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Emancipatie en werk
In een bedrijf werken 1436 mannen en 1175 vrouwen. De directie van dit bedrijf
heeft door een onderzoeksbureau laten onderzoeken hoe men de sfeer op het
werk ervaart, met name op het gebied van vrouwenemancipatie.

3p

3p

17

18

Omdat er meer mannen dan vrouwen in het bedrijf werken, vroegen de
onderzoekers zich af of het aannamebeleid wel eerlijk is: dat wil zeggen of bij dit
bedrijf de kans om aangenomen te worden voor mannen en vrouwen gelijk is.
Volgens de directie is het aannamebeleid eerlijk. Immers, in de afgelopen
10 jaar hebben 5144 mensen naar een baan bij dit bedrijf gesolliciteerd:
3112 mannen en 2032 vrouwen. Van al deze sollicitanten werden 236 mannen
en 164 vrouwen aangenomen.
Laat zien hoe met deze gegevens kan worden verdedigd dat het aannamebeleid
eerlijk is.
Als eerste verkennend onderzoek wilde het onderzoeksbureau onder vijf
willekeurig gekozen werknemers van het bedrijf een enquête afnemen.
Bereken de kans dat er bij de vijf gekozen werknemers precies vier vrouwen
zijn.
In de volgende fase van het onderzoek werd aan iedere werknemer een
vragenlijst voorgelegd. Eén van de vragen was of men zich wel eens oneerlijk
behandeld voelde door een leidinggevende binnen het bedrijf. In het onderzoek
werden de leeftijd en het geslacht van de ondervraagde meegenomen.
De resultaten zijn verwerkt in tabel 1.
tabel 1

leeftijd
man
vrouw

voelt zich nooit oneerlijk
behandeld
40 of jonger
boven 40
548
388
277
340

voelt zich wel eens
oneerlijk behandeld
40 of jonger
boven 40
285
215
301
257

Met behulp van deze tabel kan men de vraag beantwoorden of het in de groep
vrouwelijke werknemers boven de 40 relatief vaker voorkomt dat iemand zich
wel eens oneerlijk behandeld voelt dan in de groep mannelijke werknemers
boven de 40.
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Beantwoord deze vraag. Licht je antwoord toe met een berekening.
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Het onderzoeksbureau wil personen die zich wel eens oneerlijk behandeld
voelen uitgebreider interviewen. Op het vragenformulier heeft 20% van de
mannen die zich wel eens oneerlijk behandeld voelen aangegeven voor zo’n
interview beschikbaar te zijn. Bij de vrouwen die zich wel eens oneerlijk
behandeld voelen is dit slechts 12%.
Bereken hoeveel personen voor zo’n interview beschikbaar zijn.
Na afloop van het onderzoek adviseerde het onderzoeksbureau onder andere
om bij de verkiezing van drie nieuwe leden voor de ondernemingsraad een
nieuw kiessysteem in te voeren: de methode van cumulatieve stemmen.
Deze methode werkt als volgt: iedere werknemer mag drie stemmen uitbrengen.
Deze stemmen mogen alledrie op één kandidaat worden uitgebracht, of over
twee kandidaten verdeeld (de ene kandidaat krijgt één stem en de andere twee),
of over drie kandidaten verdeeld (alle drie kandidaten krijgen één stem). De drie
kandidaten die de meeste stemmen krijgen, komen in de ondernemingsraad.
Een voordeel van de methode van cumulatieve stemmen is dat
minderheidsgroepen meer kans hebben hun kandidaat gekozen te krijgen.
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Uit vier kandidaten, waaronder één vrouwelijke kandidaat, worden drie nieuwe
leden voor de ondernemingsraad gekozen. Een aantal vrouwen in het bedrijf
richt een actiegroep op om de vrouwelijke kandidaat in de ondernemingsraad te
krijgen. Binnen de actiegroep wordt afgesproken dat iedereen zijn of haar drie
stemmen op die vrouwelijke kandidaat uitbrengt. In het bedrijf werken nog
steeds in totaal 2611 mensen.
Bereken hoe groot de actiegroep moet zijn om de vrouwelijke kandidaat met
zekerheid verkozen te krijgen.
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