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Zes jaar GAIA’s 
Ambassadeursnetwerk

netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen



GAIA

• GAIA is een netwerk van vrouwen met een 
aardwetenschappelijke achtergrond, interesse of loopbaan

• GAIA ondersteunt de loopbaanontwikkeling van vrouwen, 
organiseert daarvoor bijeenkomsten en activiteiten, en treedt 
in dialoog met o.a. werkgevers en onderwijsinstellingen

• GAIA heeft op dit moment 130 leden;                                      
velen ook actief als bestuurs- of                                 
commissielid, contactpersoon, etc.

• GAIA is lid van KNGMG, KNAG, NVR                                               
en EPWS
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Aanleiding GAN

Onderzoek naar loopbanen van vrouwen en mannen in 
aardwetenschappelijke organisaties op initiatief van GAIA 
uitgevoerd door bureau VanDoorneHuiskes (2002-2004)

Belangrijkste aanbevelingen: 

• Meer transparante selectieprocedures

• Specifiek aantrekken van medior & senior vrouwen

• Meer aandacht voor behoud & doorstroom van vrouwen binnen organisatie

• Meer aandacht voor percepties bij mannen èn vrouwen

• Meer aandacht voor loopbaanontwikkeling in part-time banen
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Oprichting GAN

10 aan onderzoek deelnemende organisaties tekenen convenant 
om aanbevelingen uit te voeren: Eerste actie is de oprichting van 
GAIA’s Ambassadeursnetwerk

Geogender symposium, 11 november 2004
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Doelen

Doel GAIA’s Ambassadeursnetwerk: Het bevorderen van de 
loopbanen van bèta-vrouwen zodat zij doorstromen naar 
medior en senior functies, om zodoende een evenredige 
participatie van vrouwen te bewerkstelligen.

 Bijeenkomsten met vertegenwoordigers van organisaties om 
de aanbevelingen (voor organisaties) van het  loopbaan-
onderzoek te bespreken, uit te werken, en uit te voeren

 ‘Empowerment’ activiteiten voor bèta-vrouwen zelf, met 
onderwerpen die aansluiten bij de aanbevelingen (voor 
vrouwen) van het loopbaanonderzoek.
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2005-2007

• Bijeenkomsten ambassadeurs/contactpersonen

 Uitwerken plannen van aanpak

 leren van ieders ervaringen & ideeën

• Ondersteuning bèta-vrouwen

 symposium ‘Bèta-vrouw: kies je toekomst’

 empowerment workshops

 netwerken
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2005-2007

• Inhoudelijke input en begeleiding

 bewustwording situatie & kansen voor vrouwen

 kennis genderaspecten in communicatie

• Zichtbaarheid

 externe publicaties

 deelname conferenties

• Verschillende producten

 netwerkboekje

 verslagen

 boekenleggers
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2008-2010

• 3 werkdiners met alle 10 contactpersonen

 evaluatie & planning

• 3 werkdiners met alle 10 ambassadeurs & contactpersonen

 presentatie plannen

 inspirerende actiepunten

 mentoring
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2008-2010

• 3 bijeenkomsten met alle 10 ambassadeurs, contact-personen 
& HR-adviseurs: 
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 rollenspel communicatie

 workshop stratego voor vrouwen

 presentaties 6 jaar GAN



2008-2010

• 6 workshops met in totaal ~220 bèta/technische vrouwen: 

 Weet wat je wil

 Jezelf zichtbaar maken

 Present yourself & your work
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 Build relationships & negotiation skills

 Stratego voor vrouwen

 Female Leadership



2008-2010

• Zichtbaarheid

 externe publicaties

 deelname conferenties

• Vele producten

 2e netwerkboekje

 verslagen

 boekenleggers
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GAN periode 2011-2013

• Blijven aanbieden van workshops voor bèta-vrouwen

 ca. 40 deelnemers per keer, 2 per jaar

 o.a. weer een carrière-dag

• 1-2 jaarlijkse bijeenkomsten voor ambassadeurs, contact-
personen & HR-adviseurs, met o.a. weer meer 

 hands-on activiteiten

 concreet materiaal om binnen eigen organisatie te gebruiken

 externe sprekers

Naast aandacht voor hoe vrouwen het spel beter kunnen spelen, 
ook aandacht voor hoe organisaties dit spel kunnen veranderen.
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GAN periode 2011-2013

• Uitbreiden van het ambassadeursnetwerk met een aantal 
nieuwe, zeer geinteresseerde organisaties

• Nieuwe commissie-leden: Valesca Harezlak, Isabella Pacek, 
Jorien Schaaf & Femke Vossepoel
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Naast aandacht voor hoe vrouwen het spel beter kunnen spelen, 
ook aandacht voor hoe organisaties dit spel kunnen veranderen.
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Loopbaanonderzoek

Onderzoek naar loopbanen van vrouwen en mannen in 
aardwetenschappelijke organisaties op initiatief van GAIA uitgevoerd door 
bureau VanDoorneHuiskes (2002-2004)

Belangrijkste conclusies:

• Gemiddeld percentage vrouwelijk afgestudeerden 15% in jaren ‘80, 
daarna oplopend van 20% tot 40% in 2004

• Instroom junior vrouwen vaak als afstudeerpercentages; medior & 
senior vrouwen zijn ondervertegenwoordigd 

• 80 % van de vrouwen werkt 32 uur of meer 

• Vrouwen en mannen verschillen nauwelijks in ambitieniveau 

• Leidinggevenden beoordelen vrouwen lager dan mannen op aspecten 
als groeicapaciteiten & ambitie
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Vrouwen ondervertegenwoordigd t.o.v. norm



Functie-verwerving t.o.v. jaren na afstuderen



Huidige functie in vergelijking met vorige functie


