 19 onderzochte 

landen, op de vijfde positie staat in de mate waarin mannen vijandig seksisme 

tentoonspreiden. Het is hiermee het tweede Latijns-Amerikaanse land dat hoog op 

seksisme scoort. Het meest seksistische land is namelijk Cuba, gevolgd door de 

Afrikaanse landen Zuid-Afrika, Nigeria en Botswana. Het meest seksistische land in 

Europa betreft Portugal op de negende positie van de lijst. Nederland staat onderaan op 

de negentiende plaats. 

Samenvattend kan aan de hand van de eerder beschreven literatuur gesteld worden dat de 

houding ten opzichte van vrouwen als managers per land verschillen, maar over het 

algemeen is aangetoond dat mannen een negatievere houding hebben dan vrouwen. In 

Colombia is de relatie tussen geslacht en seksisme reeds onderzocht (Glick et al., 2000), 

dit is echter nog niet eerder in verband gebracht met de houding ten opzichte van 

vrouwen als managers. Dit onderzoek richt zich op de situatie in Colombia, en kijkt 

derhalve naar de verschillen in de houding ten opzichte van vrouwen als managers en 

seksisme binnen dit land. 

Huidig onderzoek

Bovenstaande bevindingen suggereren een verband tussen seksisme en de 

houding ten opzichte van vrouwelijke managers in landen als de Verenigde Staten, 

Turkije, Nigeria en Pakistan. In Latijns-Amerika is er op dit gebied echter nog zeer 

weinig onderzoek gedaan en met name in Colombia, ontbreekt er een 
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onderzoeksplatform, zoals reeds eerder genoemd. Hierdoor ontbreekt relevante literatuur 

over dit specifieke onderwerp. Bijzonder is dan ook dat de data voor mijn onderzoek zijn 

verkregen in een Colombiaanse organisatie, waardoor hopelijk kan worden bijgedragen 

aan de wetenschappelijke informatie over de houding ten opzichte van vrouwen als 

managers in dit land.

Zoals reeds genoemd wordt er in het huidige onderzoek gefocust op de houding 

van werknemers ten opzichte van vrouwen als managers in een sample van medewerkers 

van de Colombiaanse bank Colpatria. Er is gekozen voor de medewerkers van deze 

bankinstelling, omdat de Colpatria Group een van de belangrijkste financiële holdings is 

van Colombia. Dankzij deze koppositie geniet het de faam van een organisatie die staat 

voor vooruitgang en solidariteit. Daarnaast is zij begaan met de ontwikkeling van het land 

(Colpatria Red Multibanca, z.d.). Als gevolg van deze liberale opvatting is er vanuit 

gegaan dat er voldoende vrouwelijke werknemers in verschillende lagen binnen de 

organisatie werkzaam zijn, en dit positief zou bijdragen aan de verhoudingsaantallen van 

mannen en vrouwen binnen de sample. 

Er wordt gekeken of geslacht en vijandig en/of welwillend seksisme invloed 

hebben op de attitude ten opzichte van vrouwen als managers en tevens of gegevens zoals 

de positie en opleiding van de respondenten op deze samenhang van invloed is. Op basis 

van resultaten uit eerdere onderzoeken over de houding ten opzichte van vrouwen in 

managementposities en de twee soorten seksisme zal ik aan de hand van de volgende 

hypothesen en vraagstellingen tot een conclusie komen.

H1: Consistent met eerder onderzoek waarin gevonden is dat vrouwen een 

positievere houding hebben tegenover vrouwen als managers dan mannen (Adeyemi-

Bello & Tomkiewicz, 1996; Heilman, Block, Martell & Simon, 1989), valt te 

verwachten dat Colombiaanse vrouwen positievere attitudes ten opzichte van 

vrouwen als managers hebben dan Colombiaanse mannen.

H2: Participanten met een hoge score op HS hebben negatievere attitudes ten 

opzichte van vrouwen als managers dan participanten die laag scoren op HS. (Sakalli-

Ugurlu & Beydogan, 2002)
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Vraagstelling 1: Het is aannemelijk dat mensen beïnvloed worden door hun 

persoonlijke situatie in de houding die zij hebben ten opzichte van vrouwen in het 

algemeen, en in hun werksituatie, echter is er nog weinig informatie over de 

persoonlijke en organisatiegegevens met betrekking tot dit onderwerp (Terborg, et al. 

1977). Deze variabelen zijn nog niet eerder meegenomen in onderzoek. De vraag die 

hieruit gesteld kan worden: Is er een samenhang tussen de demografische gegevens 

zoals leeftijd, burgerlijke staat, de lengte van het dienstverband, de positie in het 

bedrijf zoals aangegeven door het salaris en de uiteindelijke attitude?

Vraagstelling 2: Dieper ingaand op de eventuele relatie tussen de demografische 

gegevens en de attitude, kan men zich afvragen of vrouwen met een hoge positie 

binnen de organisatie een positievere attitude ten opzichte van vrouwen als managers 

krijgen naarmate zij een langer dienstverband hebben in vergelijking met mannen met 

een hoge positie en lang dienstverband binnen de organisatie.
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Methode

Participanten en procedure

De participanten aan het onderzoek waren 77 werknemers van het hoofdkantoor 

van Colpatria, een Colombiaanse nationale bankinstelling gevestigd te Bogotá. Gegevens 

van 8 participanten zijn buiten het onderzoek gebleven, wegens niet compleet ingevulde 

vragenlijsten. Hierbij kwam het aantal mannen dat meedeed aan het onderzoek op 35 te 

liggen, en het aantal vrouwen op 34. Zoals te zien is in tabel 1 is de gemiddelde leeftijd 

voor de vrouwen 27,2 jaar, en voor de mannen bedroeg deze 28,6 jaar. Wat opvalt in de 

tabel is dat vrouwen gemiddeld een stuk langer binnen hun huidige functie werkzaam zijn

(28,6 maanden) dan mannen (16,5 maanden). Tevens is te zien dat het netto inkomen 

voor mannen met COP 1.204.320 ( € 323,57) net iets hoger ligt dan het salaris van COP 

1.138.595 (€ 305,91) voor vrouwen.

Het minimumsalaris in Colombia voor 2008 is vastgesteld op COP 461.500. Meer 

dan de helft van de werkende populatie in dit land, ongeveer 52%, ontvangt een salaris 

dat lager ligt dan het minimumsalaris, en 85% van de werkers ontvangt een inkomen dat 

minder is dan het dubbele minimumsalaris. (Global Policy Network, z.d.) Praktisch 

gezien betekent dit dat een gemiddeld gezin, volgens berekeningen van de “Escuela 

Nacional Sindical” (ENS), 2.1 keer het minimumloon moet verdienen om het 

inkomensniveau te bereiken dat nodig is voor een redelijke levensstandaard. 

Het merendeel van de vrouwen in het werkveld is actief in de informele sector (60%) en 

verdient over het algemeen 30% minder dan mannen.
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Vragenlijsten

Om seksisme te kunnen meten is gebruik gemaakt van de Ambivalent Sexism 

Inventory (Glick & Fiske, 1996), vertaald in het Spaans door Expósito, Moya en Glick 

(1999). De vragenlijst bestaat uit twee hoofddimensies; een schaal voor vijandig seksisme

en een schaal voor welwillend seksisme. Een voorbeeld van een stelling voor vijandig 

seksisme is: “Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo” (“Vrouwen 

overdrijven de problemen die zij op het werk hebben”) en “Las mujeres intentan ganar 

poder controlando a los hombres”  (“Vrouwen zoeken macht om de controle te verkrijgen 

over mannen”). Stellingen voor welwillend seksisme zijn onder andere: “Una buena 

mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre” (“Een goede vrouw zou op een 

voetstuk geplaatst moeten worden door haar man”) en “Las mujeres, en comparación con 

los hombres, tienden a tener un sentido más refinado de la cultura y el buen gusto” 

(“Vrouwen neigen, in vergelijking tot mannen, verfijnder te zijn op het gebied van 

cultuur en goede smaak”) Participanten gaven hun overeenstemming met de stellingen op 

een schaal van 1 (niet-seksistisch) tot en met 6 (een seksistische attitude ten opzichte van 

vrouwen). De betrouwbaarheid voor de gehele schaal en de subschalen hostile en 

benevolent seksisme uitgedrukt in Cronbach’s alpha bestonden uit respectievelijk .87 

(HS) en .81 (BS). 

De attitude ten opzichte van vrouwen als managers is gemeten met behulp van de 

Women As Managers-vragenlijst (WAMS). Deze vragenlijst werd in 1974 ontwikkeld 

door Peters, Terborg en Taynor (in Terborg, Peters, Ilgen, Smith, 1977) en bestond 

oorspronkelijk uit 21 items en 3 subschalen die de verschillende problemen onderzochten 

die vrouwen op de werkvloer tegen konden komen; de algemene acceptatie van vrouwen 

als managers, vrouwelijke barrières voor fulltime en permanente werkgelegenheid, en 

persoonlijkheidstrekken normaliter toegewezen aan managers. Alhoewel in recenter 

onderzoek door Terborg et al. (1977) de unidimensionaliteit van de schaal is 

verondersteld en sindsdien als zodanig veelvuldig is gebruikt in verder onderzoek, zal in 

het huidige onderzoek alleen gebruikt gemaakt worden van de eerste subschaal, “de 

algemene acceptatie van vrouwen als managers” (Stevens & DeNisi, 1980). Er is 

hiervoor gekozen om de validiteit van het onderzoek te vergroten, gezien de vraagstelling 
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over de attitudes van vrouwen als managers, en niet de attitudes ten aanzien van vrouwen 

in het algemeen. 

Een voorbeeld van items zoals in de oorspronkelijke vragenlijst te vinden luidt: “Las 

mujeres poseen la autoestima requerida para ser un buen líder” (“Vrouwen bezitten het 

vereiste zelfvertrouwen om een goede leider te zijn”) en “Problemas ascociadas por la 

menstruación no hace que las mujeres sean menos queridas que los hombres como 

funcionarios” (“Problemen geassocieerd met menstruatie zou vrouwen niet minder 

gewenst moet maken als werknemers dan mannen”). De eerste factor van de vragenlijst 

“algemene acceptatie van vrouwen als managers” bestaat uit 10 items. Een voorbeeld van 

deze items luidt: “Generalmente, gerentes femeninas son menos capaz en participar en 

los logros de la organización que gerentes masculinos” (“Over het algemeen zijn 

vrouwelijke managers minder in staat dan mannelijke managers om deel te nemen aan de 

successen van de organisatie”).

Respondenten konden aangeven op een 7-puntsschaal in hoeverre zij hier wel of niet mee 

instemden. (1 voor sterk afkeurend, en 7 voor sterk instemmend). Een aantal items is na 

invulling omgekeerd, zodat een hoge score een wenselijke attitude ten opzichte van 

vrouwelijke managers indiceerde.  Deze omkering wordt ook wel “reversed scoring” 

genoemd, en gebeurt om negatief verwoorde items positief te kunnen laten correleren met 

positief verwoorde items. Zo wordt op de 7-puntsschaal dus een item dat gescoord was 

met een 1 na omkering van de antwoorden een 7, een item dat gescoord was met een 2 

kreeg na omkering een 6, enzovoorts.  

Ilgen en Moore (1983) hebben de betrouwbaarheid van de WAMS onderzocht in eerder 

onderzoek. De betrouwbaarheid in dit onderzoek uitgedrukt in Cronbach’s alpha bedroeg

.72. 

Naast eerder genoemde vragenlijsten zijn er tevens enkele demografische 

gegevens van de participanten opgenomen, zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, 

opleiding, ambtstermijn uitgedrukt in maanden, en salaris. Daarnaast is duidelijk gemaakt 

dat de testresultaten anoniem behandeld zouden worden en alleen voor 

onderzoeksdoeleinden gebruikt zouden worden. 
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Resultaten

In tabel 1 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de demografische gegevens van 

de participanten weergegeven, uitgewerkt voor mannen en vrouwen. 

De correlaties tussen de onderzochte variabelen worden gepresenteerd in tabel 2.

Er is eenzijdig getoetst omdat er vanuit de hypothesen wordt uitgegaan van een negatieve 

richting van de samenhang. In tabel 3 zijn de resultaten uitgesplitst op geslacht, de 

waarden voor de mannen staan onder de diagonaal vermeld, de waarden van de vrouwen 

boven de diagonaal. Hiernavolgend zullen eerst aan de hand van de onderzoeksvragen de 

resultaten besproken worden, daarna zullen overige resultaten en opvallende zaken nader 

toegelicht worden.

Uit de resultaten is niet gebleken dat er een correlatie is tussen het geslacht van 

een respondent en de houding die hij houdt ten opzichte van vrouwen als managers. De 

hypothese waarin wordt voorspeld dat Colombiaanse vrouwen een positievere houding 

zouden hebben dan mannen, wordt dan ook niet ondersteund. Wel is er, consistent met de 

literatuur (Glick et al. 2000), een significante correlatie gevonden tussen vijandig 

seksisme en het geslacht (r=-.449; p‹ 0.01; n=69), zoals te zien is in tabel 2. Om te kijken 

of deze negatieve samenhang standhield na uitsplitsing van het geslacht is er een lineaire 

regressieanalyse uitgevoerd met de score op de ASI-vragenlijst voor vijandig seksisme 

(HS) als afhankelijke variabele, en de variabelen leeftijd, opleiding, burgerlijke staat, 

dienstverband, salaris en attitude als onafhankelijke variabelen. Hierbij is gebruik

gemaakt van de interactievariabele geslacht (sexe) en vijandig seksisme (HS).  Zoals is te 

zien in tabel 3 verschillen de waarden van de attitude ten opzichte van vrouwen als 

managers en vijandig seksisme bij mannen ( r=-.025; n=35) en vrouwen (r=-.233; n=34)

niet significant.

De tweede hypothese, waarin gesteld wordt dat participanten met een hoge score 

op vijandig seksisme negatievere attitudes hebben dan participanten die laag scoren op 

vijandig seksisme, wordt evenmin door de resultaten ondersteund. Er zijn namelijk geen 

correlaties gevonden tussen welwillend seksisme (BS) of vijandig seksisme (HS) en de 

attitude, voor zowel mannen als vrouwen. 
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De vraag of demografische gegevens van invloed zijn op de attitude ten opzichte 

van vrouwen als managers, wordt door de resultaten negatief beantwoord. Er zijn geen 

correlaties gevonden die een eventueel verband tussen de variabelen kan suggereren. 

Daarmee is ook de tweede vraagstelling beantwoord, namelijk of vrouwen naarmate zij 

een hogere positie binnen de organisatie en een langer dienstverband hebben, zij een 

positievere attitude ontwikkelen dan mannen met een hoge positie en lang dienstverband. 

In de resultaten zijn ook hier geen aanwijzingen voor gevonden. 

In tabel 2 en 3 zijn verder een aantal opvallende resultaten die los staan van de 

hypothesen en vraagstellingen te zien. In tabel 2 zijn een aantal correlaties te vinden die 

betrekking hebben op de demografische gegevens van de respondenten. Logischerwijs 

correleert leeftijd sterk met de variabelen opleiding (r= .314; p‹ 0.01), dienstverband van 

de huidige functie (r=.420; p‹ 0.01), totale dienstverband in het bedrijf (r=.722; p‹ 0.01) 

en het salaris (r=.440; p‹ 0.01). Ook na uitsplitsing tussen mannen en vrouwen houden 

een aantal van deze correlaties stand (zie tabel 3). Zo blijft bij vrouwen de samenhang 

significant tussen leeftijd en salaris (r=.311, p‹ 0.05), leeftijd en dienstverband totaal 

(r=.750, p‹ 0.01). leeftijd en dienstverband van de huidige functie (r=.678, p‹ 0.01) 

leeftijd en opleiding (r=. 389, p‹ 0.05) en leeftijd en burgerlijke staat (r=.392, p‹ 0.05). Bij 

de mannen correleert de leeftijd significant met het salaris (r=.561, p‹ 0.01), met het 

totale dienstverband in het bedrijf (r=.696, p‹ 0.01) en met de burgerlijke staat (r=.491, p‹ 

0.01). 

Een ander opvallend resultaat uit de analyses te zien in tabel 3, betreft de 

correlatie bij vrouwen tussen welwillend seksisme (BS) en het totale dienstverband in het 

bedrijf (r=-.389, p‹ 0.05). Bij mannen is deze samenhang niet gevonden (r=.084). 

Wat tenslotte opvalt in tabel 3 zijn de waarden van de variabelen welwillend 

seksisme (BS) en de attitude voor mannen en vrouwen. In tabel 2 is nog te zien dat de 

richting van de samenhang negatief is, en tevens niet significant (r=-.071). Uitgesplitst op 

geslacht is vervolgens te zien dat het verschil tussen mannen (r=-.217) en vrouwen 

(r= .102) redelijk groot is. Er is een lineaire regressie uitgevoerd om te kijken of er een 

verschil is tussen mannen en vrouwen bij welwillend seksisme en de attitude ten opzichte 

van vrouwen als managers. De onafhankelijke variabele is de gemiddelde score op de 
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WAMS factor 1 en de interactievariabele was BS met geslacht (sexe). De R square 

bedroeg .134 en het resultaat was dan ook niet significant. 

Tabel 1: Gemiddelden en standaarddeviaties voor de sample.

Variabelen Mannen (N=35) Vrouwen (N=34)

Leeftijd
28,6

 (SD = 5,9)

27,2  

(SD= 5,3)

Burgerlijke staat *:

Ongetrouwd

Getrouwd

Samenwonend/ Latrelatie

74,3

25,7

0

67,6

29,4

2,9

Hoogst behaalde opleiding *:

Middelbare school

MBO (Sena)

Bachelor

Bachelor + specialisatie

14,3

8,6

68,6

8,6

8,8

14,7

70,6

5,9

Aantal maanden in huidige functie 16,5

 (SD= 16,23)

28,6

(SD= 32,5)

Totaal aantal maanden in bedrijf
63,5 

(SD= 57,3)

54,5

(SD= 51,4)

Netto inkomen per maand (COP)
1.204.320

(SD= 452943,1) 

1.138.595

(SD= 505142,1)

Hostile Sexism Score
3,9

(SD= .59)

3,3

(SD= .56)

Benevolent Sexism Score
3,7

(SD= .53)

3,8

(SD= .40)

WAMS Score
5,8

(SD= .68)

5,9

(SD= .65)

* Genoemde gemiddelden zijn in procenten



Het Glazen Plafond: De Invloed van Seksisme op de Attitudes ten opzichte van Vrouwen als Managers. 24

Tabel 2: Correlatiematrix van de variabelen attitude, seksisme, salaris, ambtstermijn, opleiding, burgerlijke
staat en leeftijd.

*  Correlatie is significant op het 0.05 niveau (1-tailed); ** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (1-tailed).

Attitude
factor 1

BS HS Salaris Tenure 
totaal

Tenure 
functie

Opleiding Burg.
staat

Leeftijd Sexe

Attitude
factor 1

Pearson’s R 1

Sig. (1-tailed)

Welwillend
seksisme 
(BS)

Pearson’s R -,071 1

Sig. (1-tailed) ,282

Vijandig 
seksisme 
(HS)

Pearson’s R -,173 ,026 1

Sig. (1-tailed) ,077 ,415

Salaris Pearson’s R -,028 -,127 -,163 1

Sig. (1-tailed) ,411 ,150 ,091

Tenure 
totaal

Pearson’s R -,037 ,199 ,145 ,279* 1

Sig. (1-tailed) ,380 ,051 ,118 ,010

Tenure 
functie

Pearson’s R -,022 ,152 ,071 ,115 ,445** 1

Sig. (1-tailed) ,429 ,106 ,281 ,174 ,000

Opleiding Pearson’s R -,027 -,042 -,106 ,609** ,221* ,187 1

Sig. (1-tailed) ,414 ,367 ,193 ,000 ,034 ,062

Burgerlijke 
staat

Pearson’s R -,107 ,072 ,001 ,283** ,397** ,165 ,225* 1

Sig. (1-tailed) ,190 ,279 ,498 ,009 ,000 ,088 ,032

Leeftijd Pearson’s R -,010 ,103 ,188 ,440** ,722** ,420** ,314** ,403** 1

Sig. (1-tailed) ,467 ,201 ,061 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000

Sexe Pearson’s R ,141 ,061 -,449** -,069 -,083 ,233* ,014 ,098 -,125 1

Sig. (1-tailed) ,125 ,310 ,000 ,285 ,249 ,027 ,455 ,212 ,154
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Tabel 3: Correlatiematrix van de variabelen attitude, seksisme, salaris, ambtstermijn, opleiding, burgerlijke 
staat en leeftijd uitgesplitst voor vrouwen en mannen.

             
*  Correlatie is significant op het 0.05 niveau (1-tailed).
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (1-tailed).
N=35 voor mannen, N=34 voor vrouwen. In totaal bedraagt de N=69.

                
              Vrouwen

 Mannen

              

Attitude 
factor 1

BS HS Netto 
salaris

Tenure 
totaal

Tenure 
functie

Oplei-
ding

Burg. 
staat

Leeftijd

Attitude factor 1 Pearson’s R 1 .102 -.233 .026 -.054 -.048 -.040 -.083 -.060

Sig. (1-
tailed)

.282 .093 .441 .381 .395 .411 .321 .369

Welwillend 
seksisme
(BS)

Pearson’s R -.217 1 .115 -.199 .389* .153 -.154 -.166 .164

Sig. (1-
tailed)

.105 .259 .129 .011 .194 .192 .174 .178

Vijandig 
seksisme
(HS)

Pearson’s R -.025 .023 1 -.152 .105 .244 -.060 .023 .207

Sig. (1-
tailed)

.442 .449 .195 .278 .082 .368 .449 .120

Netto salaris Pearson’s R -.067 -.064 -.286* 1 .089 .170 .637** .318* .311*

Sig. (1-
tailed)

.352 .357 .048 .307 .168 .000 .033 .037

Tenure totaal Pearson’s R -.002 .084 .134 .457** 1 .607** .249 .219 .750**

Sig. (1-
tailed)

.496 .315 .222 .003 .000 .078 .107 .000

Tenure functie Pearson’s R -.085 .168 .163 .075 .357* 1 .126 .056 .678**

Sig. (1-
tailed)

.315 .168 .174 .334 .018 .238 .376 .000

Opleiding Pearson’s R -.020 .028 -.153 .599** .203 .336* 1 .328* .389*

Sig. (1-
tailed)

.455 .436 .191 .000 .121 .024 .029 .012

Burgerlijke staat Pearson’s R -.172 .280 .081 .258 .622** .374* .126 1 .392*

Sig. (1-
tailed)

.162 .051 .322 .068 .000 .013 .235 .011

Leeftijd Pearson’s R .066 .077 .101 .561** .696** .198 .266 .461** 1

Sig. (1-
tailed)

.354 .329 .281 .000 .000 .127 .062 .003
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Figuur 3: Resultatenmodel van demografische gegevens, seksisme en de attitude ten opzichte van 

vrouwen als managers, M= mannen, V= vrouwen.

Terugredenerend naar de verwachtingsmodellen van figuur 1 en 2, kunnen de resultaten 

als volgt grafisch weergegeven worden zoals te zien is in figuur 3. Er is een correlatie 

gevonden tussen het totale dienstverband van vrouwen en welwillend seksisme (r=.389; 

sig= .011) 

Tevens zijn in de figuur de resultaten van de samenhang tussen vijandig seksisme 

en de attitude ten opzichte van vrouwen als managers weergegeven voor zowel mannen 

als vrouwen, alhoewel deze niet significant bleken te zijn. De verwachte samenhang 

tussen de demografische gegevens en de houding ten opzichte van vrouwen als managers 

waarbij welwillend en/of vijandig seksisme als modererende variabelen zouden kunnen 

worden verklaard, is tevens uitgebleven. 

Dienstverband totaal

Seksisme
BS

Attitude ten opzichte 
van vrouwen als

managers

 V: 
r=.389*
Sig. .011

V: r=-.233

Seksisme
HS 

M: r=.025

V: r=.102

M: r=-.217
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Discussie

In mijn onderzoek heeft de houding van Colombiaanse medewerkers van een 

financiële holding ten opzichte van vrouwelijke managers centraal gestaan. Hierbij zijn 

de effecten van geslachtsverschillen, vijandig en welwillend seksisme en enkele 

demografische gegevens bekeken (zoals leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau, 

lengte van het dienstverband in de huidige functie en in het bedrijf in totaal en het 

salaris). De resultaten zijn niet consistent gebleken met de hypothesen en vraagstellingen

uit het onderzoek. 

Vrouwen hebben geen positievere opvattingen ten opzichte van vrouwelijke 

managers in vergelijking met mannen, ondanks de verwachting dat dit wel aan de orde 

zou zijn.  

Opvallend is ook dat er voor de vrouwen een matige samenhang is gevonden 

tussen de totale ambtstermijn en welwillend seksisme. Dit wil zeggen dat naarmate 

vrouwen langer in dienst zijn, zij minder welwillend seksisme tentoonspreiden. Bij de 

mannen is dit niet het geval. 

Een ander opmerkelijk resultaat is dat mannen naarmate zij langer werken een 

hoger salaris krijgen, in tegenstelling tot vrouwen. Tevens lijkt het ook zo te zijn dat 

mannen minder vijandig seksisme laten zien, naarmate zij meer verdienen. Dit zouden 

belangrijke indicatoren voor seksisme kunnen zijn, die in verder onderzoek bekeken 

zouden moeten worden.

Tenslotte is niet gebleken dat vijandig seksisme in negatieve zin correleert met de 

houding ten opzichte van vrouwen in een managementpositie zoals de verwachting was. 

Tevens blijkt dat de demografische gegevens zoals de positie binnen het bedrijf en de 

lengte van het dienstverband geen invloed hebben op de attitude ten opzichte van 

vrouwen in een managementpositie. 

Er zijn verschillende verklaringen te bedenken voor het feit dat Colombiaanse 

vrouwen in dit onderzoek geen duidelijk positievere houding hadden dan mannen ten 

opzichte van vrouwen in een managementpositie. Een daarvan is in onderzoek door 

Staines, Tavris en Jayaratne (1973, in Terborg et al. 1977) besproken. Zij spreken over 



Het Glazen Plafond: De Invloed van Seksisme op de Attitudes ten opzichte van Vrouwen als Managers. 28

een fenomeen genaamd het “bijenkoningin syndroom”, waarbij vrouwen met hoge 

posities binnen een organisatie de neiging hebben om andere vrouwen als competitie te 

zien en zodoende een negatieve houding te hebben ten opzichte van deze vrouwen. Er 

wordt hierbij vanuit gegaan dat het opleidingsniveau positief samenhangt met het niveau 

in de organisatie of de functie die wordt bekleed. In het artikel wordt echter niet verder 

besproken of de positie binnen het bedrijf wordt afgezet tegen variabelen zoals salaris of 

ambtstermijn. Aangezien in dit onderzoek niet significant naar voren is gekomen dat 

vrouwen met een hoge positie, zoals aangegeven door salarisniveau of ambtstermijn,  

positievere attitudes hebben ten opzichte van vrouwelijke managers, zou het 

“bijenkoningin syndroom” een verklaring kunnen zijn voor het ontbreken van deze 

relatie. In vervolgonderzoek zou dit onderwerp echter nader bekeken moeten worden. 

Een andere mogelijke verklaring voor het feit dat de vrouwen uit dit onderzoek 

geen positievere opvattingen hebben ten opzichte van vrouwelijke managers in 

vergelijking met mannen zou wellicht gevonden kunnen worden in een zekere 

gevoeligheid die vrouwen in Colombia hebben met betrekking tot seksisme. Het is niet 

ondenkbaar dat vrouwen in het kader van de emancipatie van vrouwen en het feminisme 

juist in een machocultuur extra gefocust zijn op onderwerpen zoals seksisme en hun 

geslacht in combinatie met de positie die zij vertegenwoordigen in de maatschappij, 

zowel op professioneel als privégebied. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zij een 

alternatieve - en wellicht een meer uitgesproken-  mening en houding hebben over 

vrouwen als managers. Güney et al. (2006) geeft als verklaring voor de overwegend 

negatieve houding van vrouwen ten opzichte van vrouwen als managers in zijn onderzoek

dat vrouwen als overbrengers van cultuur de maatschappelijke houdingen ten opzichte 

van geslachtsrollen hebben geïnternaliseerd. Om zich staande te kunnen houden in een 

door mannen gedomineerde zakenwereld vinden zij het meer gepast om “te denken als 

mannen” en hun feministische opvattingen te onderdrukken. Hier zou in

vervolgonderzoek verder naar gekeken moeten worden.

  Een belangrijke limitatie uit het huidige onderzoek zou kunnen zijn dat de 

sample wegens de kleine omvang (N=69) wellicht ten onrechte geen resultaten heeft 

gevonden. Er kunnen zodoende geen geldige uitspraken over gedaan worden. Er kan 

evenmin iets gezegd worden over een grotere populatie, aangezien deze niet bestaat. De 
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specifieke groep respondenten van één kantoor in Colombia, zoals gebruikt in dit 

onderzoek, is een redelijk homogene groep. Echter, het doel van dit onderzoek was om de 

relaties vast te stellen tussen de verschillende variabelen. Men kan er dan ook vanuit gaan 

dat de gevonden resultaten voor meerdere individuen zullen gelden, ongeacht de wijze 

waarop zij gekozen zijn binnen de sample. In de statistiek wordt dit ook wel 

“nonprobability sampling” genoemd (Goodwin, 2002).

Er zou mogelijk ook sprake geweest kunnen zijn van een geografische afwijking, 

aangezien het onderzoek is afgenomen in de geciviliseerde hoofdstad van Colombia, 

Bogotá. Vervolgonderzoek zou zich dan ook kunnen richten op een grotere groep 

participanten met verschillende demografische gegevens van een keur aan bedrijven in 

verschillende streken en steden in Colombia, om de diversiteit van de respondenten die 

participeren in het onderzoek te vergroten. 

Een tweede beperking van het onderzoek is dat er slechts attitudes gemeten zijn 

en geen feitelijke gedragingen. Er zou dan ook gekeken moeten worden naar de vraag of 

en hoe deze attitudes daadwerkelijk gedrag beïnvloeden en wat dit betekent voor 

toekomstige beeldvorming over vrouwen als managers. Uit onderzoek van Ajzen en 

Fishbein (1977) blijkt namelijk dat attitude gedrag beïnvloedt. 

Concluderend kan gesteld worden dat het over het algemeen het wellicht een stap 

in de goede richting is dat de mannen uit dit onderzoek, in tegenstelling tot wat uit de 

literatuur is gebleken, geen negatievere houding hebben dan vrouwen ten opzichte van 

hun vrouwelijke managers. Programma’s ter bevordering van positieve discriminatie die 

zich de afgelopen jaren op managementposities hebben gericht in Colombia, hebben 

hiermee misschien hun vruchten afgeworpen (Adler, 1994). De opvallende bevinding uit 

dit onderzoek dat vrouwen een enigszins negatieve houding hebben ten opzichte van 

vrouwelijke managers zou verder onderzocht moeten worden, om te kijken of dit resultaat 

standhoudt. Het glazen plafond dat vrouwen ervan weerhield om door te dringen tot de 

topmanagementposities binnen organisaties lijkt hiermee in ieder geval nog niet 

doorbroken, al ligt dit misschien niet zozeer aan de mannen, als wel aan de vrouwen zelf.
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Bijlagen

Bijlage 1: Ambivalent Sexism Inventory (ASI)

Cuestionario 1

A Continuación encontrara una serie de afirmaciones que usted debe leer, y escribir que tan de acuerdo 

está o no con cada una de estas. 

No existen respuestas correctas o incorrectas, simplemente queremos saber su opinión frente a cada una 

de estas afirmaciones.

Para cada frase usted debe contestar uno de los siguientes números en una escala de 1 a 6:

Donde si contesta:  1 esta Totalmente en desacuerdo o si contesta 6 está totalmente de acuerdo.

Marque con una X el número que desee de acuerdo con la siguiente clave:

1 2 3 4 5 6
Totalmente en

desacuerdo
Moderadamente
en desacuerdo

Levemente
en desacuerdo

Levemente
de acuerdo

Moderadamente
de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1. Aún cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá 
sentirme verdaderamente completo a menos que tenga el amor de una mujer 
.........................

1 
2  3  4  5  6  

2. Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 
privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las favorezcan a 
ellas sobre los hombres ......

1  2  3  4  5  6  

3. En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes 
que los hombres 
.......................................................................................................................

1  2  3  4  5  6  

4.  La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas inocentes 
como sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio o discriminación en 
contra de ellas

1  2  3  4  5  6  

5.  Las mujeres se ofenden muy fácilmente 
.....................................................................

1  2  3  4  5  6  

6.  Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a 
menos que tengan pareja del otro sexo 
..........................................................................................

1  2  3  4  5  6  

7. En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más 
poder que el hombre 
.........................................................................................................................

1  2  3  4  5  6  

8. Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres 
poseen ...........

1  2  3  4  5  6  

9. Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres 
..................................

1  2  3  4  5  6  

10. La mayoría de las mujeres no aprecian completamente todo lo que los 
hombres hacen por ellas 
.............................................................................................................

1  2  3  4  5  6  
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11. Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres  
1  2  3  4  5  6  

12. Todo hombre debe tener a una mujer a quien amar 
...................................................

1  2  3  4  5  6  

13. El hombre está incompleto sin la mujer 
.......................................................................

1  2  3  4  5  6  

14. Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo 
...................................

1  2 3  4  5  6  

15. Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por 
lo general intenta controlarlo estrechamente 
...................................................................

1  2  3  4  5  6  

16. Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competencia 
justa, generalmente ellas se quejan de haber sido discriminadas 
........................................

1  2  3  4  5  6  

17. Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre  
........................

1  2  3  4  5  6  

18. Existen muchas mujeres que para burlarse de los hombres, primero se 
insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de éstos 
......................................

1  2  3  4  5  6  

19. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una mayor 
sensibilidad moral 
........................................................................................................

1  2  3  4  5  6  

20. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con 
el fin de proveer seguridad económica a las mujeres 
...............................................................

1  2  3  4  5  6  

21. Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente 
irracionales a los hombres 
.......................................................................................................................

1  2  3  4  5  6  

22. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un sentido 
más refinado de la cultura y el buen gusto 
..........................................................................

1  2  3  4  5  6  
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Bijlage 2: Women As Managers Scale (WAMS)

Cuestionario 2

Instrucciones

Los siguientes temas tratan de evaluar las actitudes que tiene la gente sobre mujeres en el área de 

negocios. 

La mejor respuesta para cada afirmación es su opinión personal. 

.Las temas ocupan muy diferentes y opuestos puntos de vista. Podría ser que usted esta totalmente de 

acuerdo con unos de las temas, y al contrario que usted esta totalmente en desacuerdo con otros, o tal vez 

que esta inseguro sobre algunos. 

Para cada frase usted contestar uno de los siguientes números sobre la línea, frente a cada 

afirmación. en una escala de 1 a 7, donde si contesta:  1 esta Totalmente en desacuerdo o si 

contesta 7 está totalmente de acuerdo.

Marque el número que desee en el espacio en blanco:  de acuerdo con la siguiente clave:

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

_____1. Es menos favorable para mujeres que para hombres tener un trabajo que requiere responsabilidad.

_____2.  Las mujeres tienen la objetividad necesaria para evaluar situaciones de negocios de una manera 

apropiada.

_____3. Tener tareas retadoras, es mas importante para hombres que para mujeres.

_____4. Hombres y mujeres tienen que tener iguales oportunidades para participar en programas de 

entrenamiento gerenciales. 

_____5. Las mujeres tienen las capacidades para obtener las habilidades para ser gerentes exitosas.

_____6. Generalmente, gerentes femeninas son menos capaz en participar en los logros de la organización 

que gerentes masculinos.

_____7. No es aceptable que mujeres asuman los roles de líderes tan frecuente como los hombres. 

_____8. La comunidad de negocios debería aceptar mujeres en roles claves gerenciales en el futuro.
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_____9. La sociedad debe considerar el trabajo de gerentes femeninas tan valioso como el de los hombres. 

_____10. Es aceptable para mujeres competir con hombres para cargos altos directivos.

_____11. La posibilidad de embarazo no hace que las mujeres sean menos queridas que los hombres 

como funcionarios.

_____12. Las mujeres no deben permitir que sus emociones influyan su comportamiento gerencial mas, 

que los hombres.  

_____13. Problemas asociadas por la menstruación no hace que las mujeres sean menos queridas que los 

hombres como funcionarios.

 _____14. Para ser un ejecutivo exitoso, una mujer no debe perder algo de su feminidad.        

_____15. Generalmente, una mujer que se queda con sus hijos en la casa todo el tiempo es 

mejor mamá que la que trabaja fuera de la casa por lo menos medio tiempo.

_____16.Las Mujeres son menos capaz de aprender habilidades matemáticas y mecánicas que hombres.

_____17. Las Mujeres no son suficiente ambiciosas para tener éxito en el mundo de negocios.

_____18. Las Mujeres no pueden ser asertivas en situaciones de negocios que lo requieren. 

_____19. Las Mujeres poseen la autoestima requerida para ser un buen líder.

_____20. Las Mujeres no son suficiente competitivas para ser exitosas en el mundo de negocios.

_____21. Las Mujeres no pueden ser agresivas en situaciones de negocios que lo requieren.


