Vrouwelijke kaders vaak gefrustreerd door
toxische bedrijfscultuur
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Niet het glazen plafond, maar wel een toxische bedrijfscultuur is vaak de belangrijkste reden
waarom veel vrouwelijke kaders beslissen om hun professionele carrière vroegtijdig af te
breken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Corporate Crossovers bij
driehonderd vrouwelijke Britse ondernemers. De onderzoekers stellen dat 23 procent van de
ondervraagden een botsing tussen cultuur en waarden de belangrijkste reden noemt voor hun
vertrek. Slechts 1 procent maakt daarentegen gewag van het glazen plafond.
"Vrouwelijke kaders die hun carrière opgeven, moeten vaak genoegen nemen met een lager
inkomen, maar toch zegt bijna twee derde van die groep niet van plan te zijn om terug te
keren naar de bedrijfswereld, zelfs al zijn ze ongelukkig met hun huidig inkomensniveau,"
merkt HR Magazine op. "Volgens consulente Wendy Kerr komen veel vrouwen in een
bepaalde fase van hun leven tot de vaststelling dat de bedrijfsomgeving hen niet meer voldoet.
Velen zijn gefrustreerd geraakt door de toxische bedrijfscultuur en voelen zich niet meer met
die wereld verbonden."
Wendy Kerr voert aan dat deze vrouwen meer belang hechten aan hun tijd en autonomie dan
aan hun salaris en baan. "Vaak is dat een katalysator om hun baan op te geven en een eigen
onderneming op te richten," voert ze aan. "Het is echter opvallend hoe diep die frustratie zit,
want de meesten zijn zelfs niet meer bereid om tegen een gevoelig hoger loon terug te keren.
Die vrouwen hechten een grotere belang aan de controle over hun toekomst, hun tijd en hun
leefwereld dan aan het geld."
De ondervraagde vrouwen zeggen onder meer ontgoocheld geraakt te zijn dat woorden niet in
daden worden omgezet en dat vooropgestelde waarden in praktijk niet worden nageleefd. Ook
wordt opgemerkt dat er binnen het bedrijf teveel tijd verspild wordt aan politiek, waardoor er
onvoldoende ruimte overblijft om echt nuttig werk te leveren. (MH)
• Meer over:
• glazen plafond
	
  

