
 
Breda, 16 april 2020 
 
Conform artikel 60 Reglement van Orde: Het is vandaag secretaressedag, zoals diverse media 
berichten1. Wij hebben een paar vragen rondom dit thema. 
 
Het beroep ‘secretaresse’ is een van de weinige beroepen met een vrouwelijke naam, omdat het 
werk van oudsher door vrouwen werd uitgevoerd. Inmiddels is dit niet per se meer zo, maar nog 
altijd worden sommige beroepen bijna uitsluitend door mannen, en andere bijna uitsluitend door 
vrouwen, uitgevoerd. 

1. Bestaat de officiële functietitel ‘secretaresse’ binnen Brabantse Delta? Zo ja, waarom is er 

voor deze functietitel gekozen? Is/wordt er overwogen deze aan te passen? 

2. Zijn er binnen Brabantse Delta beroepen waarbij specifiek wordt gezocht naar een 

mannelijke kandidaat, dan wel specifiek naar een vrouwelijke kandidaat? Welke beroepen 

zijn dit, en wat is hiervoor de reden? 

 

Wij ontvingen recentelijk het Calamiteitenbestrijdingsplan van Brabantse Delta. Hierin viel ons op dat 
er op bladzijde 10 de activiteit ‘Gastvrouwen balie’ genoemd wordt.  

3. Hoe kan ‘gastvrouw’ een activiteit zijn, waarom is dit niet genderneutraal geformuleerd zoals 

bij de andere activiteiten?  

4. Wordt er bewust naar een vrouw gezocht voor de betreffende functie?  

 
Recentelijk werd er in de vacature voor voorzitter van de Rekenkamercommissie naar een ‘zij of hij’ 
gezocht, wat wij erg positief vonden. Het precieze beleid omtrent diversiteit binnen het waterschap 
is ons echter niet bekend. 

5. Is er binnen Brabantse Delta beleid om een bepaalde man-vrouw verhouding te 

bewerkstelligen, zowel in het algemeen als in specifieke functies? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Zo nee, waarom is dit er niet? 

6. Is er binnen Brabantse Delta beleid om diversiteit binnen de organisatie op andere vlakken, 

zoals cultuur of etniciteit, te bevorderen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom is dit 

er niet? 

7. Bestaan er binnen Brabantse Delta, of overkoepelend over meerdere waterschappen, 

personeelsnetwerken voor bijvoorbeeld vrouwen, LHBTI+ mensen of mensen met een 

diverse culturele of etnische achtergrond? Zo ja, (op welke manier) worden deze netwerken 

door Brabantse Delta gesteund? 

 
Wij vernemen graag uw reactie. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Cynthia Pallandt 

                                                 
1 https://www.ad.nl/ad-werkt/ook-vanuit-huis-heeft-de-secretaresse-het-druk-genoeg-ik-ben-een-

vraagbaak~a5b22160/ 
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Ellen Putman 

Partij voor de Dieren 


