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Onderzoek vrouwelijke juristen: ‘vrouwen moeten méér voor elkaar doen’ 

100 legal women in gesprek over hun ambities en het belang van rolmodellen 

Internationaal advocatenkantoor Simmons & Simmons en stichting Legal Women – 

hét platform voor vrouwelijke juristen – organiseren samen op 7 maart a.s. een event 

over rolmodellen. Hoe kunnen rolmodellen bijdragen aan meer diversiteit in juridische 

topfuncties? 

Keynote spreker is Jet Bussemaker (voormalig minister van emancipatie en tegenwoordig 

hoogleraar aan de Universiteit van Leiden). In een aansluitende paneldiscussie gaat een 

aantal vrouwen in op de ambities en positie van vrouwelijke juristen. En wat er nodig is voor 

een meer evenwichtige verdeling tussen mannen vrouwen van juridische topfuncties.  

Onderzoek ambities vrouwelijke juristen 

De paneldiscussie wordt gevoerd aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek van 

Simmons & Simmons en Legal Women naar de ambities van vrouwelijke juristen. De 

belangrijkste conclusies hiervan zijn:  

1. 81% van de ondervraagde legal women ambieert een functie aan de top (functies in 
de raad van bestuur, raad van commissarissen, de raad van toezicht, partnerschap 
of managing partner); 

2. Flexibiliteit in werkuren (61%) en intern aanbod van professionele ontwikkeling (57%) 
worden het vaakst genoemd als voorwaarden om de top te bereiken; 

3. ‘Gebrek aan flexibiliteit bij het uitvoeren van de functie waardoor werk en privé 
moeilijk te combineren zijn’ worden het vaakst (45%) genoemd als obstakel om die 
top te bereiken; 

4. 61% van de legal women denkt dat over 10 jaar nog steeds minder vrouwen dan 
mannen topfuncties vervullen; 

5. Legal women raken het meest (88%) geïnspireerd door collega’s en/of zakelijke 
contacten; 

6. 66% van de legal women voelt zich een rolmodel voor andere legal women; 
7. 86% van de legal women vindt dat vrouwen meer voor elkaar moeten doen om hun 

posities te verbeteren. 
 

Event bezoeken en/of onderzoek ontvangen 

Wilt u het event (7 maart a.s., aanvang 16.30 uur) bezoeken of de resultaten van ons 

onderzoek ontvangen? Neem dan contact op met Eveline Boetes van Simmons & Simmons 

(eveline.boetes@simmons-simmons.com, 06 831 707 25) 

-Einde- 

mailto:eveline.boetes@simmons-simmons.com


Extra informatie over Simmons & Simmons ten behoeve van de redactie: 

1. Simmons & Simmons LLP is een vooraanstaand internationaal advocatenkantoor 
met vestigingen in Europa, het Midden-Oosten en Azië, met ervaren professionals in 
enkele van de meest actieve huidige groeimarkten. Door ons te richten op een klein 
aantal sectoren zijn wij in staat met onze cliënten mee te denken en hoogwaardige 
adviezen te verstrekken. Simmons & Simmons richt zich op de volgende sectoren: 
Asset Management & Investment Funds, Energy & Infrastructure, Financial 
Institutions, Life Sciences and Telecoms, Media & Technology (TMT). Wij hebben 
een goede reputatie op het gebied van innovatie en het leveren van toegevoegde 
waarde aan onze cliënten door nieuwe werkwijzen.   

2. Simmons & Simmons is de handelsnaam waaronder Simmons & Simmons LLP en 
aan haar gelieerde kantoren de internationale rechtspraktijk uitoefenen. Verwijzingen 
naar Simmons & Simmons zijn derhalve verwijzingen naar Simmons & Simmons LLP 
en de overige maatschappen en rechtspersonen of kantoren die gerechtigd zijn de 
naam "Simmons & Simmons" te voeren dan wel, al naar gelang de context, een of 
meer van deze entiteiten.  Het woord "partner" wordt gebruikt ter aanduiding van een 
lid (member) van Simmons & Simmons LLP, of een van haar werknemers of 
adviseurs van gelijke rang en met gelijkwaardige kwalificaties, of van een persoon 
van gelijke rang in een van de aan Simmons & Simmons LLP gelieerde kantoren. 
Bezoek voor meer informatie over de internationale rechtspersonen en kantoren 
www.simmons-simmons.com/legalresp 

3. Bezoek voor meer informatie over Simmons & Simmons onze website 
www.simmons-simmons.com of www.elexica.com, onze bekroonde website met 
juridische informatie.  

4. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mark Rosbergen, Marketing & Business 
Development, T 020 722 2529 / 06 10 05 47 54, E mark.rosbergen@simmons-
simmons.com. 

 

Extra informatie over Legal Women ten behoeve van de redactie: 

5. Stichting Legal Women is een platform met circa 4.000 aangesloten vrouwelijke 
juristen, dat zich inzet voor vrouwelijke juristen om informatie te delen, kennis over te 
dragen, te discussiëren, ervaringen te delen en te netwerken.  

 

6. Bezoek voor meer informatie over Legal Women onze website www.legalwomen.nl.  

 

7. Voor vragen over Legal Women kunt u contact opnemen met onze bestuursleden 
Titia Fuchs T 06 15 88 09 30, Eugenie Nunes T 06 53 84 71 69 of Linda Nekeman-
IJdema T 06 10 91 41 34. 
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