Gender promotion gaps within the public accounting
profession: A qualitative study, which discusses the role of career aspirations in
explaining gender promotion gaps.

Abstract
The pressure on today’s public organizations to respond to gender promotion gaps has been
growing over the past years. In which the emphasis is often on firm policies and the barriers
and difficulties women encounter during their career advancement. By considering the career
aspirations of accounting professionals, focusing on the ‘active’ and ‘influential’
characteristics of aspirations, this research contributes to the underexposed 'demand side' of
the issue of gender promotion gaps. By means of eight in-depth interviews, with both male
and female accounting professionals, this study examined how the career aspirations differ
and whether these these gender differences may contribute to the explanation of gender
promotion gaps. As a result, this research has made contributions in the following ways: (1)
adding empirical data to the theoretical framework of (Azmat et al., 2020). (2) Showing new
insights and indicators relevant to the concept of Aspirations, (3) ultimately, adding a
‘different’ perspective to the issue of gender promotion gaps, by focusing on career
aspirations.

Keywords: aspirations, gender promotion gaps, public accounting professionals, big four
organizations

Author: Joep Engelen
Student number: s1007110
Date: 25-06-2021
Supervisor: dr. F. Hartmann
University: Radboud University
Education: Master’s Thesis Economics – Accounting & Control

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________

Contents
1.

Introduction .................................................................................................................................... 3
1.1 Aim and outline of the study ..................................................................................................... 5

2.

Theoretical background ............................................................................................................... 7
2.1 Gender promotion gaps ............................................................................................................ 7
2.2 A career in the public accounting profession ......................................................................... 8
2.3 Career aspirations...................................................................................................................... 9
2.3.1 Active character aspirations ............................................................................................ 10
2.3.2 Influential character aspirations ...................................................................................... 11
2.3.3 Theoretical framework ..................................................................................................... 13

3.

Methodology ................................................................................................................................ 16
3.1 Selection of data sources........................................................................................................ 16
3.2 Methods of data collection ...................................................................................................... 17
3.3 Data analysis procedure ......................................................................................................... 21

4. Results/analysis.............................................................................................................................. 23
4.1 Demographic data respondents............................................................................................. 23
4.2 gender-based differences in the active character of aspirations ...................................... 24
4.2.1 Formation of aspirations .................................................................................................. 24
4.2.2 Preference to be an accountant ..................................................................................... 26
4.2.3 Amount of effort invested................................................................................................. 28
4.3 gender-based differences in the influential character of aspirations ................................ 30
4.3.1 Early work experiences .................................................................................................... 30
4.3.2 Family responsibilities ...................................................................................................... 35
4.3.3 Other factors influencing aspirations ............................................................................. 36
5. Discussion ....................................................................................................................................... 39
5.1 Main findings ............................................................................................................................. 39
5.2 Theoretical implications........................................................................................................... 45
5.3 Practical implications ............................................................................................................... 46
5.4 Limitations and research ethics ............................................................................................. 47
5.5 Directions for further research ............................................................................................... 49
References .......................................................................................................................................... 50
Appendix .............................................................................................................................................. 54
1. Initial template: coding scheme ................................................................................................ 54
2. Interview formats ........................................................................................................................ 55

1

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
2.1 Interview format current accounting professionals ......................................................... 55
2.2 Interview format former accounting professionals .......................................................... 59
3. Demographic data participants ................................................................................................ 62
4. Social media posts accounting organization .......................................................................... 63
Post 1: .......................................................................................................................................... 63
Post 2: .......................................................................................................................................... 64
Post 3: .......................................................................................................................................... 65
5. Interview transcripts ................................................................................................................... 66
Interview 1 (female, current): ....................................................................................................... 66
Interview 2 (female, current): ....................................................................................................... 77
Interview 3 (male, former): ........................................................................................................... 90
Interview 4 (male, current): .......................................................................................................... 98
Interview 5 (female, former): ...................................................................................................... 109
Interview 6 (male, current): ........................................................................................................ 118
Interview 7 (male, former): ......................................................................................................... 127
Interview 8 (female, former): ...................................................................................................... 137

2

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________

1. Introduction
In recent years, the role of women in the economy has been an unavoidable research topic,
referring to the poor occupancy rate in high-end positions (hereafter, ‘gender promotion gaps’).
Despite all the efforts made in recent years to reduce these gender promotion gaps, the
ongoing pressure on today’s public firms to respond to these gender promotion gaps is still
increasing (Azmat et al., 2020). Recent figures still show very unequal gender distributions in
high-skilled professions. Among all the major firms in the S&P500 only about 5,8% of the
CEOs, 21,2% of board members and 26,5% of managers are women (Catalyst, 2021). Similar
phenomena occur within the accounting profession. The American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) stated that in 2019 only about 23% of all equity partners in the public
accounting profession are female (AICPA, 2019). This is quite remarkable since more and
more organizations are consciously trying to adjust their policies accordingly, an example of
such a policy is that most firms deliberately ensure half of all their new entrants are women
(Jones & Iyer, 2020). Moreover, in recent years, several countries including Norway, Spain,
France, Germany, Italy, The Netherlands and Belgium, imposed a certain quota on the
presence of women in management boards (Ahern & Dittmar, 2012; Lacoviello et al., 2015).
This implies that at least 40% of the top management seats within publicly traded firms must
be held by females. Yet women remain underrepresented in top management levels, but how
did these gender promotion gaps develop and why do they persist?
Extant literature on these unequal gender distributions raises significant issues and
interesting findings. Most studies approach the gender gap by looking at the structural barriers
and limitations to the progression of women in high-skilled professions in particular. These
barriers and limitations are subject to the concept of ‘glass ceiling’, which is a well-known
phenomenon of addressing the obstacles and disadvantages women face in their way to
promotion (Almer et al. 2012). Another recurring theme is the feeling among professionals,
especially among female professionals, that they are required to conform to a certain mould in
terms of public ambition, physical presence and likeability (Kumra and Vinnicombe, 2008).
Moreover, if this expectation pattern is not met, this will be detrimental to any chances of
promotion. What stands out is that most of the studies consider the nature of public professions
and firms to be the underlying cause of gender promotion gaps (Jones & Iyer, 2020). As
existing literature mainly concentrates on the ‘demand-side’ of gender promotion gaps, where
the focus lies explicitly on the role of organisations’ policies and the structural barriers to the
progression of women that it entails (Correl, 2004). At the same time, a gap exists on the
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‘supply-side’ focusing on the more individual aspects and the professionals themselves, when
it comes to gender promotion gaps (Jones & Iyer, 2020).
Looking at the professionals as individuals, of all the new entrants in the public
accounting sector, the majority are millennials. A recent study by Deloitte (2016) showed that
if given the opportunity, about 25% of these new entrants would quit their job within one year.
In addition, of all the millennials just 16% see themselves working for the current employer for
the next 10 years. Since individual aspirations influence the decision to leave the accounting
profession, especially for women, understanding and responding to the concept of aspirations
is key for public accounting firms (Jones & Iyer, 2020; Greenhaus, Collins, Singh, and
Parasuraman 1997). Gaining a better understanding of the employee career aspirations is
crucial for firms to be able to encourage their employee aspirations and retain their
professionals, especially female professionals (El-Ramly, 2013). Additionally, the differences
in aspirations between male and female professionals can help explain a large fraction of the
gender promotion gap (Azmat et al., 2020).
The reason for the concept of individual aspirations being so interesting is the active
and influential character of aspirations (Azmat et al., 2020). Whereas past literature on
aspirations mainly focuses on fixed goals that require investments to achieve them, the focus
of more recent studies is on a more dynamic and active way of career aspirations, having
individuals trying to attain their goals (Richard & Sherwood, 1989). Public professionals shape
their career aspirations over time and factors such as early work experiences and firm-initiated
programs are important elements in this dynamic process (Azmat et al., 2020).
By exploring the individual career aspirations of public accounting professionals, this
study aims to add a different perspective regarding gender promotion gaps. In other words, by
considering individual career aspirations as the explanatory factor, this study distinguishes
itself from the ‘mainstream’ studies that primarily focus on the ‘demand-side’ of gender
promotion gaps. Due to the fact, the concept of gender (promotion) gaps is a subject that can
be considered from different perspectives and literature paying attention to the individual
aspects of it is only rare. This study, concerning individual aspects in the issue regarding
gender promotion gaps in terms of career aspirations, makes this study exploratory in the field
of economics.
As mentioned above, the concept of aspirations consists of a dynamic process, which
at the same time makes this concept complicated to look at. Hence, career aspirations must
be looked at in-depth and therefore this study is of a qualitative nature and conducted
interviews to collect data. Both current and former accounting professionals, from a large public
accounting firm in the Netherlands, are interviewed. These interviews with both accounting
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professionals who are still in high-end positions and former accounting professionals, who
have chosen other career paths, form the basis for the analysis of this study. In order to provide
insights on the differences, in the dynamic process of career aspirations, between on the one
hand gender and the other hand former and existing accounting professionals. Having the
opportunity to ask ‘why’ and ‘how’ questions and engaging in dialogue are necessary for
understanding and gaining insight into the dynamic process of how aspirations were formed
over time.
In doing so, it is interesting to note that in the relevant organization, there is an uneven
distribution in terms of men and women in high-level positions. Each year between 250-300
new entrants start working of which approximately 40% are woman and 60% men, with the
policy however prescribing a 50/50 distribution. Looking closer at the gender distribution in
high-level positions, the distribution is becoming increasingly unequal. Of the 100 partner
positions within the organization, female professionals occupy only 13 of these positions.
Given that three partner positions are filled every year, this means that only 1% of the entrants
grow into a partner position. In addition, approximately 15% of all accounting professionals
leave the organization on an annual basis.
Besides the scientific relevance, this research is relevant for public accounting firms as
well. Understanding the aspirations of their employees is crucial to ensure a smooth sailing
career and for retaining human capital (Gautam et al., 2016). Lastly, by providing an insight
into the role of career aspirations in the existing gender promotion gaps, this study contributes
to the reduction of gender inequality in high skilled professions.

1.1 Aim and outline of the study
Based on the above-described introduction, the objective of this study is as follows; to
investigate if the examination of career aspirations can help to explain gender promotion gaps
within the public accounting profession. In doing so this study tries to contribute to the existing
knowledge gap as it relates to the individual aspects of professionals (‘supply-side’) in gender
promotion gaps. In order to eventually gain more knowledge about how to approach the issue
of gender promotion gaps. This means this study is also partly exploratory, besides
contributing to the existing aspirational literature, this study has been able to uncover new
insights from the data obtained. Which has been realised by conducting interviews and
subsequently carrying out a template analysis, which eventually led to a 'final' template.
Ultimately, this study will help public (accounting) firms to better understand the
aspirations of their professionals and the impact of these on the issue of gender promotion
gaps.
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To be able to respond to the aim of this study; of whether the examination of career aspirations
can help to explain gender promotion gaps, this study looked at differences in the career
aspirations and in particular focused on how aspirations differ between male and female
accounting professionals. This resulted in the following research question:
How do career aspirations differ between male and female public accounting
professionals?
The answer to the research question is obtained by first addressing the differences in the active
character of aspirations and subsequently the differences in the influential nature. The results
are therefore subdivided as follows:


Gender-based differences in the active character of aspirations



Gender-based differences in the influential character of aspirations

The remainder of this research has proceeded as follows. Chapter two starts with a brief
elaboration of the notions of gender promotion gaps and what a career in the public accounting
profession entails. Followed by extensive exposure to the concept of aspirations with
corresponding relevant literature. The structure of the remaining study is as follows, the end of
chapter two is devoted to the framework used to analyze the career aspirations of public
accountants. Followed by chapter three, in which the chosen methodology has been
comprehensively elaborated. Subsequently, the results of this research are described and
discussed in chapter four. The chapter after presents the discussion, including the main
findings, theoretical implications, practical implications, limitations and directions for further
research.
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2. Theoretical background
To understand what promotion gaps entail and the role of career aspiration, first, it is important
to understand what a career in the accounting profession entails. Following the insights into
gender promotion gaps and the accounting profession, a literature review is done concerning
the concept of aspirations. According to the notion of aspirations, the focus is on two features,
respectively the active and influential character of aspirations. In the final sub-section, the
theoretical framework is set up based on the literature discussed in the preceding sections.

2.1 Gender promotion gaps
As in many high-skilled professions, of which the accounting profession is part of, the concerns
about the increasing promotion gap is growing (Azmat et al., 2020). Although most of the big
accounting firms today are explicitly try to equal the ratio of men and women hiring new
entrants, still the proportion of equity partners held by women remains relatively small (Jones
& Iyer, 2020). This unequal distribution is not only present in the public accounting profession.
In 2020 Azmat et al. studied the persistent promotion gap between men and women within the
law profession. They noted that despite the equal ratio of approximately 50/50 of new entrants,
there is still a sizable gap in the advancement (promotion) of women and so the number of
women in equity-partner positions. By bringing these concerns together with the factual figures,
they argued that there was a ‘gender promotion gap’ within the profession of lawyers (Azmat
et al., 2020).
Jones & Iyer

(2020) claim that something similar is going on in the accounting

profession. Although most accounting firms hiring an equal amount of men and women, in
2018 just 23 per cent of the equity partner positions in public accounting firms were possessed
by women (AICPA, 2019). This unequal gender distribution is in preceding studies approached
with terms like 'segregations from the partnership’ and ‘under-representation’ (Almer et al.
2012). Another interesting and frequently used term while addressing the unequal distribution
is ‘glass-ceiling’. This concept is widely accepted in referring to a set of obstacles that keep
women out of the upper positions and obstructs gender equality in top management levels
(Domínguez et al., 2019). In line with this idea that women are disadvantaged, Kumra and
Vinnicombe (2008) reported clear evidence of sex bias in the promotion to partner decisionmaking processes. In their qualitative case study at a Big 4 global consulting firm in the United
Kingdom, they showed that this potential disadvantage was due to two reasons in particular.
First, women felt disadvantaged by the self-managed nature of the firm’s career advancement
process, concerning networking. Second, to achieve success, both men and women reported
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the feeling that they were required to fit a certain mould. Meant with this mould is not only the
requirement for good skills but more orientation towards public ambition, physical presence
and likeability (Kumra and Vinnicombe, 2008). With the essence, that the professionals who
become partners are those who look like the existing (male) partner group (Kumra and
Vinnicombe, 2008).

2.2 A career in the public accounting profession
A career in the public accounting profession contains unique attributes that require us to
understand the basic assumptions of the aspirations of public accounting professionals (Jones
et al., 2010). The excessive amount of stress and long working hours accounting professionals
face are characteristics that are well documented. Working long hours, travelling to different
client locations, constant interaction with high-level client personnel, supervising entrant’s
associates, working in teams. These are all aspects that accounting professionals experience
and cause a certain pressure (Jones & Iyer, 2020). In
the accounting profession there is a clear growth
hierarchy, which is structured as follows; staff auditor
(associate),

senior

associate,

manager,

senior

manager, director and finally partner (see figure 11).
Managing along with characteristics like leadership,
multi-tasking, client services, practical and technical
development of skills become ever important during
the

advancement

in

the

rank.

Accounting Figure 1: career path hierarchy.

professionals continuously have to deal with new technology and real-world challenges that
occur (Jones & Iyer, 2020). According to Schein (1975), the required personal characteristics
to be successful in the accounting profession can be seen as ‘career anchors’, a certain set of
priorities and values needed according to one’s perception of the job.
Since the equity Partner position is the ultimate achievement within the accounting
profession this should be the aim of aspiring young professionals. Partners in the public
accounting profession not just own and manage the firm they work at, but also have
responsibilities in terms of developing the strategy and the decision-making within the
organization (Kyriakidou et al., 2016). Partners often have to work overtime and encounter

1

Figure 1: Career Path hierarchy. PWC from managementconsulted, accessed 16 March, 2020,
https://managementconsulted.com/pwc/ .
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tight deadlines. In addition to it resulting in less free time for leisure activities, it could create a
conflict situation with the family responsibilities as well (Jones et al., 2010). This in combination
with the critical thinking and working method of professionals leads to additional stress (Jones
et al., 2010). When these accounting professional characteristics are considered, one might
suggest that not everyone endorses this way of working and therefore not have the career
aspirations to become a partner within the public accounting profession. It is therefore
extremely interesting to look at the aspirations of professionals. Not only to see if they may
differ between men and women but also what the aspirations were like at the start of the career
and how they have changed throughout their career.

2.3 Career aspirations
For the origin of the concept of aspirations, the field of social psychology cannot be neglected.
In the field of social psychology, there are different perspectives of looking at the ideas of
intentions, reasoned actions, personal behaviour, ambitions and aspirations. Two closely
associated motivation theories within the field of social psychology are the theory of reasoned
action (Ajzen & Fishbein, 1975, 1980) and the theory of planned behaviour (Azjen, 1985, 1987,
1991). These theories help to predict personal’s behaviour. The most important factor in
predicting a person’s behaviour and decision-making is their intention to perform a certain
behaviour. Underlying a person’s decision-making process is the assumption that individuals
base their decisions and behaviour on all available information and the expected outcomes of
their actions (Ajzen & Fishbein, 1975, 1980). The intention is forecasted by a person’s attitude
toward the behaviour and the normative beliefs regarding the particular behaviour (Ajzen &
Fishbein, 1975, 1980). Wherein the personal attitude is explained as “the person’s beliefs that
the behaviour leads to certain outcomes and his evaluations of these outcomes” (Ajzen &
Fishbein, 1980, pp. 8). In addition, the subjective norm is defined as “the person’s belief that
specific individuals or groups think he should or should not perform the behaviour and his
motivation to comply with the specific referents” (Ajzen & Fishbein, 1980, pp. 8). By
incorporating the concept of perceived behaviour control, Ajzen (1985) extended the theory of
reasoned action to a new theory called planned behaviour. Perceived behavioural control is
seen as a determinant of behavioural intention, and refers to a person’s belief that behaviour
is under her or his control. Operatively, perceived behavioural control and intention more often
appear to depend on the difficulty of the behaviour and yet more factors are decisive than just
one’s own belief (Azjen, 1985, 1987, 1991).
This idea of individuals considering expected outcomes of their behaviour can similarly
be found in more recent aspirations studies. So stated by Azmat et al. (2020, pp. 2);

9

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
“Aspirations are understood as a kink in the utility function or, in other words, a goal that, if
surpassed, will provide additional utility”. They showed this way of thinking influences a
person’s behaviour, in the way that it provides incentives to exert a certain amount of effort to
make it a reality. However the opposite is true, if aspirations set too high and the goal will not
be achieved it discourage individuals to exert effort to achieve their aspirations (Azmat et al.,
2020).
Career aspirations in general is a term for any goal an individual is willing to invest in
beforehand (Richard & Sherwood, 1989). Whereas in past aspirations researches the focus
was mainly on fixed goals set with the investments as a requirement to achieve them. The
focus in more recent studies on career aspirations shifts towards a more dynamic strategy of
individuals to attain their goals. Aspirations are future-oriented because they can only be met
at some point in the future (Richard & Sherwood, 1989).

2.3.1 Active character aspirations
One interesting element about the concept of aspirations is the active nature of aspirations.
Individuals must invest something in the form of time, money or energy to pursue their goals
(Richard & Sherwood, 1989). The desire to reach attainable goals can be seen as similar to
setting reference points or thresholds (Genicot and Ray, 2017). When the real outcomes
surpass the thresholds, individuals obtain additional payoffs. This payoff increases to the
extent to which the threshold has been exceeded (Genicot and Ray, 2017). Incentives to make
efforts for achieving goals are related to success expectations (Azmat et al., 2020). With the
active nature of aspiration is meant that aspirations are not fixed and instead evolve. While
emphasizing the importance of the shaping feature of aspirations by experiences gained early
in the career of professionals. This element is further elaborated in section 2.3.2.
In the study of Azmat et al. (2020) they use a three-period model to analyse the career
aspirations of professionals over time. In the first period, they looked at the early career of law
professionals where aspirations are determined. This formation of aspirations can either be
influenced exogenously where the focus is on the environment or endogenously aimed at the
inside intentions. In the second period, which is during the mid-career, the amount of effort
involved can be chosen and evaluated. Since people generally aspiring several goals
simultaneously, the process of deciding how much effort, time and money to invest in it is
crucial for understanding someone’s aspirations (Richard & Sherwood, 1989). The last period
within the model is the final stage where the actual promotions are determined and it will be
known whether the aspirations will be fulfilled. Efforts (input) made in the form of numbers of
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hours worked, the likelihood of changing firms early and the number of hours billed are
determinants in the promotion track of professionals (Azmat et al., 2020).
The model provides some interesting correlations when it comes to the career
aspirations of professionals and effort. Professionals with high aspirations should work
significantly more hours and bill the hours more often than professionals with lower aspirations.
In addition, individuals with high career aspirations are less likely to leave their current
organisation. These results show that the career aspirations of professionals are positively
correlated with the effort made (Azmat et al., 2020).
In order to link career aspirations and expectations. The model showed that if
aspirations are set in a self-commitment way, they can have predictive power about the future
career of professionals. In which lawyers with high aspirations are therefore more likely to
make it to a partner position. Therefore, the value of tracking individual aspirations is
emphasised because it can help to predict promotions. Thereby the results showed that the
difference in future career expectations between men and women do play an important role in
explaining promotion gaps (Azmat et al., 2020).
Final, the model showed that preferences and career aspirations are positively
correlated. With preference, they meant the utility that arises from being a lawyer and the utility
professionals derives from promotions. Professionals with high preferences should be the ones
that strategically set higher goals and when achieving experiences high utility. These
professionals saw aspirations as a sort of goal-setting in which they constantly try to challenge
themselves. As a consequence, the benefits of using aspirations to encourage professionals
in carrying out their work, are increasing (Azmat et al., 2020).

2.3.2 Influential character aspirations
Besides analysing career aspirations is important because they are a good way to aggregate
information about the professional’s goals, preferences and expectations. It is also relevant
given that aspirations can be influenced and shaped (Azmat et al., 2020). Early workplace
experiences for example should be able to influence a professional’s career aspirations. In this
way, it could change social norms or peer pressures, the so-called exogenous factors.
Alternatively, it could support a change in the expectations of their aspirations, affecting the
endogenous factors (Azmat et al., 2020). Since firm policies can shape career aspirations in
forms of public perception referring to for example internal firm policies or educational
programs, makes policy-making have a significant role in gender promotion gaps. Looking
further into the early work experiences, two types of early work experiences are identified;
discrimination experiences and mentoring experiences.
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Experiences of discrimination consist of social discrimination and organizational
discrimination experiences. Social discrimination covers experiences during the interaction
with professional colleagues or clients. In the form of demeaning comments or harassment in
the workplace based on their gender. When a professional experience any form of social
discrimination this will increase the disutility of exerting effort or decrease the utility
experienced when obtaining a promotion. Organizational discrimination in the form of
organizations rewarding men and women differently seemed not an explanatory factor when
considering gender differences (Azmat et al., 2020).
The interaction with a more experienced professional in any form of mentoring, during
the early career period, is correlated with the probability of qualify for promotion (Azmat et al.,
2020). During the early stage of a junior professional career, often a senior mentor is assigned.
This with the idea to help and steer the junior professionals in the ‘right’ direction. Regular
interaction with any form of a senior mentor is subsequently strongly correlated with
professionals having high career aspirations (Azmat et al., 2020). Moreover, there is no
difference in having a female or male mentor when it comes to career aspirations. This impact
and benefit of firm initiatives like mentorship and leadership programs are also stated in the
study of Jones & Iyer (2020). In which they claim that these kinds of firm-initiated programs do
have a significant positive impact on the career aspirations of public professionals. Those
accounting professionals who did participate in leadership programs or did have a mentor are
more likely to aspire to become a partner. Having a mentor will result in a 46 per cent increase
in the odds of aspiring to be a partner and participating in leadership programs will result in an
87 per cent increase, when holding other variables constant (Jones & Iyer, 2020).
However, contrary to the expectations, the variable family status has a positive effect
on the aspirations of public accounting professionals. Professionals who are married or single
with dependent children were found to have significantly higher aspirations compared to
singles or childless professionals (Jones & Iyer, 2020). Previous accounting research of
Anderson, Johnson and Reckers (1994) showed the opposite is true and showed that family
responsibilities hamper professionals in their career success. Single accountants were
promoted earlier than married candidates and so more likely to become partners. Especially
professionals with younger or multiple children that combines the dual role of giving attention
to family responsibilities along with the professional obligations, experience more often the
allegation of a lack of professional commitment, which leads to poorer performance
evaluations (Hill & Hill, 1990). This ‘negative’ perception of colleagues thinking professionals
with family responsibilities are less committed to the firm is something they have to overcome
first before they are enabled to express their career aspirations (Greenhaus et al., 2001).
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This assumption in terms of looking at more factors than just the individual believer is
something that was also asserted in the social psychology theory of planned behaviour. Azjen
(1985, 1987, 1991) stated that the intention and personal belief is not just the individual's
attitude towards the action or behaviour, but also subject to normative beliefs. The concept of
normative beliefs represents the perception of an individual considering how others think he or
she should perform and what his motivations should be (Azjen, 1985, 1987, 1991). These kinds
of normative beliefs therefore will be able to influence someone’s aspirations as regards their
careers.

2.3.3 Theoretical framework
In the literature review above, relevant theoretical insights and results have been elaborated.
To explore whether the concept of aspirations can contribute to the explanation of gender
promotion gaps, this research focused on the differences in career aspirations between male
and female accounting professionals. Fundamentally, this research analysed the concept of
aspirations by operationalizing the active and influential character of career aspirations based
on the work of Azmat et al. (2020). This is because the work of Azmat et al. (2020) deals
extensively with the dynamic development process of aspirations, which is particularly suitable
when looking at the active and influential character of aspirations.
However, because the subject is still very underexposed and relatively new in the field
of Economics, the choice for a template analysis has ensured that the opportunity and attention
can also be given to possible new insights, which have not yet been mentioned in the
theoretical framework. More details about the research method in chapter three, where the
choice for template analysis and the methodology are further elaborated.
The empirical (sub)questions arising based on the theoretical framework, see figure 2,
are as follows:
o

Are there gender-based differences in the dynamic development process (active
character) of aspirations?

Asking whether there are gender-based differences in the dynamic development process of
aspirations, a number of indicators are considered.
First, there was attention to the formation of aspirations, in which is expected that if the
aspirations are set high and in a self-commitment way the professionals are more likely to
achieve a high position. Since expectations play an important role in explaining gender

13

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
promotion gaps, a difference in expectations between male and female accounting
professionals is therefore expected (Azmat et al., 2020).
Next, the preference to be an accountant is considered. The additional utility that
accountants enjoy is expected to influence their aspirations positively. The expectations are
that professionals with greater preference to be an accountant will set higher goals and have
higher aspirations.
In analysing the amount of effort, money and energy invested during their career, factors
such as the number of hours worked/billed and the likelihood of changing firms early, are
important determinants of the career path of professionals. When the inputs made by
professionals, result in rewards such as promotion this induce even higher levels of such
inputs.
o

Are there gender-based differences in the factors that influence (influential character)
aspirations?

The indicators focused on, asking whether there are gender-based differences in the factors
that influence aspirations are; early work experiences and family responsibilities. Looking at
early work experiences and family responsibilities allow this research to look at how the
respondents' aspirations have been influenced. Early work experiences have been divided into
experiences with discrimination and experiences with mentoring or leadership programs. In
which is assumed that experiences of discrimination will harm a professional’s aspirations and
participation in a mentor and/or leadership program will have a positive impact on a
professional’s aspirations.
In the context of family responsibilities, the dual role of professionals has been
considered. Where it is assumed that accounting professionals who are married or single with
multiple children first have to deal with the ‘negative’ perception of colleagues before they can
express their career aspirations. This, therefore, is expected to have a negative impact on the
aspirations of a professional.
In addition to the expectations based on the addressed literature, both empirical
questions also take into account possible new insights obtained from the data analysis. This
was a deliberate choice as this research is also partly exploratory. for those potential insights,
no expectations or statements have been made in advance. Figure 2, presents the aspirations
framework of analysis.
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Concept

Dimension

Indicator
Formation of aspirations: future career
expectations
Formation of aspirations: selfcommitment

Active
character

Preference to be an accountant

Amount of effort; time, money and
energy: amount of hours and effort

Amount of effort; time, money and
energy: encourage/discourage to exert
effort to achieve aspirations

Aspirations

Family responsibilities: relatonship status

Family responsibilities: dual role

Influential
character

Early work experience: Mentorship &
leadership programs
Early work experience: Social &
organisational discrimination

Figure 2: Operationalisation of the concept of aspirations
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3. Methodology
This section elaborated the research approach of this study, in which the methodological
choices made during the research are justified. To answer the research question, the
methodological approach chosen for this research is both deductive and exploratory in nature.
Partially deductive, since the factors in the theoretical framework are essentially based on
existing literature. But partly exploratory as well, as new insights were expected to be obtained.
Hence the choice for a template analysis, where an initial template was prepared before the
data analysis. Subsequently, during the data-processing process, this template was completed
with new insights obtained, which eventually resulted in a final template of the concept of
aspirations.
To understand the aspirations of accounting professionals and whether they contribute
to the explanation of gender promotion gaps, this study focuses on the aspirations of both
current and former accounting professionals of a large public accounting firm in the
Netherlands. In researches like this study, with relatively few respondents, a qualitative study
conducting interviews is well applicable to focus primarily to retrieve a complete insight into
people’s description and situation (Vennix, 2016). This allows for the possibility of asking
questions that cannot be asked in quantified surveys and offer space for personal experiences
and stories.

3.1 Selection of data sources
To obtain a representative and complete impression of the dynamic development process
regarding career aspirations of accounting professionals, the choice has been made not only
to look at current public accounting professionals (at least in manager function) but also
consider this dynamic process of
former accounting professionals.

1. Male
Current public
accounting
professionals

Why did some of them choose a
different career path, even though
they

once

started

as

public

accounting professional? How did
their

career

aspirations

evolve/change over time (active
character)

and

have

2. Male
3. Female
4. Female

Interview
participants

5. Male
Former public
accounting
professionals

6. Male
7. Female
8. Female

been

influenced (influential character)?
Figure 3: distribution of interview participants
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How did this process differ from those who are still active in the profession of public
accountants?
At the same time, a conscious choice was made to have an equal distribution of
participants in terms of gender, which resulted in 4 female and 4 male interviewees. To find
out if there are real differences between male and female professionals and their aspirations
towards top positions within the accounting profession.
Since the researcher has been given the opportunity to do an internship at the respective
public accounting firm, contact with the respondents was made by corporate e-mails. This
allowed the researcher to send an e-mail directly to eligible professionals. Whereas the current
accounting professionals were sent a general email to which they could respond voluntarily,
the former public accountants were approached by the researcher his intern-supervisor from
the organisation. For the professionals from the manager level upwards, self-selection bias
may need to be considered, as initially, there was only a strong response from women, so
more targeted efforts were needed to get the input of male professionals, which eventually
succeeded.

3.2 Methods of data collection
To provide empirical evidence on the theoretical framework elaborated in chapter two, at least
8 semi-constructed interviews with both current and former accounting professionals are
conducted. This depended on whether any new information was provided during the
interviews. Wherever possible, the interviews are conducted physically in a face-to-face
setting, but due to the Covid-19 situation, it was necessary to conduct most of the interviews
digitally. By turning on both the audio and the camera during the interviews, an attempt is made
to maintain the personal touch in the conversation in better understanding the individual’s
background and dynamic development process regarding their career aspirations. The time
allocated per interview was approximately between 35 and 50 minutes.
The interviews started with initial questions related to demographic data, to get a better
idea of what kind of person was spoken to (e.g. age, marital status etc.). The answers to these
questions are summarised and attached in the appendix (appendix 3). See questions below,
which are related to demographic data:
1. What is your age?
2. What is your marital status?
3. Do you have any children?
4. What education(s) have you received?
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5. What is your present position in the company and how long did it take you to reach this
position?
These were followed by questions that required in-depth answers and focused on the
dynamic process of the development of aspirations in their career as accounting professional
so far. The detailed questions consisted of asking the professionals, how their aspirations
were formed at the beginning of their careers and how they have developed over time. The
questions concerning the active character trait dealt with the formation of aspirations, the
preference to be an accountant, the amount of effort that was invested, if this effort paid off
and what consequences this had on their aspirations. The above-mentioned indicators
regarding the active characteristic of aspirations were questioned in the interview as follows:
6. What were your aspirations (to grow within the company) at the start of your accounting
career with this organisation?

7. What did you base your expectations on at the time, mainly from yourself or from the
information you received externally?
a.

Why mainly endogenous/exogenous?

8. Looking back, were these aspirations high/low?
a.

If yes/no why?

9. How did you find being an accountant, do you get satisfaction from it (being happy with what
you do)? (If yes/no why or why not?)
a.

What consequences did this have or still have concerning your aspirations to

grow within the company?

10. Looking back, do you think you had to put a lot of effort (time, effort & money) into your
career to get where you are now? (Think about the number of (overtime) hours) (If yes/no
why?)
a.

Is this more or less than expected?

11. Do you think this invested effort has paid off?
a.

If yes/no, has this encouraged/discouraged you to work towards achieving your

aspirations to grow within the company?
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Concerning the questions related to the influential character trait, in-depth questions
were asked whether and how family responsibilities influenced their aspirations and if they
considered early work experience, such as discrimination or employer initiated programs, to
have an influence on their aspiration development. These indicators are questioned in the
interview in the following way:

12. Have you ever participated in leadership programs in your career? (Think here of internal
learnings or perhaps external leadership programs)
a. If yes, do you think this has had a (positive) influence on your aspirations to grow
within the company? (If yes/no, why or why not?)

13. In your career, have you ever had a mentor or participated in a mentorship program?
a. If yes, do you think this has had a (positive) influence on your aspirations to grow
within the company? (If yes/no, why or why not?)

14. Have you ever experienced any form of social discrimination during your career?
a. If yes, do you think it has had a (negative) influence on your aspirations to grow
within the company? (If yes/no, why or why not?)

15. Have you ever experienced any form of social discrimination during your career?
a. If yes, do you think it has had a (negative) influence on your aspirations to grow
within the company? (If yes/no, why or why not?)

16. Do you have any form of family responsibilities? Think about children and or other relatives
that need to be taken care of.
a. If so, how do you think this has affected and/or continues to affect your aspirations
to grow within the company? (If yes/no, why or why not?)

17. Do you have a partner?
a. If yes, what influence do you think this has had and/or continues to have on your
aspirations to grow within the company? (If yes/no why or why not?)

As can be seen, where necessary, a brief explanation of the term or concept has been given,
when the interviewee may not be sure what it means or to clear up any possible ambiguity
about it. Irrespective of the fact that the interview was sent to the interviewee beforehand. So
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that the respondent could read through it once and, if something was unclear, they could ask
questions beforehand.
In the end, two final questions were asked, in which explicitly was asked how the
interviewee thought about differences in aspirations between male and female accounting
professionals. This to ensure that important concepts or insights, not included in the
questionnaire, were not overlooked. These questions are formulated in the interview as
follows:

19. Do you think there are any other relevant factors, not discussed yet, that have influenced
the formation of your aspirations during your career as an accounting professional?

20. Do you think there are differences, in terms of aspirations to advance within the company,
between male and female accounting professionals? (If yes/no, why or why not?)
a. If so, do you think this could help explain gender promotion gaps?

In the interviews with former professionals, the content of the questions was left the
same but adapted in such a way that they only concerned the past in terms of their accounting
career. Additionally, in the interviews with the former professionals, a supplementary question
is asked to address how it is possible that regardless of their aspirations at the start of their
careers as accounting professionals, they chose to pursue a different career path. The
following question was asked:

21. Looking at the aspirations you had at the beginning of your career in accountancy, why did
you choose another career path?
a. How have your aspirations changed over time?

Finally, documents, which have been distributed through the organisation's social channels,
have been collected from the organisation concerned. In which statements are expressed
concerning gender equality within the organisation. These are attached to show that the issue
of gender inequality is something that is being considered and discussed in the organisation.
These are attached in the appendix (appendix 3).
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3.3 Data analysis procedure
After all the interviews were conducted, the records of these interviews were transcribed.
Subsequently, the transcripts were coded using Atlas.ti, a software to process qualitative data,
in this case, interviews. To analyse the data a template analysis was used to compare the
views of all the different accounting professionals. Template analysis is a type of analysis that
helps to structure the new insights that emerge from the data (Symon & Cassell, 2012). In this
study, the perspectives of different respondents and their interpretations about their career
aspirations within the accounting profession were examined, hence template analysis was a
suitable technique (Symon & Cassell, 2012). Before the data analysis started, an initial
template (Appendix 1) was built. This initial template shows the dimensions and indicators that
were considered relevant in advance, based on the theoretical background of this study
discussed in chapter two. During the coding process, the initial template was modified several
times, based on new insights obtained from the coded transcripts. After all the transcripts were
coded, a final template (figure 3) was created to show what important quotes and indicators
did come up in the research. This final template and the ‘new’ indicators that have emerged
are discussed in chapter five. The following paragraph explains in more detail how the
transcripts were coded.
First, a higher level was given to the transcripts. These codes were based on the
theoretical background on aspirations. These higher-level codes were given to make it possible
for the researcher to analyse the text. Second, to further specify hierarchical level codes were
given to the transcripts. Any new hierarchical codes were added to the final template (figure
3).
An example of the coding process is as follows.
“Nou, ik heb wel altijd in in mijn hoofd gehad, ik wil voor mijn dertigste wil ik mijn opleiding af hebben en
dan wil ik in ieder geval manager zijn. En ik ben manager geworden op mijn achtentwintigste en ik was
afgestudeerd registeraccountant op mijn negenentwintigste, dus dat heb ik in principe gehaald. Dus dat
is, dat is prima en toch wel. Dat was wel één van mijn aspiraties. En dat gaf mij wel weer energie om door
te gaan en binnen de organisatie te blijven werken en groeien. Ik had toentertijd niet zoiets van ik wil
partner worden ook omdat dat toen bij die organisatie niet echt bestond, althans zo een vergelijkbare
functie was er wel, maar ik had niet van tevoren toen ik begon van zoiets, oke dat wil ik koste wat het kost
halen. En ook niet toen ik naar dit accountancy kantoor kwam wilde ik gewoon uitdaging en nieuwe dingen
leren en had ik niet per se die aspiratie om door te groeien tot partner zegmaar” (male, current, IV 4).

This quote is first coded as ‘active character’ of aspirations. The hierarchical codes that are
subsequently added to this quote are ‘formation of aspirations: future career aspirations’ and
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‘development of career aspirations. All quotes that belong to the ‘formation of aspirations:
future career expectations’ were then compared to see how different professionals had
different expectations about their accounting career.
The document analysis of the images, attached in appendix 3, was based on the
template that was constructed as a result of the transcript analysis. It became clear that the
images were of little significant use. However, the social media posts clearly show that the
organisation in question is concerned with gender promotion gaps and therefore recognises
and acknowledges them to a certain extent.
The next chapter will elaborate on the results of the coded transcripts to find out the
career aspirations differ between male and female accounting professionals.

22

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________

4. Results/analysis
In this chapter, the data found in this research is analysed and compared to the existing
literature and the assertions made. Based on the differences in the active and influential nature
of aspirations, the results have been discussed to answer the research question: How do
career aspirations differ between male and female public accounting professionals?
Since this study is also partly exploratory, there is also room in this analysis section for
coded data that did not fit within the initial template but were certainly important to elaborate
on. These indicators; social bonding with colleagues and private (family) matters are
subsequently

integrated

into

the

'final'

template

(figure

3).

4.1 Demographic data respondents
Below the demographic data conveniently listed in Table 1.
Age
Children Education
(years)

Marital status

Experience (years)
and position in
company
13 year, Manager

Interviewee 1
(female, current)

36

No

Work-learning trajectory
 CPA.

unmarried,
cohabiting

Interviewee 2
(female, current)

29

No

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

6 year, Manager

Interviewee 3
(male, former)
Interviewee 4
(male, current)

32

No
No

Married,
cohabiting
unmarried,
cohabiting

9 year, Manager

30

Bachelor and master 
CPA
Work-learning trajectory
 CPA.

Interviewee 5
(female, former)

30

No

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

6,5 year, Manager

Interviewee 6
(male, current)

34

Yes, two
childs

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

14,5 year, Seniormanager

Interviewee 7
(male, former)

32

Yes, two
childs

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

9 year, Manager

Interviewee 8
(female, former)

29

No

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

6 year, Manager

12 year, Manager

Table 1: Demographic data respondents 1

23

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________

4.2 gender-based differences in the active character of aspirations
4.2.1 Formation of aspirations
The first aspect of this study that is discussed in the analysis is the formation of aspirations,
which consists of the expectation of future career aspirations and the degree of selfcommitment. According to the theory, there is expected that if the aspirations are set high and
in a self-commitment way the professionals are more likely to achieve a high position within
the professional organisation (Azmat et al., 2020). With the expectations of future career
aspirations, there is looked at what aspirations and expectations, the experienced accounting
professionals, had at the beginning of their careers.
The fact that of all eight accounting and ex-accounting professionals, only one aspired
to grow into a partner position within the accountancy firm at the start of his career was
immediately noticeable from the data obtained. This respondent quoted the following: “For me,
that was the highest goal to strive for, and what that means is to become a partner in this accountancy
firm.” (Male, current. IV 6). The respondent indicated right away that growing into a partner
position had been one of his aspirations from the start of his career and this has not changed
until the day of the interview and he still aspires to become a partner.
Compared to the other respondents, they all started their accounting careers with the
idea of first getting the Chartered Public Accountant (CPA) degree and then we will take it from
there. See the quote below, in which a respondent indicated that she had started her career
relatively blank:
“I actually think I'm going to get my RA, so then I start and think I'll stay at least until I've got
it. I did think about that for myself and always had a sort of viewpoint of five, six years, […] and
then we'll have to see how or what. I really think that when you start out, the partner feeling is
still too far away. At least for me, it was still too far away to make a commitment.” (female,
current. IV 2)
In the above-stated quotation is indicated that the main aspiration, at the start of her career,
was to complete the CPA programme. In doing so, the respondent indicated a viewpoint of five
or six years and that she had the feeling that the time after that period was too far away to
dedicate a commitment to. This way of thinking about reaching a possible partner position was
a recurring theme in the interviews. The feeling, at the start of their career, that there was too
little knowledge about what a partner position entails and what it takes to achieve it was an
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explanation for the fact that almost all accountants had no concrete expectations and therefore
no aspirations to possibly grow into a partner position.
Concerning the expected difference in expectations between male and female
accounting professionals, there seemed to be no difference in future career aspirations
between male and female accounting professionals. As there was only one (male) accounting
professional who indicated from the start to want to become a partner. The other three male
and four female professionals indicated not to have had a similar kind of aspiration from the
start. This is not so conclusive as to be able to confirm that there is a difference in future career
aspirations between male and female professionals.
While almost none (1 out of 8) of the accountants did have any aspiration related to the
possibility to become partner, they did have concrete aspirations and expectations about their
CPA training, almost all of them aspired to become Certified Public Accountant as soon as
possible. In their perception working as accountants were more of a learning experience and
a place to gain some practical experience.
Regarding the degree of self-commitment in the formation of aspirations, there was the
expectation that when aspirations set in a self-commitment way, the professionals are more
likely to achieve high positions. This included looking at whether the formation of aspirations
was based on the accountant him/herself (intern) or whether this process was also influenced
by external factors.
It became clear that the formation of aspirations at the beginning of their career was
mainly (internal) based on the professionals themselves. However, as their career progressed
they had the feeling that the external environment started to play a more important role in the
formation and adjustment of their aspirations. In which they indicated that the further you get
in your career, the more people will expect things from you and so either directly or indirectly
you will absorb this and it will influence the formation process of their aspirations. See quotation
below:
“I think both internally and externally. During the study and in the beginning, it was just me
wanting to get it done as quickly as possible, but of course, within the profession, you are a
staff for about three years and then you become a senior staff so there are a bit of expectation
that you have and that you are given, so to speak. And they also live in the group you start with,
so to speak. And then you hope to be senior-staff after three years and not four years, so you
feel a bit of pressure, or not really pressure, but I was already thinking about it. And I think this
has an influence on the formation of your aspirations.” (female, former. IV 8)
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While all male and female accountants did indicate that the formation process was a dynamic
between internal and external factors, there was one respondent who did explicitly state that
he was fully committed to his aspirations based on his own insight and will. This was also the
(male, current) professional who indicated that he wanted to become a partner from the start.
Apart from this observation, there was no significant difference in response between the male
and female accounting professionals.
In conclusion, the assertion of differences in the formation process of aspirations
between men and women (Azmat et al., 2020), is not supported by the answers the
respondents gave during the interviews.

4.2.2 Preference to be an accountant
Another factor within the active character of aspirations is the preference to be an accountant.
In which is expected that professionals with high preferences should be the ones that
strategically set higher goals and when achieving experiences high utility. The respondents
are asked to what extent derive satisfaction and utility from their work as accountants and
whether this has changed during their careers.
All of the former and current accountants experienced some form of utility and
satisfaction during their time as an accountant. Especially at the beginning of their careers, this
satisfaction was considerable. This was mainly since there was a lot of diversity in the work.
In a relatively short time, the accountants worked with many different types of clients and
companies. This made the accountants feel they had a lot to learn. See the following quotation:
“First of all, I really liked being an accountant, and especially if you start alongside your studies,
then a big four accounting firm is a great opportunity to learn, because you just start at the
bottom. And well, I liked the study, but you don't really learn how to do the work, say, but as
an accountant you do, so I liked it a lot. And you just get lots of opportunities and you also see
and work with a lot of companies. So I derived a lot of satisfaction from that.” (female, former.
IV 8).
However, the former accounting professionals, in particular, indicated that development did
take place during their accounting career in terms of preference to be an accountant. Whereas
at the beginning of the career the diversity of the work and the opportunities that arose gave
satisfaction and utility, later on, the feeling of a change in the role as an accountant took over.
This referred to the value creation and the relationship with clients. These former accountants
said the following about it:
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“it's true that in the end, I no longer got any satisfaction from the work itself and being an
accountant really had something to do with it. I was most bothered by the fact that you can
only add limited value for the clients.” (female, former. IV 5)
“Of course I got satisfaction out of it, 100 per cent, because otherwise I would never have lasted
nine years, but on the other hand it just got less and less and that's mainly what I found, that
it has changed a lot compared to when I started, is that the relationship with the customer and
of the company towards the customer. That has simply changed. And at a certain point I had
so much trouble with this that I thought, well, as far as I am concerned, I am now so far removed
from what I consider to be reasonable as an accountant, that the satisfaction became less as a
result.” (male, former. IV 3)
Whereas the former accountants initially felt that they were creating value for the client, they
later felt that they were a necessary evil and therefore noticed this in the relationship they were
supposed to have with clients. They all experienced this as so disturbing that it had a negative
influence on the satisfaction and utility they derived from their work as accountants.
This is different from the current accountants who indicated that they also notice this
development, but that this generally differs per client. According to most accountants, it is not
necessarily the pure work as an accountant that gives them satisfaction, but rather working in
teams and the social aspect of the work. See the quote below from a current accounting
professional:
“I certainly get satisfaction from being an accountant, but then mainly, and that is not so much
focused on the work as an accountant, but from the nice contact with clients and colleagues
and achieving certain goals. If you set expectations together and then it's finished and it's all
achieved, that's what gave me the greatest satisfaction.” (female, current. IV 1)
Apart from the above-mentioned difference between current and former accounting professionals, no
notable difference was observed between male and female professionals in terms of preference to be
an accountant.
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4.2.3 Amount of effort invested
The third aspect of the active character of aspirations deals with the amount of effort that
professionals need to invest in their career (Azmat et al., 2020). This study assumed that
professionals with high aspirations would work more, report more overtime and be less likely
to leave the company. This study is looked at how the professionals look back on the amount
of effort they had to invest, whether they found it worthwhile and if this subsequently
discouraged or encouraged them to grow further within accountancy.
All the accountants agree and feel that they had to put in a lot of effort to get to where
they are now. With this, they do not only refer to the amount of (over)time they had to work,
but also the intensity of the work. Especially in their first years as accountants, they said they
found it difficult to say no or to stop working when something had to be finished. A respondent
quoted the following:
“I do think that I had to put in a lot of time and effort, indeed a lot of overtime as well, and
maybe that's part of the business, plus I suppose I wasn't very kind to myself. In the sense that
I sometimes got myself into trouble for all the work and effort, I had to put in, especially at the
begin of my career. So in that sense, I do think I had to put in a lot of time and effort.” (female,
former. IV 5)
Although almost all accountants said they had to put a lot of effort into their careers, they
almost all think it was worth it. This was explained by indicating that the amount of overwork
or the combination of work-study was not always experienced as unpleasant. Certainly not
when they thought about the larger goal, such as successfully obtaining the Register Account
Program. Therefore, most of the accountants experienced the amount of effort made more of
an encouragement than discouragement. Because most also recognise that a certain effort
has to be made to get to the positions where they all have come, Manager position and above.
See the quotation of a former accountant below:
“Well, did it pay off in that sense? Yes, because I got to where I am today and it's really not like
I was dissatisfied with that and I say, I should never have done that and it's not like that at all.
I'm absolutely not going to say that I should never have done that. I would only have done it a
little differently, then I probably could have achieved the same with a little less. On the other
hand, well, I really enjoyed the work and it didn't cost me that much to work overtime or
whatever. So there were periods when the effort I had to invest encouraged me, but
sometimes it discouraged me.” (male, former. IV 3)
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However, there were both current and former accountants who admitted that they probably
could have reached this position with less effort. In doing so, multiple accountants indicated
that they had noticed a kind of transition in recent years. In the past, overtime was seen as a
good thing and as a sign of commitment. Nowadays, it is not a good thing to work overtime
and companies are making more and more efforts to avoid working overtime.
In response to the assertion that professionals with high aspirations would invest more
effort and are less likely to leave the organisation than professionals with less high aspirations.
Based on the output, this assertion is not supported, both current and former accounting
professionals have invested more effort, than they thought beforehand, to reach managerial
positions. Nevertheless, the effort invested is not experienced as unpleasant that it became
discouraging. Considering the difference in response between female and male accountants
no notable differences emerged.
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4.3 gender-based differences in the influential character of
aspirations
The second dimension of the concept of aspirations is the influential character. In the initial
template, this influential dimension consisted of the factors; early work experiences and family
responsibilities. During the data processing process, the factors of social bonding with
colleagues and private (family) matters were added. See figure 3 at the end of this chapter.
The interviewees' responses showed that these factors had a significant influence on the
aspirations of the participants.

4.3.1 Early work experiences
Assumed in this study was the assertion that participation in leadership programs or having a
mentor would positively affect the aspirations of professionals’ to grow to partner level (Jones
& Iyer, 2020). The leadership programmes and courses had a positive influence on only two
of the eight accountants’ aspirations. This female and male former accountant indicated that
the personal development they experienced was motivating and inspiring. These positive
experiences boosted their aspirations:

“During these programmes and learnings, you develop mainly on a personal level and also in
the context of managing teams. I always found it motivating and inspiring and so these have
certainly had a positive influence on my aspirations to grow as an accountant.” (female,
former. IV 5).
The other accountants indicated that they have certainly experienced these leadership
programmes as educational and useful, but more from a practical point of view. According to
them, it has no direct influence on their aspirations:
“Well, not necessarily that it made my aspirations more or less, but indeed that you train and
learn skills that you can then use in your job. So more of a practical nature, so to speak.”
(male, former. IV 3).
Based on the output, there is no reason to suggest that there is a notable difference in the way
leadership programmes influence the aspirations of male and female accounting professionals.
Likewise, leadership programs, a positive influence on the aspirations of accounting
professionals was expected for having a mentor in the form of a guiding senior colleague in
the organisation (Jones & Iyer, 2020).
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In the respective accountancy firm, everyone is assigned a mentor or as the
respondents called it a ‘counsellor’. Every respondent indicated that they liked having some
kind of stability, a colleague in a senior position, who they could always turn to and ask for
help:

“Yes, I did experience that. I actually had a manager from the beginning; I started as a junior
staff of course. I think at first I had a senior counsellor and then I had managers and senior
managers and they certainly showed me the possibilities within this company. And since I am
a manager I have a partner as a counsellor. Yes, you also learn from that person how they do
certain things, […] and especially how he approaches certain things and that I differ in that,
yes, you learn from that. And that has certainly had a positive influence and still does on my
aspirations to grow within accountancy.” (male, current, IV 6)
This positive effect of having a counsellor is twofold; first, a counsellor is more experienced
and therefore knows better what is possible within the organisation and can therefore provide
opportunities. This is also visible in the above quote, in which is stated that the counsellor
showed possibilities within the company.
Second, the counsellor can be seen as a role model. A kind of ideal image, to which
one can aspire to achieve something similar. Male respondents in particular indicated that this
was the case and had a stimulating effect on their aspirations. However, this was very personrelated, only when there was a good connection with the counsellor in question.
“I have had several counsellors, I think I have had three in those nine years, two of which were
not really a role model for me and one of which was and still is.That one was my counsellor
for a number of years and I always found him to be a really nice person and he also just came
across as a young guy, even though he was obviously very old. And he was always a role
model for me, so I thought, well, that seems really cool, how he had done that.” (male,
former. IV 7).
While the male respondent above indicated that he really had a role model and still does. It
turned out that having a role model in the form of a counsellor is much more difficult for female
professionals. Since there are fewer women in higher positions, it is not always possible to
match a female accounting professional with a female counsellor. The female respondents
indicated that this is one of the reasons why it is difficult to see a counsellor as a real role
model. One female respondent said the following:
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“I did have the same counsellor every time, so I had the same one from the beginning and it
was a man, which may have been difficult for me. Because I was always looking for a woman
who had grown up a lot within accountancy, but who also had a nice life on the side, so to
speak.” (female, former. IV 8)
The female respondent indicated in the above quote that during her accounting career she had
been looking for a female colleague in a senior position who could serve as a role model.
However, she was unable to find one, which led her to wonder why it was so difficult to find a
female colleague in a senior position. So for this respondent, the fact that there were fewer
women in top jobs meant that during her career she had no role model to inspire her
aspirations. In other words, there is a difference between male and female accounting
professionals in terms of having a role model in the form of a counsellor.
Experiences of discrimination are part of the study focusing on the aspirations of
accounting professionals. This would be an explanatory factor when it comes to gender
promotion gaps (Azmat et al., 2020). The results of this study partially confirm this assertion.
None of the male respondents indicated that they had ever experienced social discrimination
during their work as an accountant. So clearly stated this male respondent:
“No, I understand what the concept means and actually I can be very brief about that and I
have not had those experiences or have not consciously experienced them like that.” (male,
current. IV 6)
This was a shared view among the male respondents. In which they did indicate that, as men,
they had not experienced this in this way, with the emphasis on the fact that they are men.
This shows that they can somewhat imagine that there can be social discrimination based on
gender, or at least the possibility to experience it that way. And this appears not to be entirely
unjustified. Of all the female respondents, they all admitted to having experienced some form
of social discrimination. This female respondent said the following about it:
“ I did not experience it as humiliating or intimidating, but I think that every woman in accountancy
has had experiences with remarks or whatever and yes, what I am saying is that I do not necessarily
experience this as something very negative. I can often laugh about it because it is often meant to
be cynical.” (female, former. IV 5).
The quote indicates that the respondent thinks that every female accountant has or has had
to deal with social discrimination. This appeared to be the case. In that sense, there is indeed
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a difference between male and female accounting professionals. Whereas no male respondent
indicated that they had ever experienced social discrimination, all-female respondents had. In
that sense, it could contribute to the explanation of gender promotion gaps.
However, all women also indicate that these social discriminations did not influence
their aspirations to advance in the field of accountancy. This is also shown in the abovementioned quote, in which the female respondent said that she could often laugh about it. So
in that respect, it would not contribute such that it helps in explaining gender promotion gaps.
That is why the assertion, of social discrimination being an explanatory factor considering
gender promotion gaps, is only partly supported by the results of this study.
The feeling that the organisation treats staff differently because of gender would not be
an explanatory factor considering gender promotion gaps (Azmat et al., 2020). This was
originally based on the idea that female professionals were treated negatively and or given
fewer opportunities than male professionals. Both male and female respondents indicated that
they did not feel or had ever felt that women were seen in a worse light or given fewer
opportunities. This supports the assertion of Azmat et al. (2020), in the way that negative
organisational discrimination of women does not contribute to the explanation of gender
promotion gaps.
“I can not say that this organisation deliberately discriminates against every individual, and
certainly not whole groups in terms of gender. But I can imagine that indeed, at the moment
it is starting to get a bit too much. But maybe it's from my perspective as a white
heterosexual man, that I see it that way, because it's starting to look a bit forced that we're
busy doing it all on the basis of ethnicity,” (male, current. IV 6)
In the quote, a male accounting professional says he feels like it's all getting a little out of hand.
Everyone nowadays is supposedly only concerned with diversity and ethnicity. Looking at the
quality and the competencies of a person in itself does not seem to be the most important thing
anymore. And this time it is not like with the social discrimination a difference of opinion
between the male and female professionals. No, this time both men and women indicated that
they have the feeling that it is going too far and that there is too much emphasis on it.
Respondents expressed the importance of keeping quality as the primary measure. This
female respondent said the following:
“Yes no indeed, I also think that the point is now developing a bit that the negative
discrimination is now changing to positive discrimination. But I think the most important
thing is that the choice is made for quality and not to look back and say 'oh we have a
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shortage of women so it must be a woman', that is something you should not want at all as a
professional in general.” (female, former. IV 5).
So it seems, it is no longer the case that organizational discrimination would possibly contribute
negatively to the difference in female and male professionals at the top, but rather the other
way around in terms of positive discrimination and the feeling that women have a privileged
position within accountancy. And it is not the case that only male professionals have noticed
this, but also the female professionals have expressed themselves on this subject and indicate
that they do not like to see this.

34

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
4.3.2 Family responsibilities
From time immemorial, it is often the case that the wife takes care of children or other family
members and the husband continues to work full time and pursue a career. Which was also
often mentioned by the respondents during the interviews. However, only two of the eight
professionals had children to care for. These were both male accounting professionals, one
current and one former accountant. They both indicated that they did have to take the care of
children into account, but that this did not affect their aspirations to reach higher positions. One
male respondent indicated the following:
“Well, as far as I'm aware of has the family expansion not had a direct impact on the
aspiration in itself, but it has had an impact on the way I spend my time, so I try to get home
around 6 o'clock and only continue working at 8 o'clock after the children have gone to bed.
So in that way I try to give it a twist myself.” (male, current. IV 6)
Looking at the response from the female accountants, it is notable that no one indicates having
children or other family members that need or had to be taken care of. Since all respondents
are around the same age (30 years), one can wonder if it is a coincidence that the female
respondents do not have children yet and two male accountants do.
However, the female respondents wondered whether they would be able to combine
their hard work and efforts if they had children in the future. For example, this respondent said
the following:
"When you are together, you also start thinking about other things. Things like do we want
another child together, or whatever. So that is something we are now working very hard on,
to think about, and the concerns that come with it. This does make me think, yes, yes, I don't
really need to grow up that much anymore.." (female, current. IV 1)
This way of thinking about combining the professional career with taking care of children was
something that was recurring in more interviews with female professionals. In which the respondent
in the above quote very much questioned this combination. This considering in combination with the
fact that not one female respondent has children, suggests that there is indeed a connection between
having children and working in accountancy, at least for female professionals. Which direction and to
what extent is difficult to say based on this study.
Looking at relationship status and its influence on the aspirations of accounting professionals,
a negative influence is usually thought of right away. Limiting or holding back a partner in the growth
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of their professional career. This was also what the respondents answered first to then actually indicate
that their partners were great support while growing in their careers. Especially for the male
respondents who also had children with their partner. The woman then often took care of the children
when they still had to work (overtime). This is reflected in the following quote of one of the male
respondents:
“Unmistakably, I must admit, no yes, well, she does facilitate, of course. For example, if I go
to work on that Sunday, yes, she is there. So I can't deny that it's very important that she
supports this, at least in this case. Not always from the heart either, but through her I can
fulfill my aspirations and work on them.” (male, current. IV 6)
As also visible in the quote above, almost all respondents indicated that in addition to the
support they experience, comments about (over)working are often made by their partners. For
most accountants, this did not affect their aspirations. However, there was one respondent
who indicated that this did play into their choices, including the decision to leave accountancy.
See the quote below:
“Yes, and at a certain point someone at home is going to think something of the fact that
you spend more time behind your laptop in the evening than in front of the TV or meeting up
with friends. In the end she did have an influence, indirectly, on the choice I made.” (male,
former. IV 3)
In the end, therefore, only one respondent perceived this as such an influence in his choices
regarding his professional accounting career, but the fact remains that every respondent
indicated that he was dealing or had dealt with comments about working a lot (overtime).
Hence, this is certainly something to take into account and highlight when it comes to the
career aspirations of accounting professionals. But if this is also something that has a
significant influence on the career aspirations of accountants, in general, is difficult to say.

4.3.3 Other factors influencing aspirations
In response to the question of whether other factors were influencing the aspirations of the
respondents during their career, the following indicators emerged; first, the bond with
colleagues and the social aspect of the job had been influential according to several
respondents. In addition, it has also emerged that events, which have happened or occurred
in the professionals' private lives have influenced the aspirations of professionals.
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Social bonding with colleagues
The social aspect of the job and the nice bond with colleagues was something that came up
almost in all interviews. Whereas for current accounting professionals, it is more of a bonding
factor. See supporting quote below:
“Yes I think actually the people within the organization, the colleagues. I think I just have
such nice colleagues and also the teams, the social environment I just really like. There are
many people I can learn a lot from and have fun with. And that's really important to me and I
think it's also a binding factor within the organization. And we also just talk to each other
when there's something wrong, so for me that's really why I like it so much and what has a
positive influence on my aspirations to grow within accountancy and specifically this office.”
(Female, current. IV 2)
The former accountants experienced this more as a positive memory and something that
positively influenced their aspirations throughout their accounting career. For example, one
former accountant respondent even said that this would have been one of the reasons to stay
in the accountancy:
“Well, if I had stayed, it was because I really like my colleagues and the customer contact, so
to speak. That was also I think the motivation to keep it up to say where I was then. and at all
kinds of different companies sees and that is just such a great opportunity that you get.
(Female, former. IV 8)
Since this factor was added during the data-analyse, no expectation or assertion about it was
recorded beforehand. Based on the response from the interviews, looking at the differences
between male and female accounting professionals, both the male and female professionals
indicated that they found this to be pleasant and a stimulus regarding their aspirations.
Therefore, it could be argued that there is no reason to believe that this factor contributes to
the explanation of gender promotion gaps. Although it cannot be denied that when researching
career aspirations of accounting professionals, this indicator is important to include and
consider.
Private (family) matters
the second factor that emerged during the data analysis is: private (family) matters. During the
careers of accountants, (unexpected) events can happen that have to do with close family
members. It appeared that these events can have such an impact on the career aspirations of
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accountants in terms of modifying or adjusting them as a result of these events. For example,
these two respondents came up with the following events:
“My father is sick, not that he's going to die or anything, but he has a chronic illness that he
contracted as a result of a burnout, so he can't work at all anymore. And that also made me
open my eyes a bit at a certain point. It put me back on the ground to say to myself: yes,
you know, fun is fun and how much do I want to work? And how much free time do I want to
have. I'm even thinking about going back in terms of hours.” (female, current. IV 1)
“Only my mother died at a very young age, so because of that, I do feel that I have a different
attitude to life, so to speak, and that work is not everything. I think, and if that had not
happened to me, I might have had higher aspirations, but then you also see that it's not
worth it to work until you retire and then enjoy it, because before you know it's over, so to
speak.” (female, former. IV 8)
Both were family-related events. Respondents began to process and think about their life in
combination with their professional accounting career. Both concluding that they want to work
less, with even the former accountant indicating that she may have had higher aspirations if
this event had not occurred.
No expectations or assertions were made beforehand, as it was not added later during
the data-analyse. Looking at who cited these events, it can be seen that the two respondents
were both female, one former and one current accountant. As no male respondent cited a
similar event or indicated this factor had any influence on his aspirations. In which could be
argued that, based on these results, that private (family) matters do have an influence on the
career aspirations of female accountants but not influence the career aspirations of male
professionals. Finally, since a difference between male and female professionals can be
argued, results in the possibility that this factor could contribute to the explanation of gender
promotion gaps.
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5. Discussion
The results presented in the previous chapter resulted in a final template, which is discussed
in this chapter utilizing the main findings. In addition, the theoretical and practical implications
of the study are deliberated, as well as the limitations of this study. In the end, directions for
future research are provided.

5.1 Main findings
This study aimed to investigate if the examination of career aspirations of public accounting
professionals can help to explain gender promotion gaps within the public accounting
profession. Based on the findings in the previous chapter, a final template of the concept of
aspirations is proposed, see figure 3. In addition to the ‘initial’ indicators based on the
theoretical framework, two ‘new’ indicators were added during the data analysis: 'Social
bonding with colleagues' and 'Private (family) matters'. Marked in orange in figure 3 below.
These are part of the main findings on the research question formulated in chapter 1:
How do career aspirations differ between male and female public accounting
professionals?
Looking first at the differences in the ‘active’ nature of aspirations, the following findings
emerged. In the formation of aspirations looking at future expectations, there was no reason
to believe that there were any significant differences therein between male and female
accounting professionals. However, it was noticeable that instead of having a partner position
as their main aspiration at the beginning of their career, all respondents' aspirations were
focused on getting the Certified Public Accounting degree. There would have been too little
knowledge and information at the beginning of their careers to link an aspiration to become a
partner in the accountancy field. Moreover, Where it was assumed that young accounting
professionals have certain expectations about their career path right at the start of their careers
and then immediately attach certain goals and commitment to this (Azmat et al., 2020). As has
become visible in this study, this is not always the case. Most accountants entered their
accounting career relatively blank and were not yet immediately concerned with what they
wanted to achieve in terms of positions within accountancy. Since within accountancy it is
common to follow the chartered accountant training program, it has become apparent that
obtaining this is often really the concrete aspiration and only afterwards they do consider what
they want within accountancy. The formation and development process of aspirations thus
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indeed appears to be a dynamic and active process as Azmat et al. (2020) claim, but in the
first period, it must indeed be taken into account that it is also possible for professionals to start
their careers relatively blank. This means that young professionals do not immediately have
rock-solid goals concerning, for example, becoming a partner, but that the development of
aspirations is truly an active process that is developed over time.
The amount of self-commitment on which the formation of aspirations would have been
based was primarily from self-motivation and commitment. However, this has been a dynamic
process whereby at the beginning of the career it would have been based mainly on
themselves and as their career progressed they had the feeling that the external environment
started to play a more important role in the formation and adjustment of their aspirations. At
the same time, the assertion about differences in self-commitment between female and male
colleagues was not supported based on the response from the interviews.
The preference to be an accountant did not appear to differ significantly between male
and female respondents. All current accountants and former accountants indicated that they
derived and/or continue to derive satisfaction and some utility from their work. Especially in the
beginning of their careers the satisfaction was high, because of the diversity of the work and
working with many different clients in a short period created a feeling that there was much to
learn. Whereas for the former accountants, as their careers progressed, it did become less
and less. They experienced a kind of transition from the role of accountant, less client contact,
less added value, which led to less and less satisfaction and utility. This had such an effect on
the former accountants' aspirations that they perceived it as negative. Current accountants did
also noticed this transition to some extent but bot in a way it has affected their aspirations.
Regarding the amount of effort invested, professionals with high aspirations would
invest more effort in their career than professionals with low aspirations (Azmat et al., 2020).
Specifically, professionals who, for example, wanted to become a partner would invest more
effort in their career than professionals who, for example, indicated that they did not want to
become a partner. This study has shown that the distinction in the number of hours and effort
that professionals put into their careers is not necessarily present. For example, 'low'
aspirations could have been developed during the career, because those professionals had to
put so much time and effort into their career. This would then no longer be desirable, resulting
in, for example, a partner position no longer being an aspiration. The link between career
aspirations and the amount of time and effort invested is therefore not one-sided, but works
both ways and should be approached accordingly. Moreover, It has also emerged that
accounting professionals have not always found hard work and overtime discouraging. When
a lot of work is done and goals achieved, it is motivating and encouraging for career
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aspirations. In this respect, high investments in the form of time and effort certainly contribute
to the career aspirations of accounting professionals, but it is not the case that professionals
with high aspirations are necessarily willing to work more or harder than professionals with
lower aspirations. Extra effort and hard work can therefore also have an encouraging effect on
career aspirations.
The second dimension of the concept of aspirations is the ‘influential’ character.
Wherein the focus was first on early work experiences aimed at leadership and mentorship
programs. The leadership programs in which the accountants participated are seen as
valuable to a certain extent. For a quarter of the respondents, this was such a positive impact
on their career aspirations, while for the remaining respondents it was not much more than just
useful from a practical point of view. Furthermore, no concrete difference is noted between
male and female accounting professionals.
This study showed that accountants like having an easily accessible point of contact
within the organization. Whereas for some it was more of an experienced person who showed
them what was possible within accountancy, for others, it was a role model, an ideal image
they looked up to. Especially for the male accounting professionals, a counsellor in the form of
a role model was stimulating for their career aspirations. While this form of stimulation on the
career aspirations was much harder to find for the female accounting professionals. Simply
because there are fewer women in top positions and therefore the chance of finding a female
counsellor is also much more difficult. Since this aspirational motivator is a lot harder to obtain
for female than male accounting professionals, this could contribute to the explanation of
gender promotion gaps. However, the exact influence and how this is affected is difficult to
determine based on the results of this study.
Discrimination was also part of the early work experiences. Looking at the social
discrimination, this study showed that there is a difference between the way male accounting
professionals experience social discrimination and the way female accounting professionals
experience such discrimination. Male accountants do not experience social discrimination or
experience it to a lesser extent, while female professionals do experience social discrimination
during their career. Based on this, it could be argued that this difference contributes to the
explanation of gender promotion gaps. However, the female accountants indicated that they
did not experience these kinds of social discrimination in such a negative way that it ever
influenced their career aspirations according to them. As a result, this makes it hard to argue
that this difference contributes to explaining gender promotion gaps.
The original idea that female accounting professionals would be treated unfavourably
compared to male accounting professionals is not valid. This research showed exactly the
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opposite. Both male and female accountants feel that, among other things, accounting
organisations today discriminate against women in a positive rather than a negative way.
Women are said to be in a position of privilege because there are simply fewer of them in
accountancy. Too much emphasis is said to have been placed on gender inequality, which
ensures that female professionals, and also male professionals, do not know whether they are
being chosen for a promotion because of their competences, or because they are a woman.
This leads to a completely new perspective in the discussion on gender promotion gaps.
The last pre-described factor in the active character is family responsibilities. It became
clear that none of the female respondents had children or other relatives to care for during their
accounting career. While two male accountants did have children to care for. This care, also
known as 'dual role' did not influence their career aspirations according to the respondents in
question. So, based on the results, there seems to be no real reason to assume that this can
contribute to explaining gender promotion gaps. However, the fact remains that no female
respondent had children by the time they were 30 (years) and two male respondents did. This
remains remarkable and suggests that this is not a random coincidence.
In addition, professionals should have to deal with the ‘negative’ perception of
colleagues before they can express their career aspirations (Azmat et al., 2020). This would
be the justification that the dual role and family responsibilities would have a negative impact
on career aspirations. The findings of this study show that it is not the 'negative' perceptions
of colleagues that have a negative effect on career aspirations. But that it is mainly the practical
reasons and that caring for children simply takes time and this can be at the expense of time
for work. This ultimately results in the same 'negative' correlation, but it is more in the practical
reasons than for example dealing with the 'negative' perceptions of colleagues.
Having a partner has been shown to have a more positive influence on professionals'
career aspirations than a negative influence. The support of a partner in terms of
encouragement, but also for example in sharing family responsibilities has been found to have
such a positive effect on the achievement and formation of aspirations. Whereas in the current
aspiration literature it is mainly assumed that partners have a negative effect on the formation
and achievement of aspirations (Anderson et al., 1994).
The final indicators are the ones that were added during the data-analyse; ‘Social
bonding with colleagues’ and ‘Private (family) matters’. It became clear that both former and
current accountants highly value the social bond with their colleagues. Whereas for some
accountants it is a binding factor and a reason to stay in the accountancy, for other accountants
it is just a pleasant aspect in their work as an accountant. Moreover, based on this study it is
difficult to say whether there is a significant difference in the experiences between male and
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female accounting professionals. However, this does not prevent this indicator to be of
interesting value when researching the career aspirations of accounting professionals.
Finally, the results showed that the influence of private (family) affairs do have an
impact on the formation and development of the career aspirations of accountants. The
personality of these events makes it difficult to say whether this is generalizable and applicable
to accounting professionals in general. At the same time, only female accountants indicated
these events as such influential on their career aspirations, which give reason to assume that
there is a notable difference between male and female accounting professionals. Resulting in
a potential contribution to the explanation of gender promotion gaps.

In conclusion, the overarching goal was to investigate if career aspirations can contribute to
explaining gender promotion gaps. Looking at the findings of this study, it has been found that
looking at the professional's career aspirations on an individual level can contribute to the
‘supply’ side of explaining gender promotion gaps. In fact, the phenomenon of gender
promotion gaps will not be explained in its entirety by either the 'supply' side or the 'demand'
side of the issue. It will always be a combination of both that will eventually lead to the
explanation of why and how these gender promotion gaps arose. To determine to what extent
career aspirations contribute to the gender promotion gap issue exactly is difficult to say based
on this qualitative study. This study has focused more on helping to provide more detailed
insights and, where possible, to visualise new insights obtained. A possible quantitative followup study could provide more insight into exactly to what extent, more on this in the section on
directions for further research.
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5.2 Theoretical implications
As indicated in chapter one, there is a gap in the literature concerning the ‘supply’ side in the
issue of gender promotion gaps. Therefore, this study has aimed to add a different perspective
to the issue of gender promotion gaps, by focusing on career aspirations. This is achieved by
collecting empirical data, based on the theoretical framework which was mainly based on the
three-period model by Azmat et al. (2020), supplemented with other relevant aspirational
literature. The obtained empirical data has not only led to further interpretation and expansion
of the aspiration literature as referred to in the main findings section but also provided new
insights into how differences in aspirations can potentially contribute to explaining gender
promotion gaps. This has led to two new insights regarding the influential nature of career
aspirations of accounting professionals. One indicator is called 'social bonding with colleagues'
and the other is called 'private (family) matters'.
Considering the results and main findings presented in this study, there have been factors
that did indeed reveal what was expected, such as the 'preference to be an accountant and
'leadership programmes', where it became clear not only whether it corresponds, but also the
why and how this is the case.
On the other hand, some factors resulted in a completely different finding, such as
'relationship status' and 'organisational discrimination'. With organisational discrimination, for
instance, it was expected that women would be discriminated against in a 'negative' way, but
it turned out that there was a reversal of the trend, in which there was a feeling that women
were being discriminated against in a 'positive way. This not only shows that what was
expected was not correct but it was also formulated why and how it differed, based on the
findings of this study.
As mentioned earlier, this study was also exploratory. During the data collection and
analysis, the room was kept open for possible new insights. Therefore, alongside broadening
the scope of the 'initial' indicators, two completely new indicators were included in the final
template. This to not only contribute to the existing aspirational literature but also to expand
this literature with new insights and findings.
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5.3 Practical implications
Next to the theoretical implications, there was a practical relevance formulated in advance as
well. The practical relevance of this study was to provide insights into the career aspirations of
the accounting professionals so that the accountancy firm can take this into account in
smoothing the careers of their accountants and retaining their human capital. The practical
implications are as follows.
The first practical implication is about the preference to be an accountant. In which it
became apparent that accounting professionals experienced a kind of changing role of the
accountant. Whereas in the beginning, there was still the feeling that a lot could be learned,
this later was replaced by the feeling that the value creation for the client and the client contact
were becoming less and less. This feeling was particularly prevalent among former
accountants. It is therefore important that accountancy firms ensure that professionals
maintain the feeling that they can continue to learn new things and be of value to the client.
Second, this study found that accounting professionals are looking for role models,
colleagues who can serve as a kind of example. Whereas male professionals found this to be
no problem, female professionals indicated that it was a lot more difficult for them. For
accountancy firms, it is therefore important to ensure that, female accounting professionals, in
particular, can find each other and can easily interact with each other.
The third practical implication is the importance of female and male professionals
initiating a dialogue about discrimination. As no male respondents indicated that they had ever
experienced discrimination, all-female respondents indicated that they had. To reduce this
discrepancy, it would be valuable to clarify what exactly is experienced as discrimination and
how this can be avoided in the future.
Finally, the social bond between the accounting professionals proved to be an
important aspect. This appears to influence whether professionals stay or leave the accounting
profession. Accountancy firms should therefore pay attention to this issue to ensure that the
mutual bond remains intact. In addition, it is of importance that accountants can open up their
hearts and discuss any private matters that may have occurred. This enables the organization
to take those events into account when needed. Because these private events do play a role
in the formation of aspirations to grow within accountancy.
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5.4 Limitations and research ethics
This study has certain limitations that should be considered. To assess the quality of this
research the reliability and the validity criteria of this research are considered. Reliability is
defined as: ‘the consistency to measures used in social research. When the same
phenomenon is repeatedly measured using the same instrument, it should lead to the same
outcomes, assuming that the phenomenon in itself has not changed’ (Boeije, 2010, p. 169).
To ensure the reliability of this research, all the methodological choices are detailed and
explained in chapter three.
In this way, the consistency of the interviews was taken into account. Because the
interviews were semi-structured, the questions were not entirely consistent. It was, therefore,
important to be thoughtful and careful in the use of the concepts needed to analyse and
compare the data. However, identical start questions were used to ensure the consistency of
the data collection method. The results of this research have, as far as possible, been
disclosed as interpretations and opinions of the respondents and not yet subject to the
interpretation of the researcher, to improve the 'honesty' of the data (Symon & Cassell, 2012).
Validity is defined as: ‘whether the measure that is formulated for a particular concept
does reflect the concept that it is supposed to measure’ (Boeije, 2010, p. 169). The internal
validity will be relatively low as only interviews were conducted and only a few online
documents were reviewed. So, the extent to which the conclusions in this study are justified is
only based on that information. Considering the external validity of this research, it was decided
to deliberately include as many men as women in this study. Moreover, it was also decided to
interview former accountants, to obtain representative as possible results. However, it has
been a small-scale qualitative in-depth study, so the external validity will be relatively low. The
results and conclusions drawn based on these eight interviews will not be completely
generalizable to all public accounting professionals. Not to say that other accounting
organizations and public accounting professionals will not be able to benefit, but it must be
understood that each organization and person may be different. Apart from the considerations
already mentioned, there are the following limitations that must be considered as well.
The way the theoretical framework is constructed is relatively narrow-focused. The
theoretical framework is predominantly based on the work of Azmat et al. (2020), this has been
supplemented where possible with other relevant literature such as the work of Jones & Iyer
(2020). The reason for this is because the focus has shifted to the dynamics of the formation
and development process of career aspirations. However, these insights could have been
supplemented with possibly other relevant aspiration literature. Because this research was
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also partly exploratory in nature a somewhat broader perception might have led to even more
relevant insights.
Furthermore, the relatively low number of accounting professionals that have been
interviewed in this study needs to be considered. Due to time constraint choices had to be
made as to who were the 'best' persons to interview, to do research the best possible way. In
the end, a data selection with accounting professionals from manager level up was chosen.
Because these professionals were better accessible and had more time for participating in this
research than accounting professionals in partner positions. It would have been better if the
research had also included professionals at the partner level because that is the ultimate
achievable within accountancy.
Additionally, it was very difficult to find female accounting professionals with children. It
was already relatively difficult to find women from managerial positions or above and then
adding the requirement of having children made it not possible to find suitable candidates.
Involving female accounting professionals who combine their accounting career with childcare
would add value to this research. There is now a lack of insight into how this combination is
possible and what the difference is with women who do not yet have children or think that this
combination cannot succeed.
The relationship of the researcher with the research object should be considered as
well since the researcher did an internship at the company where the accountants work or
have worked during the research. The respondents had been informed of this, to avoid the
feeling of being 'betrayed' or being 'wronged'. The respondents were just really enthusiastic
about their relationship with colleagues and the way the company handles things. It could be
that they expressed more positive views about the company and their colleagues than they
actually felt. Partly for this reason, the choice was made to do all data collection and
interpretation completely anonymously. The organisation in which the professionals work or
have worked is also not disclosed. This has been clearly discussed and communicated with
the respondents prior to the interviews. Nevertheless, at no point during the research did the
researcher have the suspicion that something was deliberately left unsaid or exaggerated. But
still, it could be a limitation because it is not guaranteed that if the researcher was not internal
or if the research was not completely anonymous, the same answers would have been given.
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5.5 Directions for further research
To be able to conclude that the concept of career aspirations can contribute to the explanation
of gender promotion gaps within the accountancy, further research is needed. This follow-up
research will need to take the form of a large-scale quantitative study in which more public
accounting professionals are asked about their career aspirations. This could provide more
clarity about the actual relationship and what exactly makes the indicators contribute to the
explanation of gender promotion gaps. Moreover, the external validity will be much higher,
which ensures the findings and conclusions will be more generalizable.
Besides, any follow-up study, related to career aspirations, should track the career
aspirations development at different points in the careers of the professionals. Whereas in this
study this was not feasible due to time constraints, keeping track of the development of career
aspirations over a longer period of time would certainly benefit the internal validity.
In addition, it would be interesting to look in more detail at the two 'newly' drawn up
indicators: 'social bonding with colleagues and 'private (family) matters'. Based on this study it
has not yet become clear to what extent these indicators influence career aspirations and
whether this correlation is recognised by other public accounting professionals.
A final suggestion could be to devote a study exclusively to investigating the career
aspirations of women and look at how they differ from each other. Because it is a known fact
that women are in the minority in accountancy, but precisely because of that it is interesting
why some women do have the ambition to become a partner and others choose a different
career path. Since most accounting offices now have a policy of recruiting new starters in which
50% are women and 50% are men, it is interesting to see why women drop out along the way
or why not.
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Appendix
1. Initial template: coding scheme
Concept

Dimension

Indicator
Formation of aspirations: future career
expectations
Formation of aspirations: selfcommitment

Active
character

Preference to be an accountant

Amount of effort; time, money and
energy: amount of hours and effort

Amount of effort; time, money and
energy: encourage/discourage to exert
effort to achieve aspirations

Aspirations

Family responsibilities: relatonship status

Family responsibilities: dual role

Influential
character

Early work experience: Mentorship &
leadership programs
Early work experience: Social &
organisational discrimination
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2. Interview formats
2.1 Interview format current accounting professionals
Inleiding:
Hallo, fijn dat u mee wilt werken aan mijn afstudeeronderzoek omtrent de rol van aspiraties in
het verklaren van Gender promotion gaps. Ik zou u graag hierover wat vragen willen stellen.

Introductie:
Je hebt er vast en zeker weleens van gehoord uitspraken zoals; “Ongelijke verdeling van
topfuncties tussen mannen en vrouwen”, “vrouwen in topfuncties in de minderheid”. Een hot
topic waar vandaag de dag niet meer omheen gedraaid kan worden. Steeds meer bedrijven
zijn er mee bezig en proberen deze ‘ongelijkheid’ recht te trekken. Echter blijkt uit recente
cijfers dat deze zogeheten ‘gender promotion gaps’ nog steeds veelvoudig aanwezig zijn
binnen verschillende beroepsgroepen gericht op topmanagement functies.
Waar in eerdere studies veelal is gekeken naar beleidsbepaling van bedrijven en de
barrières/beperkingen die dit met zich meebrengt voor met name vrouwen met ambitie.
Probeer ik in mijn onderzoek de andere kant van de medaille te belichten door te kijken naar
de individuele carrière aspiraties van accounting professionals. Door te focussen op het
actieve en beïnvloedbare karakter van aspiraties wil ik bepalen hoe aspiraties over tijd zijn
geëvolueerd/verandert (active character) en beïnvloedt kunnen worden (influential character)
door bijvoorbeeld vroegtijdige ervaringen met enige vorm van discriminatie en/of deelname
aan mentorship of leadership programma’s.
Mijn onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: (Hoe) verschillen de carrièreaspiraties tussen
mannelijke en vrouwelijke professionals in de openbare accountancy?

Middels semigestructureerde interviews hoop ik de dialoog aan te kunnen gaan met
accounting professionals zoals u. Waarin ik vragen zal stellen over wat uw aspiraties waren
aan het begin van uw carrière en hoe deze in de loop van de tijd mogelijk zijn veranderd
en/of beïnvloedt. Het interview is volledig anoniem en de resultaten van het onderzoek zullen
uitsluitend worden gebruikt voor beoordeling van mijn onderzoek.
Vindt u het oké als dit gesprek opgenomen wordt als back-up?
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Als er vragen zijn waar u geen antwoord op wilt geven, dan kunt u dat aangeven.
Het interview zal ongeveer +/- 60 minuten duren, laten we van start gaan.

Demografische gegevens
1. Wat is uw leeftijd?
2. Wat is uw huwelijkse staat?
3. Heeft uw kinderen?
4. Welke opleiding(en) heeft u genoten?
5. Wat is uw huidige functie binnen het bedrijf en hoelang heeft u erover gedaan
om deze functie te bereiken?

Aspiraties
Uitleg: aspirations in general is a term for any goal an individual is willing to invest in
beforehand and if surpassed, will provide additional utility)

Active character
6. Wat waren uw aspiraties bij de start van uw accounting carrière bij deze
organisatie? (aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf)
7. Waar baseerde u uw verwachtingen toentertijd op, vooral vanuit jezelf of
vanuit informatie die je extern tot je kreeg?
a. Waarom vooral endogeen/exogeen?
8. Achteraf kijkend, waren deze aspiraties hoog/laag?
a. Zo ja/nee waarom wel of niet?
9. Hoe vindt u het om accountant te zijn, haalt u hier voldoening (tevreden zijn
met wat je doet) uit? (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
a. Wat heeft dit voor gevolgen gehad of nog steeds m.b.t. uw aspiraties
om door te groeien binnen het bedrijf?
10. Achteraf kijkend, vindt u dat u veel moeite (tijd, moeite & geld) heeft moeten
stoppen in uw carrière om te komen waar u nu bent? (Denk hierbij aan het
aantal (over)uren) (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
a. Was dit meer of minder dan je van tevoren had verwacht?

56

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________

11. Heeft deze geïnvesteerde moeite zich volgens u uitbetaald?
a. Zo ja/niet, heeft dit u aangemoedigd/ontmoedigd om uw in te zetten
voor het behalen van uw aspiraties om door te groeien binnen het
bedrijf?
12. Vindt u dat uw aspiraties gedurende uw accounting carrière zijn veranderd?
a. Zo ja, wat is er veranderd? Zo niet, waarom denkt u deze niet zijn
veranderd?

Influential character
13. Heeft u in uw carrière weleens deelgenomen aan leadership programs? (Denk
hierbij aan interne learnings of wellicht externe leadership programs)
a. Zo ja, heeft dit volgens u een (positieve) invloed gehad op uw aspiraties
om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
14. Heeft u in uw carrière weleens een mentor gehad of deelgenomen in een
mentorship program?
a. Zo ja, heeft dit volgens u een (positieve) invloed gehad op uw aspiraties
om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
Uitleg:
- Sociale discriminatie heeft betrekking op ervaringen tijdens de interactie met
professionele collega's of klanten. In de vorm van vernederende opmerkingen of
intimidatie op de werkplek op grond van hun geslacht.

15. Heeft u tijdens uw carrière weleens te maken gehad met enige vorm van
discriminatie op sociaal gebied?
a. Zo ja, heeft dit volgens u een (negatieve) invloed gehad op uw
aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom
wel of niet?)
Uitleg:
- Organisatorische discriminatie in de vorm van organisaties die mannen en
vrouwen verschillend belonen)

16. Heeft u tijdens uw carrière weleens te maken gehad met enige vorm van
discriminatie op organisatorisch gebied?
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a. Zo ja, heeft dit volgens u een (negatieve) invloed gehad op uw
aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom
wel of niet?)

17. Heeft u enige vorm van familie verantwoordelijkheden? Denk hierbij aan
kinderen en of andere familieleden waarvoor gezorgd moet worden.
a. Zo ja, wat heeft dit volgens u voor een invloed gehad en/of nog steeds
op uw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee
waarom wel of niet?)
18. Heeft u een partner?
a. Zo ja, wat heeft dit volgens u voor een invloed gehad en/of nog steeds
op uw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee
waarom wel of niet?)
19. Denkt u dat er nog andere relevante factoren zijn, die niet zijn besproken, die
van invloed zijn geweest op de vorming van uw aspiraties gedurende uw
carrière als accounting professional?

Afsluitende vraag
Uitleg:
Gender promotion gaps: a sizable gap in the advancement (promotion) of women and so the
number of women in equity-partner positions.

20. Denkt u dat er verschillen, zitten in aspiraties om door te groeien binnen het
bedrijf, tussen mannelijke en vrouwelijk accounting professionals? (Zo ja/nee
waarom wel of niet?)
a. Zo ja, zou dit volgens u kunnen helpen bij het verklaren van gender
promotion gaps?

58

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________

2.2 Interview format former accounting professionals

Demografische gegevens
1. Wat is uw leeftijd?
2. Wat is uw huwelijkse staat?
3. Heeft uw kinderen?
4. Welke opleiding(en) heeft u genoten?
5. Wat is was huidige functie binnen het bedrijf en hoelang heeft u erover
gedaan om deze functie te bereiken?

Aspiraties
Uitleg: aspirations in general is a term for any goal an individual is willing to invest in
beforehand and if surpassed, will provide additional utility)

Active character
6. Wat waren uw aspiraties (om door te groeien binnen het bedrijf) bij de start
van uw accounting carrière bij deze organisatie?
7. Waar baseerde u uw verwachtingen toentertijd op, vooral vanuit jezelf of
vanuit informatie die je extern tot je kreeg?
a. Waarom vooral endogeen/exogeen?
8. Achteraf kijkend, waren deze aspiraties hoog/laag?
a. Zo ja/nee waarom wel of niet?
9. Hoe vond u het om accountant te zijn, haalt u hier voldoening (tevreden zijn
met wat je doet) uit? (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
a. Wat heeft dit voor gevolgen gehad of nog steeds m.b.t. uw aspiraties
om door te groeien binnen het bedrijf?
10. Achteraf kijkend, vindt u dat u veel moeite (tijd, moeite & geld) heeft moeten
stoppen in uw carrière om te komen waar u nu bent? (Denk hierbij aan het
aantal (over)uren) (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
a. Was dit meer of minder dan je van tevoren had verwacht?
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11. Heeft deze geïnvesteerde moeite zich volgens u uitbetaald?
a. Zo ja/niet, heeft dit u aangemoedigd/ontmoedigd om uw in te zetten
voor het behalen van uw aspiraties om door te groeien binnen het
bedrijf?
12. Vindt u dat uw aspiraties gedurende uw accounting carrière zijn veranderd?
a. Zo ja, wat is er veranderd? Zo niet, waarom denkt u deze niet zijn
veranderd?

Influential character
13. Heeft u in uw carrière weleens deelgenomen aan leadership programs? (Denk
hierbij aan interne learnings of wellicht externe leadership programs)
a. Zo ja, heeft dit volgens u een (positieve) invloed gehad op uw aspiraties
om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
14. Heeft u in uw carrière weleens een mentor gehad of deelgenomen in een
mentorship program?
a. Zo ja, heeft dit volgens u een (positieve) invloed gehad op uw aspiraties
om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom wel of niet?)
Uitleg:
- Sociale discriminatie heeft betrekking op ervaringen tijdens de interactie met
professionele collega's of klanten. In de vorm van vernederende opmerkingen of
intimidatie op de werkplek op grond van hun geslacht.

15. Heeft u tijdens uw carrière weleens te maken gehad met enige vorm van
discriminatie op sociaal gebied?
a. Zo ja, heeft dit volgens u een (negatieve) invloed gehad op uw
aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom
wel of niet?)
Uitleg:
- Organisatorische discriminatie in de vorm van organisaties die mannen en
vrouwen verschillend belonen m.b.t. zowel financiële als niet financiële beloningen.

16. Heeft u tijdens uw carrière weleens te maken gehad met enige vorm van
discriminatie op organisatorisch gebied?
a. Zo ja, heeft dit volgens u een (negatieve) invloed gehad op uw
aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee waarom
wel of niet?)

60

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
17. Heeft u enige vorm van familie verantwoordelijkheden? Denk hierbij aan
kinderen en of andere familieleden waarvoor gezorgd moet worden.
a. Zo ja, wat heeft dit volgens u voor een invloed gehad en/of nog steeds
op uw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee
waarom wel of niet?)
18. Heeft u een partner?
a. Zo ja, wat heeft dit volgens u voor een invloed gehad en/of nog steeds
op uw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? (Zo ja/nee
waarom wel of niet?)
19. Denkt u dat er nog andere relevante factoren zijn, die niet zijn besproken, die
van invloed zijn geweest op de vorming van uw aspiraties gedurende uw
carrière als accounting professional?

Afsluitende vraag
Uitleg:
Gender promotion gaps: a sizable gap in the advancement (promotion) of women and so the
number of women in equity-partner positions.

20. Denkt u dat er verschillen zijn, in aspiraties om door te groeien binnen het
bedrijf, tussen mannelijke en vrouwelijk accounting professionals? (Zo ja/nee
waarom wel of niet?)
a. Zo ja, zou dit volgens u kunnen helpen bij het verklaren van gender
promotion gaps?
21. Kijkend naar de aspiraties die u had aan het begin van uw carrière in de
accountancy, waarom dan toch de keuze voor een andere carrière?
a. Hoe zijn uw aspiraties over tijd zo veranderd?
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3. Demographic data participants
Age
Children Education
(years)

Marital status

Experience (years)
and position in
company
13 year, Manager

Interviewee 1
(female, current)

36

No

Work-learning trajectory
 CPA.

unmarried,
cohabiting

Interviewee 2
(female, current)

29

No

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

6 year, Manager

Interviewee 3
(male, former)
Interviewee 4
(male, current)

32

No
No

Married,
cohabiting
unmarried,
cohabiting

9 year, Manager

30

Bachelor and master 
CPA
Work-learning trajectory
 CPA.

Interviewee 5
(female, former)

30

No

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

6,5 year, Manager

Interviewee 6
(male, current)

34

Yes, two
childs

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

14,5 year, Seniormanager

Interviewee 7
(male, former)

32

Yes, two
childs

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

9 year, Manager

Interviewee 8
(female, former)

29

No

Bachelor and master 
CPA

unmarried,
cohabiting

6 year, Manager

12 year, Manager
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4. Social media posts accounting organization
Post 1:
@instagram
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Post 2:
@instagram
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Post 3:
@instagram
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5. Interview transcripts
Interview 1 (female, current):
00:00:00

Speaker 1: Hi, goedemorgen.
00:00:21

Speaker 2: Hi, goedemorgen. Wat fijn dat u via deze weg mij wilt helpen met mijn scriptieonderzoek.
Zoals ik ook al op de mail had gezet, probeer ik in mijn onderzoek middels interviews te kijken naar
de aspiraties van accounting professionals om zo te kijken of dit zou kunnen bijdrage aan een
verklaring rondom gender promotion gaps. Ik weet niet of u nog vragen heeft aan de hand van mijn
mail?
00:00:24

Speaker 1: Nee alles was duidelijk. Mocht ik nog vragen hebben dan zal ik die stellen.
00:00:34

Speaker 2: Dat is helemaal goed. Nou dan, ja, dan laten we beginnen. Ik denk dat het interview
ongeveer 45 minuten zal duren. Hierbij stel ik een twintigtal vragen waarin ik eerst wat
standaardvragen stel, waarin ik uw wat meer persoonlijke vragen zal stellen. Vervolgens zal ik het
hebben over de actieve eigenschap van aspiraties daarna zal ik doorgaan naar de beïnvloedbaar
karaktereigenschap van aspiraties en daarna heb ik nog een afsluitende vraag, waar het eigenlijk
puur gaat om wat u vindt omtrent het onderwerp. Het interview is volledig anoniem, dus er zal geen
naam of wat dan ook bekend worden gemaakt, en mochten er vragen zijn waar u liever geen
antwoord op geven, dan is dat geen probleem. Dan kunt u dat gewoon gerust aangeven en mocht u
vragen hebben, kunt u die altijd stellen. Dus laten we beginnen.
00:01:31

Speaker 1: Helemaal goed.
00:01:32

Speaker 2: De eerste vraag is eigenlijk niet zo heel netjes om die als eerste doen, maar ik stel hem
toch: wat is uw leeftijd?
00:01:40

Speaker 1: Ik ben 36.
00:01:41

Speaker 2: Oké, en wat is uw huwelijk staat?
00:01:45

Speaker 1: Ik, ik heb mijn vriend dus niet getrouwd, niet gescheiden.
00:01:51

Speaker 2: Oké, en heeft u kinderen?
00:01:52

Speaker 1: Nee.
00:01:55

Speaker 2: Welke opleiding heeft u genoten tot nu toe?
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00:02:12

Speaker 1: Ik ben vanaf het vwo meteen begonnen met leren en werken aan Neyenrode. Ik heb dat
hele traject doorlopen tot aan registeraccountant zegmaar.
00:02:21

Speaker 2: Precies oké, dus het werk-leer traject aan Neyenrode zegmaar oké. Wat is uw huidige
functie binnen het bedrijf en hoelang heeft u erover gedaan om deze functie te bereiken? Dus
hoelang u al in dienst bent?
00:02:41

Speaker 1: Ja, ik ben een vierdejaars manager bij dit bedrijf en even kijken, ik ben in 2003 gestart bij,
dus dat is nu ruim 17 jaar. Maar ik heb vanwege een auto ongeluk een hele poos ook een andere
functie gehad.
00:02:58

Speaker 2: Oké.
00:03:00

Speaker 1: Dus even kijken, dat is 17 jaar. Ik ben nu vierdejaars manager, dus dat in de 13 jaar heb ik
er feitelijk over gedaan en ik denk dat ik van die 13 jaar ongeveer vier jaar een andere functie hebben
bekleed. Dus dat is, denk ik, van van het vwo tot aan manager zeg maar netto is dat negen jaar.
00:03:19

Speaker 2: Oké.
00:03:20

Speaker 1: Dan begin je dus zegmaar als, junior staf, dan senior staf dan manager.
00:03:26

Speaker 2: Ja, precies oké. Nou, dan gaan we nu door naar de vragen die gericht zijn op aspiraties
nou, te beginnen met de actieve karaktereigenschap dan gaan we even een beetje terug in de tijd.
Dus als je soms wat tijd nodig heeft om na te denken, dan is dat geen probleem. Wat waren uw uw
aspiraties en verwachtingen binnen het bedrijf? Om door te goede bij de start van uw accounting
carrière bij deze organisatie?
00:03:55

Speaker 1: Ja, toen ik eh begon, dat was in eerste instantie wist ik toen ik vanaf het vwo kwam ik heb
een beetje last van vliegjes, dus af en toe zie jij mij misschien rare bewegingen maken, maar dat
komt dan daar door.
00:04:07

Speaker 2: Geen probleem.
00:04:10

Speaker 1: Toen ik echt begon, begon toen had ik eigenlijk heel weinig verwachtingen, want ik wist
eigenlijk niet zo heel erg goed werk, inhoudelijk gezien handig om. Ik dacht: ja, ik vind cijfertjes wel
leuk, dus laat ik dat is proberen. een aantal jaren verder. Toen had ik toch wel erg de ambitie van ik
wil hier partner worden en nu, de afgelopen drie/vier jaar ofzo kan ik daar wel een beetje gewoon
afgestapt. niet heel erg meer de ambitie om een partner te worden.
00:04:47

Speaker 2: Dus u geeft eigenlijk aan aan dat u in het begin echt iets had van oké, ik ga voor het
hoogst mogelijke en u merkt dat gaande weg u zoiets had van nou, misschien heb ik die ambities wat
minder en gaat kijken naar andere dingen.
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00:05:00

Speaker 1: Dat klopt.
00:05:00

Speaker 2: Oke, duidelijk.
00:05:03

Speaker 1: Wil je ook nog weten waar dat doorkomt?
00:05:06

Speaker 2: Ja mijn volgende vraag is inderdaad, waar baseert u uw verwachtingen toentertijd op, en
waren die vooral vanuit uzelf gedreven? Of kreeg je ook vooral veel informatie vanuit je externe
omgeving?
00:05:20

Speaker 1: Het was echt compleet vanuit mijzelf gedreven, want ik ben iemand. Ik wil altijd voor het
hoogst haalbare gaan, wat ik ook doe. maar daar ben ik mezelf best wel in tegengekomen en de
afgelopen jaren ook een burn out gehad, poos uit de running geweest. toen eigenlijk ook gedacht van
ja, soms is goed, ook goed genoeg moet, moet ik nou zelf zeg maar helemaal tot het uiterste gaan
drijven om dan wellicht aan het eind iets te bereiken wat ik toen graag wou. En hoe ver je komt, ook
in je loopbaan, hoe dichter je bij een partner komt te staan. Maar hoe meer je ook ziet of dat nou
een man of een vrouw is, dat maakt niet zo heel veel uit. Mn, hoe meer je ook ziet hoeveel diegene
eigenlijk op moet offeren voor die baan, waardoor ik ook zoiets heb van ja op een gegeven moment,
als je leuk kunt leven en je hebt leuk werk, leuke collegas hoef je niet druk te maken om nou ja, om
de centjes die binnenkomen en elke maand, dan is het ook wel een keertje goed misschien.
00:06:25

Speaker 2: Ja is zeker begrijpelijk en dan is het eigenlijk dit een beetje een bevestinde vraag ,als nu
terugkijkt naar de aspiraties die uin het begin al had, vind u dat achteraf meer aan de hoge of aan de
lage kant?
00:06:38

Speaker 1: In het begin waren ze heel hoog.
00:06:41

Speaker 2: En u merkt dus zeg maar dat ze in de loop van de tijd wat zijn afgenomen in de zin van dat
u wat realistischer bent gaan gaan kijken.
00:06:48

Speaker 1: Dat klopt, ja, omdat ik ook wel gewoon waarde hect aan mijn vrije tijd.
00:06:55

Speaker 2: Oké, en mijn volgende vraag is dan: hoe vindt u het om accountants zijn? Haalt u
voldoende, dus bent u tevreden met wat je doet? En ja, waarom wel of niet?
00:07:06

Speaker 1: Is ook weer een interessante vraag. Ik haal wel zeker voldoening uit Het accountants zijn,
maar dan ook met name en dat is niet zozeer echt accountancy gericht, maar uit het leuke contact
met klanten en collegas en het behalen van bepaalde doelstellingen. Als je met elkaar verwachtingen
uitspreekt en dan en dan is het af en en dat is allemaal behaald, daar had ik zeg maar de meeste
voldoening uit. Waar ik ook heel veel voldoening uithaal, is als ik, ja, als een klant er een potje
vanmaakt en ik moet extra werk verrichten, dat ik dat gewoon leuk, leuk kan verkopen ehm en dan
heb je ook nog wat. Heeft u het gevoel gehad, of nog steeds, met betrekking tot uw aspiraties om te
groeien binnen het bedrijf? Er is dat eigenlijk wel een beetje los van.
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00:08:52

Speaker 2: Oké, dus dus het was niet zoiets heeft van ja, oké, ik vind het bijvoorbeeld de sociale, of
als een target heeft behaald met het met het team of zelf had zoiets van oké. Dit geeft mij weer
bepaalde verwachtingen, dat ik juist wel weer die dat tot bij wijze spreken partner niveau wil
doorgroeien.
00:09:13

Speaker 1: Nee, omdat de punten waar ik voldoening uit haal. Dat kun jeals partner zijnde ook, op
precies dezelfde punten misschien. Ja, die voldoening kan ik ook in mijn huidige functie halen. Met
40 uur in de week zeg maar, daar hoe ik niet 80 uur in de week voor te gaan werken. Zo zie ik het
partner zijn.
00:09:33

Speaker 2: Duidelijk, ehm, ja, achteraf kijkend vindt u dat u veel moeite, dus in de vorm van tijd,
moeite en geld heeft moeten stoppen in uw carrière om te komen waar je nu ben. En dan denk dan
bijvoorbeeld aan het aantal overuren en dat soort dingen.
00:09:53

Speaker 1: Dat is ook wel interessant, omdat ik al zo lang werkzaam ben bij het bedrijf. Heb ik ook
een soort van transitie gemerkt, waarbij nu de laatste jaren de focus ligt op, kan ik mijn werk
uitvoeren binnen de gestelde tijd en kan ik mijn eigen grenzen en heel goed aangeven, terwijl
vroeger was je eigenlijk wel echt top als je zeg maar heel veel overuren maakt. En zo wordt er nu niet
meer echt naar naar naar gekeken. Als ik kijk of ik heel veel tijd en moeite in mijn carrière hebt om te
stoppen, om te komen waar ik nu ben, dan zeg ik volmondig ja, en als ik dat spiegel aan mijn
mannelijke collegas dan vind ik dus dat je als vrouw wel beduidend meer moet doen en harder moet
roepen dan als man.
00:10:48

Speaker 2: En ja, daar heb ik zometeen ook wat wat vragen over, dus of een vraag over, daar kunnen
we zo wel verder op ingaan. Maar is het dan ook meer of minder dan u had verwacht aan van
tevoren of?
00:11:00

Speaker 1: Daar had ik niet echt een verwachting over, want dat is niet iets wat zeg maar gebeurt als
je gaandeweg de tijd zegmar ik denk: toen ik begon, had ik niet verwacht dat het zo zwaar was en als
je er eenmaal inzit heb je daar niet zoveel erg meer in. Het is gewoon feitelijk heel zwaar om zeker
ook een studie naast je werk te doen. Dat had ik wellicht in het begin wat onderschat.
00:11:31

Speaker 2: Oké. Duidelijk. En heeft deze geïnvesteerde moeite of investment zich volgens u
uitbetaald? Dus dan is de vraag naar ook heeft, zo ja of niet, heeft u dit aangemoedigd of juist
ontmoedigd om in te zetten voor het behalen van uw aspiraties om door het goede binnen het
bedrijf dus dus vindt u dat die moeite, zegt ze, zeg maar uw uitbetaald en juist heeft aangemoedigd
of juist ontmoedigd?
00:12:07

Speaker 1: Dat vind ik wel een moeilijke vraag.
00:12:09

Speaker 2: Het kan ook zijn dat het soms juist wel heeft aangemoedigd, maar juist soms ook op
momenten ook weer ontmoedigd. Dit hoeft niet per se het één en ander te zijn. Dit kan ook bij
momenten verschillen.
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00:12:20

Speaker 1: In de tijd van mijn burn-out, zeg maar ontmoedigd toen ben ik mijzelf zeg maar voorbij
gelopen. Toen dacht ik ook echt van dit beroep is niks meer voor mij en ik ben er klaar mee. Ik ga op
zoek naar wat anders. En toen heb ik ook besloten om vanuit de jaarrekening controle over te
stappen naar de afdeling van de subsidie controles binnen het bedrijf. Ook omdat ik in die periode
waar we heel veel nieuwe mensen aangetrokken, want het jaar daarvoor was der even een stop
geweest en toen had ik veel opdracht te lopen, omdat ik ongeveer drie, drie of vier verschillende
jaarrekening controles over drie weken lopen, zeg maar, met alle nieuwe assistenten en was ik alleen
maar rondjes aan draaien om iedereen aan de gang te houden. Toen dacht ik: ja, nou, dit is dus niet
en daar ben ik dus ook een beetje kapot aan gegaan, dacht ik: ja, bij de subsidie audit services, daar
heb je wat meer afgebakend werk, heb je maar een baas. Toen dacht ik: ja, wellicht is het goed om
daar dan is te gaan praten met mn hart ligt wel bij dit bedrijf En toen ben ik, heb ik die overstap
gemaakt. Toen zag ik ook dat de moeite en tijd die ik in stak zich ook wel ging uitbetalen in een stukje
ondersteuning van de afdeling opleiding van collegas omdat je veel nauwer betrokken kunt zijn. Je zit
nu twee weken met met iemand en en en erop zit je weer met iemand anders. Je hebt wat
langduriger zicht op wat iemand doet en toen begon ook weer in die zin te komen in het werk en zo
van nou, misschien zit er toch wel meer in. Dat was in de periode toen ik senior-staf was, misschien
zit er toch wel meer in en kan ik ook wel gewoon manager worden. Dus dat ja met ups en downs
gegaan.
00:14:16

Speaker 2: Oké, en zoals u het vertelt, dan is dat goed te volgen. Dit heeft u eigenlijk al een beetje
aangegeven, maar vindt u dat u aspiraties gedurende uw accounting carrière zijn veranderd, zo ja,
wat is er veranderd? Wat u net al aangaf is zeg maar dat we in het begin het allerhoogste haalbaar
wilde halen, maar dat u gedurende de weg eigenlijk erachter kwam, dat er eigenlijk wel, dat u voor
uw zelf wat realistischer werd en goed ook goed genoeg kan zijn. en u heeft inmiddels dan ook een
tijdje in een burn-out gezeten maar dat u wel zeg maar erachter bent gekomen, dat het aller hoogst
haalbare niet per se het beste ook hoeft te zijn voor jou als persoon. Ik weet niet of ik het zo goed
omschreven dat u zelf daar nog wat aan wil toevoegen.
00:15:00

Speaker 1: Nee, dat dat is helemaal juist.
00:15:03

Speaker 2: En ik heb nog wel een vraag in welke tijd /Wat was uw positie toen, toen u die burn out
had? En hoe lang werkt u toen al bij het bedrijf?
00:15:15

Speaker 1: Nou, dan is dat, dat gaat ook weer kijken. Ik, ik ben als junior staat begonnen. In 2003. Een
aantal maanden heb ik een ernstig auto ongeluk gehad en daar heb ik een wiplesh aan
overgehouden waar ik heel veel revalidatie gevolgd, waar ik nog steeds elke dag last van heb. De
combinatie studie en werk kon ik toen niet meer combineren. Bijvoorbeeld als ik eerst een pagina las
wist ik na tien keer lezen hoe ofwat, maar nu wist ik nog niet eens de helft, dus dat was voor mij heel
erg lastig om mee om te gaan. Dus toen ben ik volgens mij in het tweede jaar junior staff, ben ik
uitgevallen relatief kort en toen ben ik volgens mij gereintegreert dan in een andere functie. toen
ben ik op een gegeven moment weer teruggekomen als staff: nou, dat ging allemaal goed werd
seniors nou en toen kwam dat akkefietje met met dat dat we eigenlijk een soort van
personeelstekort dat ik met allerlei nieuwe mensen, op allerlei opdrachten zat. Nou ja dan zat ik
gewoon van sochtends ik weet niet hoe vroeg tot 's avonds hoe laat ik thuiskwam, als ik aan het werk
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was en dat ging natuurlijk lichamelijk ook helemaal niet. Dus toen ben ik ook een poos ziek geweest
en toen heb ik besloten die overstap te maken naar een andere afdeling. En dus dat was als: ja, dat is
eigenlijk het grootste dieptepunt geweest, dus dat is al senior staff.
00:16:52

Speaker 2: Ja, oké, duidelijk dan dan is dat voor mij in ieder geval duidelijk. Dan gaan we door naar de
beïnvloedbare karaktereigenschappen van aspiraties en daarmee is de eerste vraag: heeft in uw
carrière wel eens deelgenomen aan een leadership programma, denk je bij een interne learnings of
wellicht externe leiderschap programmas ?
00:17:18

Speaker 1: ik heb zeker wel deelgenomen aan aan leadership programs, zelfs relatief recent nog aan
leadership probeer alleen voor volgens mij acht vrouwen vanuit heel het bedrijf in Nederland. Dus ja.
00:17:42

Speaker 2: En heeft u dan zojuist dit volgens u een invloed gehad op uw aspiratie vorming om door te
groeien binnen het bedrijf?
00:17:51

Speaker 1: uh nee, het heeft, het heeft geen invloed gehad op mijn aspiratie om door te groeien,
want dat is ongewijzigd gebleven en het heeft wel een invloed gehad op hoe ik dagelijks mijnn werk
uitvoer en het zit wel in mijn achterhoofd en al die tips en trucs die neem ik wel mee. Op het
doorgroeien kan dat misschien wel een positieve invloed hebben wat betreft mijn eigen
performance, niet zozeer een invloed op door deze cursussen of het programma wil ik doorgroeien
binnen het bedrijf.
00:18:31

Speaker 2: Duidelijk, en heeft u uw wel eens een mentor gehad of deelgenomen aan een mentor
programme zo ja, heeft het volgens u een positieve of een invloed gehad op uw aspiraties om door te
groeien binnen het bedrijf.
00:18:45

Speaker 1: Ik heb wel eens een mentor gehad. We hebben, ook al is en dat een vrouwelijke partner,
zeg maar waar je met vragen terecht kan of wat dan ook. het bedrijf doet daar best wel heel erg veel
aan. om vrouwen mee te trekken richting dat soort posities, maar het heeft geen enkele invloed
gehad op mijn aspiraties.
00:19:08

Speaker 2: Nee, oké, dus u heeft niet zoeits bijvoorbeeld aan het begin toen u junior, staff was, dat u
een mentor had en dat die dan bijvoorbeeld al senior of die was manager en dat je dan zoiets had
van oh, ja, dat zou ik ook wel willen, of dat lijkt me ook wel wat.
00:19:24

Speaker 1: Toen toen wel, maar nu als ik kijk zeg, maar nu ik manager ben en dan bijvoorbeeld wel
eens mentorschap krijgt van een partner, dan heb ik dat niet, oké.
00:19:33

Speaker 2: Nee, duidelijk, ja, dan gaan we door naar een stukje ja, discriminatie, en daarbij heb je
eigenlijk twee smaken. Daar heb je de sociale discriminatie en dit heeft meer betrekking op de
interactie met ja, met je collegas en klanten, dat jij bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je anders ben
behandeld, of ja, en ook letterlijk. dat je wel eens ervaring heeft gehad met vernederende
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opmerkingen of intimidatie op de werkplek op grond van ja dat je een vrouw bent en ehm heeft u
het wel eens meegemaakt en heeft dit volgens u een invloed gehad op uw, op uw aspiratie.
00:20:13

Speaker 1: Ik heb dat weleens meegemaakt, ja, met name van een klant dat is wel interessant. Hij
schiet me namelijk net te binnen, want eerst dacht ik van niet, maar toen ging ik doordenken en toen
dacht ik: o, ja, ik heb dat wel eens gehad, ehm de directie, bestond uit allemaal mannen en toen we
daar het accountant verslag kwamen bespreken, de partner en ik toen maakte iemand een of andere
opmerking, ik had toen een of ander kleurrijk pakje aan en ik weet de opmerking niet eens meer,
waarop mijn baas, die dus mee was, meteen korte metten mee maakten. Dus dat vond ik wel heel
erg mooi. En dus ja, ik ik heb wel eens, ja, ik denk dat dat dus daadwerkelijk met mijn geslacht te
maken heeft gehad. Dus ik heb wel eens meegemaakt, het heeft geen invloed gehad op het feit dat ik
wel of niet wil doorgroeien totaal niet. Het is niet zo dat ik zoiets heb van oh in accountancy land
gebeurt dat heel veel richting vrouwen. Waardoor dat mijn plezier in het werk vernacheld. helemaal
niet.
00:21:28

Speaker 2: U heeft dat toentertijd meegemaakt? Was dat dan eenmalig? Heeft u misschien niet zo
één, twee, drie voor de geest, maar heeft u het gevoel dat dat echt iets uitzonderlijks was? Of heeft u
dat wel vaker meegemaakt?
00:21:43

Speaker 1: Ja, ik heb nog een keer. Komt er nog iets naar boven. heb dat nog één keer vaker
meegemaakt bij een klant in de kantine die op mij afkwam gestuit, want een vrouwelijke collega van
mij had een vraag gestuurd waarvan hij dacht dat ik dat was. Allebei de keren heeft die persoon dus
ook bij die keer waar die partner zegmaar sprong, hebben hun excuses aangeboden, en daar heb ik
toen ook opgestaan. en dat hebben ze toen wel netjes gedaan.
00:22:09

Speaker 2: En het was dus beide iemand van een klant, zeg maar, dus het was niet van een collega
van het bedrijf zelf?
00:22:14

Speaker 1: klopt. Nee, zeker niet nee.
00:22:17

Speaker 2: Oké, en ja, wat u al zei, dit heeft ja, niet voor u. Heeft dit geen invloed gehad op uw wat u
wilde binnen het bedrijf.
00:22:23

Speaker 1: Nee, zeker niet, en ik laat me ook niet intimideren. Dus als iemand een opmerking wil
maken, dan doet ie dat lekker, daar heb ik helemaal schijt aan haha.
00:22:32

Speaker 2: Ja, nee, ik denk dat dat met dat soort dingen mee om moet gaan. Maar goed, dat is
natuurlijk voor iedereen anders. Dan heb je de volgende vorm van discriminatie en dat noemen ze
dan organisatorische discriminatie. En dit is dus echt ja, wanneer binnen de organisatie zelf mannen
anders worden behandeld dan vrouwen en dat heb je dan bijvoorbeeldin in de vorm van beloning. Ja,
tegenwoordig de dag is niet zo denkt dat vrouwen meer verdienen, dat mannen meer verdienen aan
vrouw. Maar heeft u wel eens gehad dat u binnen het bedrijf je wel eens anders ben behandeld, of
bijvoorbeeld wat betreft uitjes waar, alleen mannen naartoe gaan, of ja andere dingetjes.
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00:23:12

Speaker 1: Nee, dat is juist andersom want er worden wel heel veel dingen georganiseert zeg maar
voor womens leadership waarbij dan alleen de vrouwen worden uitgenodigd. Nou, daar is
commentaar op gekomen van, ja, wat is dat voor onzin, want dan moeten wij als mannen heen om te
weten hoe vrouwen erin staan. Dus waarom worden wij niet uitgenodigd. Dus dat is ook wel weer
een beetje bijgedraaid. het zit met name in het doorgroeien in functies. Wat ik gemerkt hèb, binnen
het bedrij zijn nog steeds meer mannen dan vrouwen aan de top.
00:23:46

Speaker 2: Dat klopt.
00:23:47

Speaker 1: Veel meer mannen zelfs!
00:23:49

Speaker 2: een statistiek van het bedrijf inderdaad, voordat ik aan dit onderzoek begon heb ik
informatie opgevraagd en binnen het bedrijf in Nederland, zijn volgens mij 100 partner functies
waarvan er 14 vrouwen zijn. Dus ja, dan zie je wel echt hoe scheef die verhouding is nog steeds.
00:24:06

Speaker 1: Ja inderdaad, en wat je dus merkt is dat: bij een man wordt er altijd standaard van
uitgegaan dat die vol gas door wil groeien en voor het hoogst haalbare wil gaan. En bij een vrouw is
dat niet zo. wordt er toch anders naar gekeken, waardoor ik de ervaring hebt, zeg maar dat ik
bijvoorbeeld veel harder moeten roepen om manager te worden dan een mannelijke collega.
Richting een mannelijke partner, die daar uitendelijk wel veel voor heeft gedaan, om dat voor elkaar
te krijgen. maar in mijn optiek heb ik daarin meer moeten doen dan waneer ik een man was geweest.
00:24:47

Speaker 2: En heeft u een concreet voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld dat dan omtrent promotie. Dus
u wilde manager worden?
00:24:54

Speaker 1: Ja ik wilde manager worden, ik vond ook dat ik alle competenties bezat. Daar ben ik ook
nog nooit op op tegengesproken. alleen het probleem was en omdat ik mijn registeraccountant titel
op dat moment nog niet had, moest daar moest daar best wel het een en ander voor gebeuren. nu
kan dat binnen het bedrijf helemaal niet meer volgensmij. zeg maar niet zomaar. Nu doen ze het
volgens mij helemaal niet meer en toen heb ik denk ik wel vier of vijf keer in een jaar bij de partner
binnen moeten lopen, om dat ook allemaal in gang te zetten en ik heb daar nog een hele aparte
opdracht voor moeten doen. Een onderzoek gedaan bij een dossier van het bedrijf in de public sector
aantal jaren terug is daar ook netjes een rapport van gekomen. dat is nu ook allemaal openbaar. Dus
er waren dingen niet goed gegaan, en dat moest allemaal opnieuw gebeuren. En toen heeft ie
partner gezegd van ja, als ik dat moet verdedigen bij het bestuur, en dan lijkt het me goed. Als jij die
opdracht ga doen, dan heb ik wat extra munitie, zeg maar om ervoor te zorgen dat dat gaat lukken ik
heb echt het idee dat als ik een man was geweest, dat ik dat misschien niet eens had gehoeven.
00:26:12

Speaker 2: En dat is inderdaad een concreet voorbeeld en jij is dit dan volgens u een invloed gehad
op uw aspiraties om door het goeie dus ik kan me voorstellen dat je zoiets van ja weet je, als het zo
moet, dan hoeft het van mij niet meer of juist wel.
00:26:28

Speaker 1: Nou dat toch gelukt was, dat heeft me wel een enorme boost gegeven van zie je wel, je
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hebt goed aan gedaan om nou ik voor mezelf af en toe te zeuren, zegmaar maar ik denk wel dat dit
de enige manier was om het voor elkaar te krijgen. En nu is het ja, nu is het voor mij eigenlijk wel vrij
simpel enis het zo dat ik nog een jaar van mijn pratkijkstage moet van de postmaster
registeraccountant en kan ik ook nog niet door tot senior-manager worden en ik heb daar wel
gesprekken over met mijn counselor van hoe sta je erin en dit en dat en welke competenties moet ik
verder ontwikkelen. En het zou voor mij nog wel de kroon op mn werk zijn om Senior-manager te
worden, maar ik ga niet meer mezelf zo belachelijk uitsloven om dat voor elkaar te krijgen, want als
ik kijk naar de ja, de beloning die daar tegenover staar, die neem ik ook gewoon mee in mijn
overwegingsproces. Dus als je kijkt naar de verschillen in salarisschaal dan dan zit ik nu al bijna op het
startsalaris van een senior-manager, dan denk ik: ja. Heiligt het doel dan de middelen? Hè? Dus
hoeveel stappen harder ga je zetten om iets te bereiken? Wat je dan, zoiets op gaat leveren?
00:27:47

Speaker 2: Nee, dat is logisch en dat is denk ik ook gewoon iets. Inderdaad, om gewoon te
overwegen. Inderdaad, ehm, ja, oké, duidelijk dan de volgende vraag is: heeft u enige vorm van
familie verantwoordelijkheden denk hierbij aan hun kinderen, een of andere familieleden waarvoor u
moet zorgen. En wat heeft dit volgens u voor invloed op uw aspiratie?
00:28:08

Speaker 1: Ja, nee, die heb ik niet. Ik heb wel, mijn vader is wel ziek, niet niet dat die daarvan
doodgaat ofzo maar hij heeft een chronische ziekte die heeft opgelopen door een burn out,
waardoor die ook helemaal niet meer kan werken. En dat heeft mij ook wel weer een beetje de ogen
laten openen opeen gegeven moment.
00:28:33

Speaker 2: Begrijpelijk.
00:28:34

Speaker 1: Dat is mij ook wel ook wel weer een beetje met beide benen op de grond gezet om te om
te zeggen voor hemzelf van: ja, weet je leuk is leuk en Hoeveel wil ik nou werken? En hoeveel vrije
tijd wil ik hebben. Zit er zelfs nu over na te denken om terug te gaan in uren.
00:28:54

Speaker 2: Oké, begrijpelijk, en u gaf aan dat u een partner, een vriend had. En heeft dit volgens u
invloed op uw aspiraties om door het groeien binnen het bedrijf?
00:29:06

Speaker 1: Ja, heeft het wel, mijn partner heeft ook een hele goede baan. En nu ik partner hebt, want
we zijn nu tweeëneenhalf jaar samen en daarvoor ben ik eigenlijk altijd best wel af en toe eens een
keer een vriend gehad, maar dat duurde nooit heel lang. Ja, als je als je zeg maar alleen ben, dan kun
je ook makkelijk voor dingen gaan. Als je samen bent, ga je ook over andere dingen nadenken.
Dingen zoals willen wij nog een kind samen, ofwat dan ook. Dus dat is iets waar we nu heel hard mee
als mee bezig zijn, om over na te denken, en de zorgen die daarbij komen. Dit zorgt er wel voor dat Ik
denk van ja, ja, heel veel doorgroeien hoeft voor mij niet meer echt.
00:29:53

Speaker 2: Oke duidelijk. De laatste vraag omtrent het beïnvloedbare karakter van aspiraties is of jij
denkt dat er nog andere relevant factoren zijn die uw aspiraties over de tijd hebben beïnvloed, maar
nog niet aanbod zijn gekomen tijdens dit interview?
00:30:08

Speaker 1: Nee dat denk ik niet. Nou weet je wat wel zo is. Tussen mannen en vrouwen zit wel een
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groot verschil. Vrouwen zijn mee behouden en wat bescheidener over het algemeen. Waardoor ze
ook vaak minder goed bij mannen op de kaart komen te staan. En dan kom je als vrouw niet zo
makkelijk in het vizier bij mannen in de toplaag. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug dat bij dit bedrijf
werken we vaak in teams en vrouwen praten dan ook vaak in het wij; wij hebben dit bereikt, wij
hebben samen. Terwijl mannen sneller zeggen ik heb dit of ik heb hiervoor gezorgd. Dit komt anders
over naar die toplaag. En je spiegelt ook als het ware aan elkaar he. Iemand die anders is dan matcht
het ook gewoon minder snel en zul je dus ook minder snel meetrekken naar de top dan iemand die
op precies dezelfde golflengte zit.
00:30:52

Speaker 2: Oke duidelijk. Ik denk dat ik begrepen hebt wat u bedoeld. Dus is dit dan ook een mogelijk
verklaring volgens u waarom er dan meer mannen in de top zitten dan vrouwen? En dus eerder
mannelijke collega’s meetrekken zoals u zegt naar de top?
00:31:07

Speaker 1: Ja dat denk ik wel. Vrouwen zijn te bescheiden. Daarin moet ik wel zeggend dat het bedrijf
daar zelf wel veel in. Elk jaar zijn er beoordeelingsrondes niet alleen op functieniveau, maar ook op
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Van hey, zien we nog ergens afwijkingen of wat dan ook en
dan wordt dat allemaal nog een keer bekeken en besproken en waar nodig aangepast. Er zijn
bepaalde cursussen voor womens leadership en allerlei bepaalde programmas en cursussen, dus ze
zijn daar wel heel actief mee bezig, maar ik denk wel dat dat een lange termijn verhaal is/ wordt.
00:31:42

Speaker 2: Heeft u het gevoel dat deze manier van actief ermee bezig zijn op de lange termijn wel
van invloed is op de aspiraties van met name vrouwelijke professionals?
00:31:53

Speaker 1: Ja dat denk ik wel, omdat daarin al wel heel veel wordt belicht in hoe je ook werk en prive
kunt combineren en bijvoorbeeld het moederschap. Dat is toch wel een rode draad, wat ervoor zorgt
dat mannen wel doorgroeien en mannen niet. Terwijl mannen nu ook net zo goed een papa dag
hebben, maar toch wordt daar anders tegen aangekeken. Die womens leadership programmas
beginnen nu ook al echt in de startende laag zegmaar van nieuwkomers en ik denk dat het daar ook
begint.
00:32:33

Speaker 2: Nee duidelijk, als dit vanaf het begin, dus de eerste laag, al actief mee bezig wordt gegaan
denkt u dus dat dit van invloed gaat zijn op de aspiraties van vrouwelijk professionals?
00:32:47

Speaker 1: Ja klopt dat denk ik inderdaad.
00:32:52

Speaker 2: Oke duidelijk. Dan is de afsluitende vraag; Denkt u dat er verschillen zijn, in aspiraties om
door te groeien binnen het bedrijf, tussen mannelijke en vrouwelijk accounting professionals? En zou
dit volgens u kunnen helpen bij het verklaren van gender promotion gaps?
00:33:31

Speaker 1: Ik denk dat het een combinatie is van de verschillen in persoonlijkheid en aspiraties van
mannen en vrouwen, maar ook de barrières en het glazen plafond wat er naar mijn mening nog
steeds wel is als het gaat om het doorgroeien van vrouwelijke professionals. Echt een wisselwerking
van die twee dingen. Allebei heel belangrijk en ook zeker goed om naar te kijken. En wat betreft
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aspiraties is wat ik ookal zei; vrouwen zijn daarin toch anders dan vrouwen, delen hun succesen
minder, geven wellicht ook minder goed aan wat ze willen met hun carrière en dat soort dingen.
00:35:09

Speaker 2: Oke ja duidelijk. Dan was dit de laatste vraag en heb ik voorderest geen vragen meer. Ik
zal zodra ik mijn onderzoek af heb zeker u de mogelijkheid geven, mocht u het interessant vinden,
om er is naar te kijken. En dan wil ik u nogmaals super bedanken voor uw tijd en moeite om hieraan
deel te nemen.
00:38:25

Speaker 1: Nee geen probleem joh. Ik denk dat je een zeer interessant onderwerp te pakken hebt en
het goed is dat hier naar gekeken wordt en ben zeker benieuwd naar wat eruit jouw onderzoek
komt. Jij ook bedankt en wie weet zien we elkaar nog een keer tijdens het werk. Succes met je
verdere onderzoek nog!
00:38:51

Speaker 2: Top dankjewel, ga me best doen en dan ziet u wel een mailtje tegemoetkomen. Ja
inderdaad wie weet tot ziens! En nogmaals bedankt! Doei.
00:40:06

Speaker 1: Groetjes, doei doei.
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Interview 2 (female, current):
00:00:00

Speaker 1: Hi goedemorgen, allereerst bedankt dat je mee wilt werken in mijn onderzoek. Zoals je al
hebt kunnen lezen in de mail die ik vooraf heb gestuurd, kijk ik middels de carriere aspiraties van
accounting professionals of deze wellicht kunnen bijdragen aan de verklaring van gender promotion
gaps. Heb je daarover wellicht nog vragen?
00:00:10

Speaker 2: Hi Joep, geen probleem. Ik vind het een zeer interessant onderwerp en laten we maar van
start gaan en mocht ik dan nog vragen hebben dan zal het aangeven.
00:00:15

Speaker 1: Top, helemaal goed. Dan de eerste paar vragen, dat zijn vrij directe en vanzelfsprekende
vragen. Ja, het is eigenlijk niet de vraag die je als eerst hoort te stellen, maar ja, ik ga 'm toch stellen,
want het is: wat is uw leeftijd?
00:00:20

Speaker 2: 29.
00:00:21

Speaker 1: 29. En wat is wat is je huwelijk staat?
00:00:23

Speaker 2: Ik ben samenwonend.
00:00:24

Speaker 1: Vindt u het trouwens erg als ik je zeg of?
00:00:26

Speaker 2: Nee, alsjeblieft, ik denk dat iedereen binnen het bedrijf liever heeft dat je diegene
aanspreekt met je. Anders voelen ze zich ook zo oud.
00:00:30

Speaker 1: Haha ja, precies, maar ik heb mijn vragen in de u vorm geformuleert zeg maar. Maar dan
hou ik daar rekening mee. Heb je kinderen?
00:00:36

Speaker 2: Nee nog geen kinderen.
00:00:37

Speaker 1: Welke opleiding heeft genoten tot nu toe?
00:00:39

Speaker 2: Ik heb de master Accountancy gedaan en daarna mijn RA afgerond.
00:00:46

Speaker 1: Badger vwo, bachelor, master, en dan toen RA dus als ik het goed begrijp?
00:00:52

Speaker 2: Ja dat klopt.
00:00:52

Speaker 1: Oke en wat is uw huidige functie binnen het bedrijf en hoelang heeft u erover gedaan om
deze functie te bereiken?
00:00:59

Speaker 2: Dus ik ben na zes jaar manager geworden, dus ik ben nu manager sinds oktober.
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00:01:03

Speaker 1: Dus binnen zes jaar heeft u, bent u manager geworden binnen het bedrijf. Oké, dat waren
de wat algemener vragen. Dan gaan we nu in op aspiraties en ja, dan dan laten we gelijk beginnen
met wat waren uw aspiraties om door te door groeien binnen het bedrijf, bij de start van uw kan
carrière bij deze organisatie?
00:01:28

Speaker 2: Ik denk eigenlijk mijn RA halen, dus dan starten en denken ik blijf in iedergeval tot ik die
heb behaald. Dat heb ik wel bedacht voor mezelf en had dus altijd wel een soort van vizier van nou
vijf, zes jaar, denk ik wel dat ik zou willen blijven, en daarna moeten we verder kijken hoe ofwat.
00:01:43

Speaker 1: Oké, duidelijk en waar baseerde u uw verwachtingen toen op, was dat vooral vanuit jezelf,
of was dat ook van informatie? Ook in andere doen dat ook, dus dan doe ik dat ook maar of hoe is
dat bij jou gaan?
00:01:55

Speaker 2: Ik denk wel, ik denk beide. Aan de ene kant is het ook gewoon een soort van. Dat is nu
denk ik wat minder, maar vooral toen ik starten, starten eigenlijk iedereen met zn RA dus hè, dus dus
starten met zn RA en dat al een beetje als doel hebben, binnen de accountancy. Dat was wel een
soort van algemeen goed dat iedereen deed, maar ik denk, als ik naar mezelf kijk, hé dus meer de
interne factor, want ik ben wel iemand als ik ergens aan begin dan wil ik het ook wel afmaken. Dus je
houdt over te beginnen, dus dan gingen we dat ook maar afmaken.
00:02:25

Speaker 1: En had je daar binnen, binnen die aspiraties die ook de verwachting van oké, ik, ik wil wel
tot partner niveau gaan. Of waar was je daar nog niet echt mee bezig?
00:02:36

Speaker 2: Nee, nou eigenlijk zelf dat ik dacht. Nou, dat is niks voor mij. Dus ja, toen ik startte, dacht
ik: nee, dat dat sowieso niet, ofzo.
00:02:48

Speaker 1: Mmm oke.
00:02:50

Speaker 2: Nee, eerder andersom echt niet dat ik dat totaal niet voor me zag.
00:02:56

Speaker 1: Oké, ja, oké, en als je nu zo terugkijk naar die aspiraties die had, vindt u dan aan de hoge
of aan de lage kant, zoals je zelf zei, was je toen nog niet echt mee bezig. Achteraf kun je vinden
vaneigenlijk had ik voordat moment best wel een lage verwachting of juist een hoge verwachting.
Hoe denk je daar nu over?
00:03:17

Speaker 2: Nou, ik denk dat ik voor mezelf zeg maar bepaalde, verwachting had, ofja meer de eis
stelde van nou, ik, ik blijf in ieder geval dat die RA, wat misschien best wel een hoge verwachting
stellen is aan jezelf, omdat ik toch best wel zie dat veel mensen die opleiding ook niet afmaken en
voor mij was dat bijvoorbeeld geen optie ofzo terwijl dat is eigenlijk een prima gelukt ook hoor. Maar
ik denk dat er best wel eens oké is er ook gewoon dat je dat ook een optie was van nou, dit, dit hoeft
ik niet, de enige weg die naar Rome leidt en niet de enige weg om succesvol te worden, helemaal
niet zelfs, ik ken ook veel mensen uit mijn jaarlaag die gestopt zijn en super, als succesvolle functies
en vooral leuke functies hebben. Dat is nog wel belangrijker bij andere bedrijven. Ehm, ik heb wel, ja,
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dus voor mezelf misschien wel een beetje een hoge eisen van. Oké, ik gaat dat hoe dan ook afmaken,
daat ben ik nu wel blij mee hoor, en misschien is de verwachting dan laag, omdat je dan niet per se
als doel stelt om partner te worden. ik denk echt dat dat als je start dat dat partner gevoel nog te ver
weg is en ook zo voelt. Dat was iniedergeval voor mij nog te ver om daar een commitment toe te
eigenen.
00:04:36

Speaker 1: Oke oke, dat is inderdaad ook wel lastig als je begint omdat je dan niet zo goed weet hoe
of wat, maar toevallig degene die ik vanochtend heb geïnterviewd, dat was ook een vrouwelijke
collega en die gaf wel aan van ja, toen ik begon. Ik wou het hoogst haalbare dus toen had ik zoiets
van ja, ik ga gewoon voor die partner functie en gedurende de carrière kwam ik erachter dat dat
hoeft helemaal niet per se om het goed te doen, en ook al wordt je geen partner, dan kun je nog
steeds succesvol zijn, kun je er nog steeds dingen bereiken en tevreden zijn. Dus bij haar was dat. Zij
had dat dan wel heel erg en die gaf aan ja, gedurende de carrière kwam wat ik kwam ik tot een
realistisch beeld van: ja, weet je, het hoeft niet en ik ben ook gewoon, vind het ook wel lekker om die
verantwoordelijkheden die je dan hebt, niet te hebben. Dus ja, inderdaad, maar wat je zegt voor, ik
heb voor, als ik voor mezelf gegeven tot ook wat ik bedoel. Ik kan er wel heel hard gaan roepen: ja, ik
wil partner worden, dat maar ja, weet je, 3r zijn zo factoren en eris nog zo een lange weg te gaan. We
we zien het wel gewoon ook een beetje stap voor stap. Ik heb dan ook wat jij zegt. Ik ga dan volgend
jaar hopelijk ook beginnen aan die RA opleiding en daar hebben we ook zoiets want dan is dat en dan
ga ik daarvoor en dan de rest gebeurt. Dat zien we wel, dus wel heel begrijpelijk hoor.
00:05:41

Speaker 2: Ja, maar ik denk wel dat dat is, denk ik, en het is leuk. Het is fijn om bij jezelf te denken als
je in kleine stappen werkt, hè, dus als je gewoon een doel hebt, en dan gewoon Elk jaar veel te leren
en leuke klanten te doen en ja, ook op andere manier jezelf te ontwikkelen. Dat zijn leukere stappen,
denk ik, dan dat je toen per se partner wilde worden. Dat kan bijna alleen maar tegenvallen, want
dat duurt nog zo lang. en dan bijvoorbeeld ik heb ook altijd gedacht vandat doe dan blijf ik heel lang
bij hetzelfde bedrijf en wil ik dat wel? Mijn eerste baan op mijn tweeëntwintigste ja, en is het wel
goed om zo lang hetzelfde werk te doen, het kan ook ergens anders. Maar goed als zes en half half
jaar later ben ik nog super happy dusja zo is het ook wel.
00:06:22

Speaker 1: Ja, nee, inderdaad. de de stappen daarin zijn wel duidelijk. Dus oké en hoe vindt u het om
accountant te zijn en haalt u hier voldoening uit, dus bent, ben je tevreden met wat je doet en
waarom wel of niet?
00:06:38

Speaker 2: Ja, ik ben tevreden, met wat ik doe, wel hoe ik het zelf gecreëerd heb denk ik, dus ik ben
geen ras accountant. Zeg maar dat dit klinkt niet per se goed, misschien, maar ik zeg het wel want
het is wel de waarheid. Ik vind de jaarrekening niet zo heel boeiend, zeg maar de de jaarrekening zelf
en alle regeltjes die daarbij horen. Dat is iets minder. Mijn interessegebied en ik weet dat het moet
en eigenlijk dat is wat we afleveren maar ik vind het vooral superleuk om. Ik heb nu een leuke
klanten, een leuke teams om daar veel te leren. Ik mag heel veel bedrijven, hé, ik mag op mn
negenentwintigste zit ik bij RC vergaderingen met acht commesarissen erbij samen ik zit met CFO's
om tafel,van grote bedrijven en dat is voor mij gewoon een supermooie leerschool en ik heb binnen
het bedrijf, kijk, account zijn, je bent gewoon een bedrijfs professional. Zo zie ik dat. Dus ik ben
councelor, ik ben vlt coach, ik geef training. Dus als je gaat starten bij dit bedrijf krijg je onder andere
waarschijnlijk trainingen in september van mij. hè dat isanders, en vind ik superleuk om te doen, ik
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heb bij dit bedrijf ook in het buitenland gewerkt. Dus accountant zijn, zeg maar, isniet per se mijn
hogere levensdoel. Alles wat daarbij hoort en wat je daar omheen kan doen, ja, vind ik heel leuk en ik
vind wel, zeg maar de nieuwe type accountant, hè dus de accountant waarin je veel met data-analyse
doet, dat is wel echt mijn ding. Dat vind ik heel erg leuk en dat doe ik dan ook bij veel klanten, dus ja,
als dat een beetje kan, zolang je dat en zelf een beejte kan sturen, dan is accountant zijn heel leuk.
00:08:12

Speaker 1: Dat dat die leuke aspecten, zeg maar of het vooral waar je zegt van oké, daar krijg wel een
tevreden gevoel. Heeft dat dan ook voor jou nog een bepaalde of gevoel van invloed op jouw
aspiraties om doorgroeien binnen het bedrijf? Heb zoiets van oké, ja, oké, dit geven me wel weer een
boost van. Oké, ik vind het leuk en nu wil ik wel, bijvoorbeeld toen jij senior was, van oké, ja, ik vind
het werk leuk, ik kan worden, kan lopen, kan ook andere mensen helpen. Dit dus ik wil bij wijs van
spreken manager worden, waardoor ik juist nog meer moet managen en mensen moet helpen. Of zo.
Heeft dat voor jou invloed gehad? Daar op?
00:08:43

Speaker 2: Zeker, nee, echt, zeker, doordat je binnen het bedrijf zegmaar die uitspraak van hte leven
is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen maar dat is denk ik wel echt bij dit bedrijf. Je
dus kan zo veel als je het maar zelf aangeeft en probeert te regelen, kan er gewoon heel veel. En
zolang ik dat blijf zien en zolang ik dat merk, blijft voor mij elk jaar leuk en elke stap leuk, want ik blijf
mezelf ontwikkelen. En dus ja, zeker, ik denk wel dat dat ook, ik denk ik niet per se verwacht dat toen
ik startte, ik er nu nog zou zetten en ik zie nu ook niet in waarom ik zeg maar snel weg zou gaan, ik
ben nu heel happy ehm de de, zolang de leuke kanten de overhand blijven hebben, zwaar zeg maar
de overhand hebben, blijft het leuk voor mij, maar op het moment dat ik inderdaad meer, die ras
accountant zou moeten worden, die altijd met regelgeving bezig is. En en en dat is een beetje mijn
angst en mijn gevoel als partner heb je wel echt die verantwoordelijkheid en zie je ook dat als je
begint als partner, dan moet je heel veel quality reviews doen, en allemaal van die goed, dan ben je
daar veel mee bezig, dat je zitten, dus tot ook wel allemaal aspiratie dat zolang dat niet verandert,
zou ik dat niet willen. Of je moet zelf degene zijn die dat gaat veranderen, zodat je daar iets aaan
kunt doen.
00:10:03

Speaker 1: Duidelijk en achteraf kijkend vindt u dat die veel moeite heeft moeten stoppen in uw
carrière om te komen waar je nu bent. Dus ja, veel wordt gezegd over overuren maar ook
bijvoorbeeld de studie naast je werk. Is dit meer of minder dan je had verwacht van tevoren.
00:10:22

Speaker 2: das een moeilijke vraag. Op een aantal momenten vond ik het wel echt heftig ofzo dus
was het wel meer dan ik had verwacht, laat ik het zo zeggen, van jezus hoe ga ik het allemaal doen.
Maargoed dat lag ook wel meer aan mezelf, dan had ik mezelf tehoge verwachtingen gesteld, dus
dingen in een keer willen halen. en op een gegeven moment ben ik daar wel relaxter in gaan staan.
Dus ik denk ook dus mijn eerste twee jaar, combinatie studie en werk en vooral in het tweede jaar als
je ook al wat meer verantwoordelijkheid voelt voor dingen enzo en dat vond ik wel heftig in mijn
tweede jaar. Maar ja, ik wil wilde ook in mei, toen stoppen om naar Nieuw-Zeeland te kunnen gaan
en voor die tijd moest alles af. Dus ik had toen ook wel heel veel op mijn hals gehaald. Dat is mijn
eigen schuld geweest, ik organiseerde de wintersport voor het bedrijf, dusja zeg maar die periode
februari, maart, april, mei, dat waren er niet per se de meest rustige maanden, dus toen heb ik wel
een aantal keren error gehad gehad. Ik denk verder denk ik, dat het niet meer is dan ik had verwacht.
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Ik heb wel veel beter geleerd om mijn tijd te managen en nee te leren zeggen: en ja, niet efficiënt
doen.
00:11:28

Speaker 1: Oké, ja, dan, en die moeite die zeggen waar je het over heeft, is niet per se meer dan u
had verwacht. Maar vindt u wel dat die moeite geeft uitbetaald en u zodanig het aangemoedigd of
juist ontmoedigd, om uw in te zetten voor het behalen van uw aspiraties om door te groeien binnen
het bedrijf?
00:11:44

Speaker 2: De moeite die ik erin heb gestoken, heeft me wel gebracht waar ik nu ben. De moeite die
ik heb gestoken in een studie die niet altijd leuk, want sommige aspecten zijn leuker dan andere en
ja, dan moet je wel hard best doet of in ieder geval moest ik wel soms hard mijn best voor doen om
iets te halen en dat heeft me wel gebracht tot register account worden. en dus ook Manager kunnen
worden, hè, want dan je moet je RA halen om manager te kunnen worden, dus ja dat zeker ehm en
wat was het tweede deel van de vraag ookalweer?
00:12:13

Speaker 1: Of dat het je heeft ontmoedigt of aangemoedig betreft uw aspiraties om door te groeien
binnen het bedrijf.
00:12:21

Speaker 2: Ja, nee, het is meer inderdaad de verwachting die ik heb van de moeite die het gaan
zouden kosten om partner te worden. Dat ontmoedigd me meer omdat te willen worden , maar dat
zijn meer toekomstige aspiraties.
00:12:32

Speaker 1: Ah, oke ja, nee, goed dat u dit aangeeft inderdaad, maar de moeite die tot nu toe heeft
gedaan, die geeft u wel zoiets van. Die is meer een aanmoedigende factor, op uw aspiratie zeg maar
om door te groeien binnen het bedrijf.
00:12:47

Speaker 2: Ja, zeker, ja, ja, zeker zo far so good zeg maar dat heeft zich uitbetaald, zeg maar en en ik
ben nog, ik ben er beter van geworden en het heeft me niet te veel energie gekost als ik dat zo
achteraf kan beoordelen.
00:13:00

Speaker 1: Maar toch heeft u wel en zegt van ja, maar toch, als ik dan kijk naar de partner niveau,
dan heeft u een bepaalde moeite gedaan en binnen die ervaringen heeft u wel, zoiets had van oké,
maar dat wat de partners doen, dat is iets, die moeite, dat dat dat laat maar weet je wel dat, dat is
wel een beetje, zoiets van dat hoeft van mij niet. Hoe komt dat dan?
00:13:24

Speaker 2: Misschien heb ik nu dan niet het beste voorbeeld. Maar ik werk al wel met een aantal
jonge partners samen. Dus ik heb een paar grote opdrachten. Dan werk ik al heel veel samen met de
partner op het team al. Eentje is dit jaar partner geworden en de ander anderhalf jaar daarvoor zeg
maar, van 2 tot nul jaar partner zijn ze nu. En ik als ik zie hoe hard zij nu werken en dan is de vraag:
moeten ze dat of willen ze het zelf? Dat vind ik een lastige inschatting maar hoe hard zij werken, dat
zou ik niet willen. Dus als dat is wat ervan je verwacht wordt en dan start je vaak als asociate partner,
maar ja, dat is niet hoe ik mijn leven zou willen indelen. Maar misschien zijn zij eigenlijk ook niet de
beste voorbeelden. Maar ik ben wel heel benieuwd welk voorbeelden of rolmodellen en daar zijn
allerlei namen voor, maar wie er nog gaan op staan. Ik weet niet of je ... nog gaat interviewen , maar
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die persoon gaat nu het asociate partner traject in en hopelijk gaat ze het worden. Binnenkort een
keer. Ik ben heel benieuwd hoe zij dat gaat doen zijn dat gaan doen. Ik denk dat zij bijvoorbeeld, hè,
dus dat zij zou misschien voor mij wel een rolmodel kunnen zijn ehm, maar ik ik wil gewoon niet
zoveel werken en zoveel werkdurk op je hebben. En dan. Kunnen ze wel zeggen: ja, je kan, ja, ik ik ik
zou wel kindjes willen bijvoorbeeld. Ik hoef dan niet 60 uur in de week te werken. Dan kun je net zo
goed geen kinderen nemen vind ik.
00:14:55

Speaker 1: Dat is duidelijk kan ik heel goed begrijpen en dan is de laatste vraag bij het actief
karaktereigenschappen vindt u dat uw aspiraties gedurende uw accounting carrière zijn veranderd en
wat is daarin veranderd?
00:15:12

Speaker 2: Ja, eerst had ik het echt niet voorgesteld dat ik ooit erover na zou denken om partner te
worden uberhaupt en nu heb ik wel zoiets van oké, ik, ik, ik snap ik, ik snap wel waarom mensen dat
willen. Het is gewoon wel iets moois, en het zou mooi zijn, maar ik zie nu dan meer de praktische
zaken, waar het eerst geen optie was om erüberhaupt over na te denken, denk ik er nu wel over na
alleen en zie ik een aantal hobbels op de weg waarom ik het nu niet zou willen. Alleen zie ik ook wel
in dat dingen kunnen veranderen of dat je zelf dingen kan proberen te veranderen. Dus ik sta er al
iets meer voor open om erover na te denken dan daarvoor, denk ik.
00:15:48

Speaker 1: Nee, dat is duidelijk dat dat dat inzicht dan wat meer is gekomen gedurende de je carrière
en ook dat je daar wel degelijk dan over na en jij bent natuurlijk al manager, dan ben je al, dan zit je
dr ook, dan ben je ook gewoon wel hard op weg. Of in ieder geval, dan zit je in ieder geval best hoog
in de ladder. En dan is het van de andere kant ook wel logisch dat je dan daar überhaupt over
nadenkt dus dat is dat is duidelijk. Oké, dan gaan we nu naar de het beïnvloedbare
karaktereigenschappen en ehm, ja, en dan is de eerste vraag: heeft u in uw carrière wel eens
deelgenomen aan leadership programs? Denk hierbij een interne learnings of wellicht externe
leadership programs en heeft dit volgens u een invloed gehad op uw aspiraties om door te groeien
binnen het bedrijf? dus denk dat het bedrijf juist aan iedereen, bijvoorbeeld cursussen aanbieden,
van waarom zou je dat willen? Als je helemaal geen aspiraties hebt? Is dat wat is dat? Heb je
überhaupt deelgenomen aan dit soort programs en hoe is dat voor jou geweest?
00:16:46

Speaker 2: Ja, ik zag deze vraag. En toen dacht ik nee, volgens mij heb ik nog nooit aan zoiets
deelgenomen. Ja, misschien dat het bedrijf wel wat dingen zo noemt of zo. Nou ook niet echt volgens
mij niet echt. Ze bieden trainingen aan op het niveau waar je op dat moment in zit. En dus dan, ja,
dan krijg je wel een manager. programs he, maar leadership, ja je moet wel vaardigheden
ontwikkelen omtrent client en business leadership, zo heet dat. Maar ik vind dat niet echt leadership
programmas zoals nou, ja, goed, zoals ik de vraag las zegmaar.
00:17:17

Speaker 1: Oké, en dan wel de management learnings, zeg maar hoe hoger je komt. Hoe meer je
managementtraining krijgt, wat. Wat voor invloed hebben die dan gehad op jouw aspiraties om door
te groeien? Heb je zoeits van ja dat lijkt me wel wat van wat er in die trainingen ook werd
aangeboden, zeg maar.
00:17:35

Speaker 2: Ja nee ik denk wel, van hoe verder je komt, maar dat is eigenlijk al vaak vanaf senior
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zijnde, dat je veel meer training krijgt omtrent soft skills en veel minder op de inhoud is, op de
methodologie zeg maar, daar moet je mee beginnen en heel veel over leren en daar zijn je eerste 5
jaar voor. en dan na een jaar of vijf gaan trainingen, veel meer over soft skills en ontwikkel je je veel
meer op het gebied van oké, wat voor type persoon ben ik hè, dus wat mijn stijl, social style heet dat
dan wat ben ik en hoe staan andere in het team daar tegenover? Hoe zijn zij en hoe is een klant en
hoe komt het dat je bijvoorbeeld botst of juist goed met elkaar om kan gaan? dus zulke zaken
worden veel belangrijker. Het gaat heel erg ook om het aansturen van mensen. Projectmanagement
ja, en dat is denk ik wel, dus er zijn zeker wel leadership gedeeltes of zo hè, dus onderwerpen die in
leadership progrmas terug kunnen komen en die vind ik wel heel erg leuk. Ik vind ik vind het heel
leuk om mezelf breder te ontwikkelen, dan gespecialiseerd te ontwikkelen, die allround professionals
zijn waar ik happy van wordt en niet per se de vaktechneut zegmaar.
00:18:48

Speaker 1: Ja, nee, duidelijk, dat is dat kan ik me ook wel voorstellen en heeft u ook al weer carrière,
wel in een mentor gehad of deelgenomen in een mentorship program. Je gaf net ookal aan dat je ook
counselor bent. En als je nog even teruggaat toen u zegt maar nog niet de counselor was, maar toen
u er nog eentje had, wat voor invloed had dit op uw aspiraties om door te groeien, had u zoiets van?
Oké, ja, die mentor, die helpt mij om door te groeien binnen het bedrijf of mentaal of wat diegene op
het moment doet of die functie, dat lijkt me ook wel wat. Hoe is dat bij jou gegaan? En wat voor
invloed had dat op uw aspiraties om binnen het bedrijf te blijven en of te groeien?
00:19:29

Speaker 2: Ik heb nu nog steeds een councilor en dat is eigenlijk waar je ook zit binnen het bedrijf,
ookal ben je partner, die heb je altijd. Maar ik heb dusverschillende councilors gehad, in Arnhem als
in Nieuw-Zeeland als nu weer in Utrecht en ik denk wel dus van van elke councilor leer je weer
andere dingen, heb je andere gesprekken van de één leer je minder en is het allemaal zo nodig. Maar
Ik heb dus wel één councilor gehad die wel echt bleangrijk voor mij is geweest in een stukje, over wat
wil je binnen het bedrijf en wat kun je, en hoe kun je jezelf ontwikkelen en ook wel een stukje een
rolmodel, dus inderdaad het combineren van een gezin. Je werk leuk blijven vinden als één van de
weinige vrouwen in een managementfunctie en of je daar dan last van hebt, of niet, hè dus dat is
voor mij wel heel belangrijk geweest. Zeker wel.
00:20:25

Speaker 1: Snap ik en ook wat je zegt ook van die mensen weten toch wel vaak wat er mogelijk is
binnen het bedrijf, dus dat dat inderdaad wel bepaalde inzicht geven? Ja, dat snap ik eh. Oké, dan
zijn we nu aangekomen bij de vragen over discriminatie en die bestaat eigenlijk een beetje uit twee
smaken. Dan heb je de sociale discriminatie en de organisatorische discriminatie. En de eerste vraag
betreft dan sociale discriminatie. En dat gaat meer over, zeg maar ervaringen tijdens de interactie
met collegas of klanten. En als je dan bijvoorbeeld ja, hier staat een vernederende opmerkingen of
intimidatie op de werkplek op grond van geslacht, of dat je zegt van ja, ik ben een vrouw, dus ze
doen anders tegen mij. Zeg maar, heb je dat gevoel wel eens gehad? En wat heeft dat gedaan met
jou aspiraties en hoe heb jij dat ervaren?
00:21:12

Speaker 2: Nee, ik heb dat niet nooit vernederende opmerkingen over dat ik op een slechte manier
behandeld voelde.
00:21:20

Speaker 2: Juist wel andersom dan?
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00:21:23

Speaker 2: nou ja, precies, dat wilde ik zeggen. Kijk, ik denk wel dat je anders wordt behandeld en dat
kan natuurlijk, ik kan het niet bewijzen of zo, want want je hebt, maar ik denk dat dat niet heel veel
met geslacht te te maken heeft, maar meer hoe je bent. En misschien omdat ik een vrouw ben, of
meer feminiene eigenschappen heb en dus net even anders bent dan de meeste mensen en daar
reageren andere gewoon anders op. Maar dat is met iedereen, stel je voor dat jij hier begint met
werken en je maakt heel veel grapjes maakt dan lachen heel veel mensen om jou en dat is anders
dan wanneer je geen grapjes maakt, snap ik juist wel waar. Het is een beetje als ik, andere dingen
doe dan krijg ik ook andere reacties terug. Dus ja, ik denk wel dat het anders is en dat dat te maken
heeft met onder andere het feit dat ik een vrouw ben, kijk en dan wordt er natuurlijk wel eens
benoemd, maar dat grapje maak ik zelf ook weleens. Ik ben op best wel wat plekken de enige vrouw
en dan zit je wel met al die mannen, dat gebeurt regelmatig, ik controleer altijd bouwbedrijven dat
vind ik ook heel leuk, maar dat is helemaal een mannen wereld en altijd middelbare leeftijd en blank
eigenlijk altijd. Dus laten we het dan alsjeblieft helemaal niet hebben over culturele achtergronden of
huidskleur want dan is het nog slechter gesteld, denk ik, bij veel dingen. Maar ja, goed, maar dat vind
ik niet per se vervelend, ofzo dat dat is, gewoon wat is.
00:22:48

Speaker 1: Je hebt dus niet echt het gevoel dat dat een invloed heeft gehad om te zeggen van wat ik
wil binnen het bedrijf?
00:22:54

Speaker 2: Nee eigenlijk niet.
00:22:59

Speaker 1: Oke dat is alleen maar fijn als mensen dat in ieder geval niet zo ervaren. En dan heb je nog
de de organisatorische discriminatie. En dat is dus dat je het gevoel dat je anders wordt behandeld,
dus ook echt gewoon zoals beloningen ja, nou zijn, tegenwoordig zijn de salarissen natuurlijk niet
anders op basis van geslacht, maar ik weet niet of jij je daarin nog andere vormen hebt gehad, dat jij
je daarin anders behandeld voeld.
00:23:24

Speaker 2: Nee, nou, ja, ook daar weer andersom denk, ik denk dat we op dit punt bij dit bedrijf dat
vrouwen positief gediscrimineert worden of gaan worden en dat is best wel een ingewikkeld topic.
hé, want als je dat gelijk wilt maken, Ik stem in de politiek altijd op een vrouw, omdat ik vind van oké,
als er meer vrouwen zijn dan in de politiek. Als dat eenmaal zo is, hebben meer meisjes ook een
voorbeeld van, hé, dat dat kan ik ook worden. Dus dat is wat ik altijd doe en met mij veel meer
vrouwen. Maar dan zou je ook zeggen: ja, dan moet je binnen je carrière en dus binnen het bedrijf
het ook doen. Maar dan heeft het te maken met mijn eigen functie en dan vind ik het stom hoor,
want ik wil gewoon een, een promotie krijgen of een goede beoordeling, omdat ik goed ben in wat ik
doe en niet omdat ik een vrouw ben. Maar ik denk wel dat we op dat punt staan en kijk wat lastig is
he. Ik denk en ik weet niet of dat heb je misschien ook wel in je theorie, maar mensen hebben de
neiging om iemand leuk te vinden of aardig te vinden, of iemand te zoeken als opvolger, die op hen
lijkt, en dat is denk iets onbewust. Iets, denk ik, wat mensen doen. Dus ja, de de witte middelbare
man die nu partner is die dan op een gegeven met eind 50, 60 met pensioen gaat. Als die dan voor
die groep een opvolger moet gaan zoeken, ja, dan is het fijner iemand om daarbij te pakken die op
hen lijkt en dat is misschien onbewust een man, nou, dat zijn ook de mensen die bepalen hoe wij
beoordeeld worden. van bovenhand, maar dat zijn allemaal mannen zoals die dan wat meer
masculiene eigenschappen, van iemand die heel erg voor zichzelf opkomend en die niet zo snel nee

84

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
zegt, en gewoon een beetje een though guy, zeg maar dat is wat je zoekt. Dan krijgen vrouwen op
misschien op dit moment onbewust geen eerlijke kans om dat vrouwen misschien wat gevoeliger
zijn, ook wat minder snel over zichzelf zullen zeggen dat het goed gaat en eerder zullen zeggen van ik
weet niet of ik er al wel aan toe ben, aan die promotie, of ik het wel kan. Hè, dus dat is denk ik een
beetje dat eigenlijk de gemiddelde vrouwen daar anders in zijn dan mannen maar nu zeggen we
bijvoorbeeld binnen het bedrijf nou ja, misschien moeten we over nadenken als we een x aantal
plekken hebben, bijvoorbeeld op manager niveau. Dat we ervoor kiezen om dan ook voor kiezen om
vrouwen die gewoon voldoen aan de criteria, RA zijn zijn en assessment maken en halen. En gewoon,
kwa beoordelen ook prima zijn, als we die wel voor laten gaan, dat vind ik wel echt heel heftig, ik
weet dat het in mijn jaren nog niet zo speelde zo direct. Maar dit jaar zijn er echt wel te veel mensen,
voor minder plekken. En dan denk ik wel, ja, ik denk echt dat het zeker wel mee gaat spelen. Dus en
dat is best wel ingewikkeld, want dan ik heb dat gevoel nu niet gehad, maar dan de vrouw. Die
volgend jaar promotie krijgt, gaat ze misschien wel afvragen: ja, sta ik hier omdat ik een vrouw ben of
omdat ik ook echt hè op gewoon de criteria voldoe, die jullie eerst met elkaar hadden?
00:26:18

Speaker 1: Ja, zeker, dat heb ik ook wel vaker teruggehoord, maar jij geeft dat aan, maar je hebt dat
zelf nog niet zodanig meegemaakt dat het jou aspiraties beïnvloed. Misschien denk je ook wel van,
weet je wat misschien gaan die aspiraties nu wel komen aangezien je nu het gevoel hebt van dat het
wel eens makkelijker zou kunnen zijn voor vrouwen om partner of wat voor promotie dan ook te
maken.
00:26:43

Speaker 2: Ja inderdaad exact, ik zelf maak dan ook weleens het grapje van als ik gewoon blijf zitten
dan kan ik wel partner worden. Maar ja, goed, het is een grapje en dat weten mensen ook wel dat ik
daar een grapje over maak maar ergens is het niet heel. Laat ik het zo zeggen ik kan me voorstellen
dat misschien dat weer iets doet met de aspiraties van mannen, omdat je weet, dat de concurrentie
best wel groot kan zijn. Ehm dus, dat is wel een beetje gek, maar dat maakt voor mij, ik weet niet of
mij dat helpt of juist tegen werkt. Kijk, of het me juist motiveert om te blijven zitten, want dan wordt
het makkelijker, of dat ik mezelf afvraag van wil ik dat eigenlijk wel, want dan, het is denk ik, gewoon
niet zo fijn als mensen een beeld hebben en daar zou je dan misschien lak aan moeten hebben, dat
weet ik niet, dat je daar zit omdat je een vrouw bent en per se omdat je goed bent in je werk.
00:27:49

Speaker 1: Ja, ja, zeker, dat zijn hele interessante issues. En die krijg je nu wel omdat er juist zo mee
bezig wordt gegaan door bedrijven en ook binnen di bedrijf.
00:28:00

Speaker 2: Het is zelfs zo, dat dit bedrijf wordt afgestraft zeg maar als regiobestuur op het moment
dat je niet genoeg vrouwen laat promoveren en dat er dan ook minder budget bijvoorbeeld komt op
het moment dat je niet genoeg vrouwen hebt.
00:28:11

Speaker 1: Want ja, ik weet nu dat inderdaad bij de de nieuwe accountants zegmaar. Is het al zo dat
ze zoeken naar een 50/50 verhouding met nieuwe nieuwe accountants die ze aannemen, dus daar
zijn ze al mee bezig. Inderdaad, en.
00:28:25

Speaker 2: Dat is moeilijk, hè, want als je, ja, nou ja, opleiding weet jij of die fifty fifty is?

85

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
00:28:28

Speaker 1: Nee, nee, nee, zeker niet zijn, er zijn zeker minder vrouwen. Het zijn volgens mij 30
studenten ongeveer die de master accounting & control doen en ik denk ongeveer tussen de 10 en
15 zoiets. Maar inderdaad, die fifty fifty verhouding, ik denk ik dat je dat nergens gaat vinden,
inderdaad.
00:28:56

Speaker 2: En elke big four wil bijvoorbeeld een fifty fifty instroom maar ja, als ze er dan niet zijn. Dan
begint daar al het probleem zegmaar.
00:29:03

Speaker 1: Zeker, ja, zeker, dus, dat is inderdaad heel interessant, maar in ieder geval dan is het wel
weer relevant om te kijken hoe jij daar in ieder geval tegen aankijkt als ervaren accounting
professional. Maar laten we doorgaan naar de volgende vraag: heeft u enig vorm van van familie
verantwoordelijkheden denk hierbij aan kinderen of andere familieleden waar voor gezorgd moet
worden? En wat heeft dit gedaan met jou aspiraties om door te groeien als accounting professional?
00:29:30

Speaker 2: Nee, behalve dat mijn vriend het ook wel eens leuk vindt als ik kook, Maar voor derest
niet en hoef ik gelukkig nog voor niemand te zorgen.
00:29:37

Speaker 1: Ja, dus jij hebt daar voor de rest ook geen ervaringen mee. Dat doordat ik voor mijn
kinderen of doordat ik voor mijn zieke vader of moeder moet zorgen, dat dat een invloed heeft op
jouw aspiraties.
00:31:46

Speaker 2: Nee eigenlijk niet.
00:34:46

Speaker 1: Oké, nee, duidelijk u heeft wel een partner zoals u eerder al aangaf. Wat voor invloed
heeft hij gehad op jouw aspiraties gedurende jouw accounting carrière of misschien nog steeds?
Want je geeft al aan hij vindt het ook wel leuk als ik ook een keer kook, ik kan me voorstellen dat je
dit toch wel meeneemt in je aspiratievorming?
00:35:46

Speaker 2: Ja ik denk wel degelijk dat hij een invloed heeft op mijn aspiraties gedurende mijn
carrière. Zo was afgelopen februari ik best wel veel aan het werk en daar koos ik zelf voor want ja er
was toen voorderest niet zoveel met de lockdown. En wij wonen vrij klein dus als ik dan nog s’avonds
aan het werk was dan had hij wel zoiets van; hallo nu wordt alles hier wel een beetje accountancy en
dat het maar doorgaat zegmaar. Dus toen heeft hij wel duidelijk aangegeven dat hij hier zich niet
prettig bij voelde en hij dacht dat het voor mij ook wat beter zou zijn als ik wat minder zou gaan
werken. Maar goed daarnaast is het ook wel vanuit mezelf hoor want ik wil ook gewoon graag
kindjes en daarin hebben we al afgesproken dat wanneer we kindjes krijgen we allebei 4 dagen in de
week gaan werken, dus gelijke rolverdeling. Maar goed dan moet dat wel kunnen en ik weet niet of
dat binnen het plaatje van het accountancykantoor past zoals die nu is om partner te worden. Maar
los van dit steunt mijn vriend me juist ook heel erg en is hij de eerste die altijd tegen mij zegt van je
kan het en je moet ervoor gaan. Dus het is een beetje tweeledig zegmaar en goed hij laat me in
iedergeval wel zelf ook over nadenken en keuzes in maken. Dus dat is super prettig.
00:37:46

Speaker 1: Oke nee helder. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen en die gaat erover

86

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
of je denkt dat er nog andere relevante factoren zijn, die niet zijn besproken, die van invloed zijn
geweest op de vorming van jouw aspiraties gedurende uw carrière als accounting professional?
00:39:46

Speaker 2: Ja ik denk eigenlijk wel de mensen binnen de organisatie, de collega’s. Ik vind zelf dat ik
gewoon zulke leuke collega’s heb en ook de teams dus daarin de sociale omgeving vind ik gewoon
echt leuk. Er zijn veel menen waar ik veel van kan leren en lol mee kan hebben. En dat is voor mij wel
echt belangrijk en ook echt een bindende factor denk ik binnen de organisatie. En we hebben het ook
gewoon met elkaar over als er wat is dus dat is voor mij wel echt iets waarom ik het zo leuk vind en
wat een positieve invloed heeft op mijn aspiraties om door te groeien binnen de accountancy en
specifiek dit kantoor.
00:40:46

Speaker 1: Oke ja dat was zeker iets wat ik al vaker terug heb horen komen, maar nog niet zo
specifiek en benoemd als antwoord op deze vraag. Dus dat is goed dat je dat aangeeft. Maar oke dan
zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag en dat is gelijk ook de onderzoeksvraag en daarbij
ben ik benieuwd hoe jullie als ervaren accounting professionals naar kijken en dit ervaren. Die luidt
als volgt: Denk je dat er verschillen zijn, in aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf, tussen
mannelijke en vrouwelijk accounting professionals? En waarom denk je dat?
00:41:46

Speaker 2: Ik denk gemiddeld genomen wel, maar dat dit wel afhankelijk is van wanneer je iemand
spreekt in hun carrière. Dus de mannen en vrouwen die zeg maar overblijven daarin zal je zien dat
het ongeveer gelijk als je ze vraagt wat jouw ambities zijn, vanaf manager niveau, tenminste in mijn
jaar lage. Maar ook als je kijkt naar mensen die vertrekken uit de accountancy daarbij heb ik me
laatst toevallig laten vertellen dat de meeste mannen vertrekken omdat ze ergens anders wel
promotie kunnen maken of ergens anders meer kunnen verdienen. Terwijl vrouwen juist vaker de
organisatie verlaten, omdat ze de work-life balance niet goed vinden. En natuurlijk zullen er ook heus
wel mannen zijn die de work-life balance niet goed vinden en daarom vertrekken, maar ik denk dat
gemiddeld genomen dit wel zo is. En dan zou je dus ook kunnen zeggen dat dit een reden zou kunnen
zijn dat er minder vrouwen in de top zijn dan er mannen zijn. Dus wat mij betreft speelt dit zeker
mee en zou dit zomaar kunnen helpen bij het verklaren van die gender promotion gaps zoals je die
benoemde. En daarbij denk ik dat het ook echt dat mannen veel eerder overtuigd zijn van hun
kwaliteiten en vrouwen eerder nog wat afwachtende zijn en zichzelf misschien soms wel
onderschatten. Waarbij mannen zullen zeggen van kommaar op met die promotie zullen vrouwen
eerder zeggen, nee wacht nog maar een jaartje. Dus niet per se alleen de aspiraties zelf, maar ook
het uitspreken ervan verschilt denk ik tussen man en vrouw. En is zeker iets dat daarmee te maken
heeft.
00:43:46

Speaker 1: Oke nee duidelijk. Dat zijn goede toevoegingen en daar kan ik zeker wat mee. Maar dan
zijn we eigenlijk aan het eind gekomen en dan waren dit mijn vragen wat betreft aspiraties. Heb jij
nog vragen aan de hand van dit interview?
00:44:46

Speaker 1: Oké, nee, duidelijk u heeft wel een partner zoals u eerder al aangaf. Wat voor invloed
heeft hij gehad op jouw aspiraties gedurende jouw accounting carrière of misschien nog steeds?
Want je geeft al aan hij vindt het ook wel leuk als ik ook een keer kook, ik kan me voorstellen dat je
dit toch wel meeneemt in je aspiratievorming?
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00:45:46

Speaker 2: Ja ik denk wel degelijk dat hij een invloed heeft op mijn aspiraties gedurende mijn
carrière. Zo was afgelopen februari ik best wel veel aan het werk en daar koos ik zelf voor want ja er
was toen voorderest niet zoveel met de lockdown. En wij wonen vrij klein dus als ik dan nog s’avonds
aan het werk was dan had hij wel zoiets van; hallo nu wordt alles hier wel een beetje accountancy en
dat het maar doorgaat zegmaar. Dus toen heeft hij wel duidelijk aangegeven dat hij hier zich niet
prettig bij voelde en hij dacht dat het voor mij ook wat beter zou zijn als ik wat minder zou gaan
werken. Maar goed daarnaast is het ook wel vanuit mezelf hoor want ik wil ook gewoon graag
kindjes en daarin hebben we al afgesproken dat wanneer we kindjes krijgen we allebei 4 dagen in de
week gaan werken, dus gelijke rolverdeling. Maar goed dan moet dat wel kunnen en ik weet niet of
dat binnen het plaatje van het accountancykantoor past zoals die nu is om partner te worden. Maar
los van dit steunt mijn vriend me juist ook heel erg en is hij de eerste die altijd tegen mij zegt van je
kan het en je moet ervoor gaan. Dus het is een beetje tweeledig zegmaar en goed hij laat me in
iedergeval wel zelf ook over nadenken en keuzes in maken. Dus dat is super prettig.
00:46:46

Speaker 1: Oke nee helder. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen en die gaat erover
of je denkt dat er nog andere relevante factoren zijn, die niet zijn besproken, die van invloed zijn
geweest op de vorming van jouw aspiraties gedurende uw carrière als accounting professional?
00:47:46

Speaker 2: Ja ik denk eigenlijk wel de mensen binnen de organisatie, de collega’s. Ik vind zelf dat ik
gewoon zulke leuke collega’s heb en ook de teams dus daarin de sociale omgeving vind ik gewoon
echt leuk. Er zijn veel menen waar ik veel van kan leren en lol mee kan hebben. En dat is voor mij wel
echt belangrijk en ook echt een bindende factor denk ik binnen de organisatie. En we hebben het ook
gewoon met elkaar over als er wat is dus dat is voor mij wel echt iets waarom ik het zo leuk vind en
wat een positieve invloed heeft op mijn aspiraties om door te groeien binnen de accountancy en
specifiek dit kantoor.
00:48:46

Speaker 1: Oke ja dat was zeker iets wat ik al vaker terug heb horen komen, maar nog niet zo
specifiek en benoemd als antwoord op deze vraag. Dus dat is goed dat je dat aangeeft. Maar oke dan
zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag en dat is gelijk ook de onderzoeksvraag en daarbij
ben ik benieuwd hoe jullie als ervaren accounting professionals naar kijken en dit ervaren. Die luidt
als volgt: Denk je dat er verschillen zijn, in aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf, tussen
mannelijke en vrouwelijk accounting professionals? En waarom denk je dat?
00:49:46

Speaker 2: Ik denk gemiddeld genomen wel, maar dat dit wel afhankelijk is van wanneer je iemand
spreekt in hun carrière. Dus de mannen en vrouwen die zeg maar overblijven daarin zal je zien dat
het ongeveer gelijk als je ze vraagt wat jouw ambities zijn, vanaf manager niveau, tenminste in mijn
jaar lage. Maar ook als je kijkt naar mensen die vertrekken uit de accountancy daarbij heb ik me
laatst toevallig laten vertellen dat de meeste mannen vertrekken omdat ze ergens anders wel
promotie kunnen maken of ergens anders meer kunnen verdienen. Terwijl vrouwen juist vaker de
organisatie verlaten, omdat ze de work-life balance niet goed vinden. En natuurlijk zullen er ook heus
wel mannen zijn die de work-life balance niet goed vinden en daarom vertrekken, maar ik denk dat
gemiddeld genomen dit wel zo is. En dan zou je dus ook kunnen zeggen dat dit een reden zou kunnen
zijn dat er minder vrouwen in de top zijn dan er mannen zijn. Dus wat mij betreft speelt dit zeker
mee en zou dit zomaar kunnen helpen bij het verklaren van die gender promotion gaps zoals je die
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benoemde. En daarbij denk ik dat het ook echt dat mannen veel eerder overtuigd zijn van hun
kwaliteiten en vrouwen eerder nog wat afwachtende zijn en zichzelf misschien soms wel
onderschatten. Waarbij mannen zullen zeggen van kommaar op met die promotie zullen vrouwen
eerder zeggen, nee wacht nog maar een jaartje. Dus niet per se alleen de aspiraties zelf, maar ook
het uitspreken ervan verschilt denk ik tussen man en vrouw. En is zeker iets dat daarmee te maken
heeft.
00:50:46

Speaker 1: Oke nee duidelijk. Dat zijn goede toevoegingen en daar kan ik zeker wat mee. Maar dan
zijn we eigenlijk aan het eind gekomen en dan waren dit mijn vragen wat betreft aspiraties. Heb jij
nog vragen aan de hand van dit interview?
00:51:06

Speaker 2: Nee ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik hoop dat voor jou ook alles duidelijk is en je wat
aan de antwoorden hebt.
00:51:35

Speaker 1: Oke mooi. Nee ik heb alles gevraagd wat ik moet vragen, dus dan wil ik je bij deze enorm
bedanken voor je tijd en de moeite! En heel veel succes met je carriere in de accounting.
00:51:43

Speaker 2: Graag gedaan en dankjewel! Jij ook heel veel succes met het afronden van je scriptie en
wie weet tot volgend jaar!
00:52:04

Speaker 1: Dankjewel en tot ziens!
00:52:10

Speaker 2: Doeg.
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Interview 3 (male, former):
00:00:00

Speaker 1: Hi goedemiddag.
00:00:02

Speaker 2: Hi Joep, goedemiddag.
00:00:04

Speaker 1: Allereerst wat fijn dat u de tijd en moeite wilt nemen om mij te helpen met mijn
scriptieonderzoek. Heeft u naar aanleiding van mijn introducerende mail nog vragen?
00:00:13

Speaker 2: Ik heb inderdaad nog wel een vraag over de term aspiraties wat valt er precies onder
aspiraties is dat vergelijkbaar met ambities, of hoe moet ik het zien?
00:00:20

Speaker 1: Ja, kijk, het ligt heel nauw verbonden met ambities inderdaad, en er staat ook een korte
uitleg onder het begrip aspiraties van dat aspiraties is eigenlijk een een term voor individuen die een
bepaalde goal, die een bepaald doel voor zichzelf hebben vastgesteld, en daarbij hebben ze ook een
soort van in een, in een in hun hoofd, van hoeveel effort er gedaan voor moet worden, dus hoeveel
hoeveel moeite ze daarvoor verwachten te moeten doen. Zeg maar dus je hebt ambitie, dat is vaak
gewoon oké. Ik zou bijvoorbeeld partner willen worden en op aspiratieniveau dan heb je daar ook
zeg maar een soort van koppeling gemaakt van, wat moet ik daarvoor doen en wat zijn mijn
verwachtingen? En het gevoel dat dat als je deze aspiraties dan behaald dit voldoending geeft en wat
gaat het mij opleveren? En zeg maar dus het is wat net wat verder dan alleen het idee en dus
zegmaar de ambitie. Maar het is inderdaad wel een soort van verwachting, zeg maar van wat je van
jezelf verwacht en wat jij dan verwacht wat je daar voor moeite voor moet doen. Dus zo moet je het
een beetje zien. En specifiek in dit onderzoek gaat het dan om de aspiraties om door te groeien
binnen het bedrijf tot bijvoorbeeld partner niveau, dat dat is, zeg maar waar waar ik me in dit
onderzoek op focus, en maar goed, dat zal, mocht je gedurende het onderzoek niet helemaal
duidelijk zijn, dan kun je dat gewoon vragen. Wat is uw leeftijd?
00:01:28

Speaker 2: Je mag je zeggen. Maar mijn leeftijd is 32 jaar.
00:01:34

Speaker 1: Oké, en wat is je huwelijk staat?
00:01:39

Speaker 2: Ik ben getrouwd.
00:01:40

Speaker 1: Oké, heeft u kinderen,
00:01:42

Speaker 2: Nee nog niet haha/
00:01:44

Speaker 1: oké, en welke opleiding heeft genoten tot nu toe?
00:01:49

Speaker 2: Ik ben op het vwo begonnen, toen naar de Radbou universiteit in Nijmegen geweest en
vervolgend ook de postmaster in Tilburg gevolgd tot registeraccountant.
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00:01:59

Speaker 1: Oké, en wat was uw functie binnen het accountancy bedrijf en hoelang heeft het over
gedaan om deze functie te bereiken?
00:02:10

Speaker 2: Jij, mijn functie bij ihet accountancy bedrijf toen ik wegging was manager.
00:02:18

Speaker 1: Oke.
00:02:19

Speaker 2: Ja, ik heb toen eigenlijk het reguliere traject gevolgd wat de meeste bij het kantoor
hebben gevolgd. Drie jaar staf, toen drie senior staff en ik ben er ook drie jaar manager geweest, in
totaal negen jaar bij het bedrijf gewerkt.
00:02:40

Speaker 1: Duidelijk, dan gaan we nu door naar de aspiraties maar wat waar u aspiraties om door
door te groeien binnen het bedrijf en de accountancy, bij de start van uw carrière bij deze
organisatie?
00:02:52

Speaker 2: Ik had zelf niet echt aspiraties bij de start van mijn carrière. Toen ik bij dit accountancy
kantoor begon. Wat ik wel heel graag wilde en dat is ook de reden dat ik toen daar begon met
werkend is dat, ik wilde heel graag registeraccountant worden, dus ik had bij bij, bij de start van van
het werk bij het bedrijf had ik niet echt een aspiratie qua functie binnen ht bedrijf, maar ik wilde heel
graag registeraccountant worden, ja, tot aan de dat ik registeraccountant werd ja. Toen ik eenmaal
registeraccountant was toen ben ik verder gaan denken. Oké en nu?
00:03:31

Speaker 1: Oke duidelijk en die verwachtingen die je toen had, dus van ik wil registeraccountant
worden of ik wil in ieder geval daarvoor gaan en wat dat er daarna komt, dat zien we wel. Was dat,
had je die verwachting, vooral vanuit jezelf. Of was dat ook informatie die je vanuit andere mensen,
en meer extern tot je kreeg zeg maar?
00:03:58

Speaker 2: Ik denk gewoon vanuit mijzelf en tuurlijk zal je vanuit buitenaf beïnvloed worden, maar ik
wilde vanuit mezelf gewoon heel graag Registeraccountant worden en toen ik het eenmaal was, toen
dacht ik van: nou weet je, het is ook leuk om manager te zijn. Dan heb je ook en andere
gesprekspartner. Tot aan dat ik senior staff was toen werk ik Registeracountant, ja, dan dan spreek je
meer met toen controles en met bijvoorbeeld manager financien maar dan zit je wat minder op het
niveau van de directie en als je een manager bent, zit je in principe op de eindbesprekingen, ja dan zit
je onder ander met de raad van bestuur en de raad van commissarissen ook aan tafel. Dat wilde ik
ook heel graag meemaken. Dus dat is eigenlijk echt puur vanuit mijzelf eigenlijk, allemaal intrinsieke
motivatie geweest.
00:04:52

Speaker 1: Oké, duidelijk en ehm, als u nu terug kijkt naar die aspiratie die aan het begin had , heb je
het idee dat deze dan meer aan de hoge kant of aan de lage kant waren. Heb je zoiets van eigenlijk
had ik toen ook wel kunnen zeggen van dat ik wel tot aan manager niveau zou willen blijven, die
niveau wilde gaan, of in plaats van alleen de RA opleiding of hebben je zoiets van? Nou, ik vond het
niet per se aan de hoge of aan de lage kant.
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00:05:15

Speaker 2: Dat laatse eigenlijk wel, het is voor mij nu niet zoiets van dat het aan de lage kant of hoge
kant is geweest. Ik heb het gewoon stap voor stap gedaan. Eerst registeraccountant worden en toen
nagedacht van wat nu, oké, en toen besloot ik van ja, ik wil toch nog een stapje verder richting
manager. Toen heb ik nog overwogen toen ik eenmaal manager was van ja en nu? Ja, en toen
uiteindelijk besloten van joh, ga je dat traject om partner te worden, te ja of te nee, en toen heb ik
voor mezelf al vrij snel besloten dat dat voor mij niet zo zal zijn.
00:05:54

Speaker 1: Oké, en en hoe vond het om accountant te zijn? Haalde die u hier voldoening uit. Was u
tevreden met wat je deed en waarom wel of niet? En wat? Wat? Wat had dat voor gevolgen? Ja, met
betrekking tot uw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf.
00:06:12

Speaker 2: Dat vind ik een lastige vraag. Natuurlijk haalde ik er voldoening uit, 100 procent, want
anders had ik het ook nooit negen jaar lang volgehouden, maar aan de andere kant werd het wel
gewoon steeds minder en dat is met name wat ik vond, dat het heel erg verandert is ten opzichte
toen ik startte is dat de relatie klant slash het bedrijf, ten opzichte van de klant gewoon anders
geworden is. En daar had ik op een gegeven moment wel zo veel moeite mee dat ik dacht van joh,
wat mij betreft sta ik er nu als accountant zo ver af van wat ik redelijk vindt, dat de voldoening
daardoor ook minder werd.
00:07:14

Speaker 1: En toen eenmaal die voldoending minder werd, toen had jij ook zoiets van ja met
betrekking tot je aspiraties om door het groeien van oké, dan wil ik toch wel ergens anders kijken en
verder gaan kijken dan alleen binnen het bedrijf en de accountancy. Dus dat de voldoening zeg, maar
steeds minder, had wel degelijk invloed op jouw aspiraties om binnen het door te groeien bedrijf?
00:07:36

Speaker 1: Ja inderdaad he wat je zegt, toen mijn voldoening van het werk steeds minder werd dan
ga je inderdaad om je heen kijken en ook buiten de accountancy en zodoende ben ik toen in
aanraking gekomen met het bedrijf en de functie waarin ik nu zit.
00:07:38

Speaker 1: Oké, en als u zo achteraf kijkt, vindt u dan dat u veel moeite heeft moeten stoppen in uw
carrière om te komen waar utoen was tot manager, denk hierbij aan bijvoorbeeld het het aantal
overuren, maar ook gewoon de moeite die je moet stoppen in het werk. En hoe kijk jij hierna?
00:08:03

Speaker 2: Uh ja zeker weten, Ik heb echt wel heel veel overuren gemaakt. Ik denk dat dat vroeger
wel iets anders is dan nu. Daarmee doel ik op de mentaliteit, die wel een beetje aan het shiften is
heb ik toentertijd gemerkt. In principe dat minder overuren in principe beter werd voor de jongere
generatie accountants, als ik dat zo kan zeggen. Ik merkte wel dat die mentaliteit, die was wel aan
aan het verschuiven. Maar als ik terugkijk dan heb ik erwel heel veel tijd in moeten moeten stoppen.
Ik denk dat ik zelf ook een heel aantal denk heb ik dan ook niet goed gedaan, want ik, toen ik nog
studeerde, voetbal ik ook drie of vier keer in de wijk en ik deed ook nog zelf sporten en toen ik in de
accountancy ging werken, toen dacht ik inderdaad van joh, ik moet gas geven, dus toen ben ik
gestopt met sporten, met alle gevolgen van dien en dus overuren maken. Dus ik heb daar wel zeker
veel moeite in een tijd in moeten stoppen, ja.
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00:09:22

Speaker 1: Duidelijk en heeft deze geinvesteerde moeite, zich volgens u uitbetaald en heeft het u
zegmaar aangemoedigd, of juist ontmoedigd om uw in te zetten voor het behalen van aspiraties om
door te groeien binnen het bedrijf? Het kan ook dat het soms aanmoedigent was, en soms
ontmoedigend , het is niet per se één van de twee per se.
00:09:52

Speaker 2: Nou weet je heeft het zich uitbetaald in die zin? Ja, want ik ben gekomen tot waar ik ben
gekomen en het is echt niet zo dat ik dat ik daar ontevreden over was en dat ik ik zeg, van dit had ik
nooit moeten doen en zo is het helemaal niet. Ik ga absoluut niet zeggen dat ik het nooit dat moeten
doen. Ik het alleen misschien iets anders gedaan, dan had ik waarschijnlijk ook met een schepje
minder, misschien wel hetzelfde kunnen bereiken. Aan de andere kant van, joh, vond ik ook wel het
werk heel erg leuk en kostte met het ook niet zo heel veel moeite om toch die overuren te maken of
zo. Dus het waren periodes dat die moeite die ik erin moest investeren, me aanmoedigde, maar soms
ook dat het met ontmoedigde.
00:10:42

Speaker 1: Oke duidelijk want ja, je bent natuurlijk tot manager niveau gekomen en niet iedereen
haalthet ook tot manager niveau. Dus dan dan zal er zeker wel ook een aanmoediging in de
tussentijd zijn geweest van om door te gaan. Dat is zeker mee, want het is natuurlijk ook niet niks om
dat te halen. Ja, en je zei dat of jij zei dat in het begin je zoiets had van ik wil mijn RA halen en daarna
zie ik wel, vind jij dat gedurende uw carrière inspiratie zijn veranderd, dus daar had jij op gegeven
moment wel zoiets van. Oké, ik wil wel, misschien wel tot, manager of partner niveau doorgroeien of
is dat is later weer misschien aangepast. En hoe zijn die aspiraties over tijd bij jou veranderd?
00:11:30

Speaker 2: Ja kijk wat ik al zei, bij mij ging het eigenlijk stapje voor stapje, dus toen ik begon, wilde ik
laatmaar zeggen registeraccountant worden nou toen ik dat eenmaal bereikt had, toen ben ik ga
nadenken en natuurlijk wel ook tijdens dat RA proces, toen ben ik gaan nadenken van oké, wat nu?,
toen kwam inderdaad dat stapje van, joh, ik wil in ieder geval manager worden. Het is toch tot die
tijd sowieso wel doorgaan. Nou, ik ben uiteindelijk ook drie jaar manager geweest en in die drie jaar
heb ik mezelf zeker afgevraagd van joh, zou ik de stap naar partner, zou ik die stap willen gaan
maken? te ja of te nee, denk je best wel even over, nou ga je nadenken van past het bij je, qua
persoon heb je eventueel die kwaliteiten ook, maar ook wel weervan zou je die tijd erin willen
stoppen, nou goed die factoren hebben bij mij uiteindelijk gemaakt dat ik zeg: van nee dat wil ik
uiteindelijk niet.
00:12:31

Speaker 1: Oke duidelijk, dan gaan we door. Naar de in beïnvloedbare karaktereigenschappen. Heeft
u in uw carrière in die negen jaar wel eens deelgenomen aan die leadership progrmas? Dus denk
heribij aan interne learnings of wellicht externe programmas die je hebt gevolgd. omtrent Leadership
en het managen van people.
00:12:50

Speaker 2: Ja, ik vind leadership heel lastig om te definiëren, want interne learnings heb ik 100
procent aan deelgenomen, maar dat is even wat versta je onder een leadership program?
00:13:02

Speaker 1: Ja, ik heb het daar ookal even over gehad met de andere, die gaven aan dat ze wel
bijvoorbeeld management skills of management trainees hebben gedaan, zeg maar waarin ze dus die
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management skills hebben ontwikkeld en getraind. Nou en toen gaf een iemand ook aan dat er nu
ook bepalde women leadership programs zijn, dus voor vrouwen die leiderschap willen verbeteren..
Maar voor jou moet je denken aan trainingen en learnings die betrekking hadden op het managen en
het leidinggeven aan een groep en collega's.
00:13:35

Speaker 2: Dan zeker, maar dat is ook afhankelijk van je functie binnen het bedrijf, dus als je
inderdaad van senior staff naar manager gaat, ja, dan krijg je inderdaad ehm trainingen en
opdrachten om de leiding te nemen en teams aan te sturen. Dus dan ja.
00:13:55

Speaker 1: Oké, en heeft dit volgens jou een invloed gehad op jouw aspiraties om door te groeien
binnen het bedrijf, zoiets van oké, ja, dat managen of dat dat leiden zegmaar dat bemoedigd mij wel
in mijn aspiraties om binnen het bedrijf te blijven.
00:14:12

Speaker 2: Nou niet per se dat het mijn aspiraties daadwerkelijk daar meer of minder van werden,
maar wel inderdaad he van dat je vaardigheden traint en leert die je dan weer kan gebruiken in je
fucntie. Dus meer van praktische aard zegmaar.
00:14:16

Speaker 1: Duidelijk: heeft u in uw carrière wel eens een mentor gehad of deelgenomen in een
mentorship program en wat voor invloed heeft dit gehad op uw aspiraties en hoe heb jij dit ervaren?
00:14:26

Speaker 2: Ik heb die momenten zeker gehad en in principe krijgt iedereen binnnen het bedrijf een
mentor toegewezen, dat heb ik ook gehad. Maar ja, wat je waarschijnlijk ook wel weet is dat het bij
accoutnancy kantoren vaak heel erg groot is. Dusja in die negen jaar tijd heb ik vijf of zes mentoren
gehad. Het is niet dat ik daar nou zeg, van daar heb ik nou heel veel eh, die hebben een hele
positieve invloed op mij gehad ofzo.
00:15:01

Speaker 1: Ja, ok duidelijk, ik heb wel accountants gesproken die zeiden van het was een rolmodel
ovoor mij of de mentor heeft mij wel laten zien van wat er allemaal mogelijk binnen is binnen het
bedrijf.
00:15:12

Speaker 2: Dat zeker wel en die laat je natuurlijk wel zien hoe het allemaal een beetje werkt, maar ik
heb niet het gevoel dat daardoor mijn aspiraties versterkt of verslechterd zijn.
00:15:29

Speaker 1: Oke duidelijk. Nou, we zijn wij de vragen aankomen omtrent discriminatie op de
werkvloer en je hebt twee smaken: de sociale discriminatie wat meer betrekking heeft op de
interactie met professioneel collegas of klanten, en heb jij daarin wel eens te maken gehad met
bijvoorbeeld vernederende opmerkingen of intimidatie op grond van geslacht? Dat jij hebt gemerkt
of ervaren van ik ben anders behandelt omdat ik een man bij of bij andere collega omdat ze
bijvoorbeld een vrouw was, daar daar wel over de ervaring mee gehad? Nou,
00:16:04

Speaker 1: Nee eigenlijk niet.

94

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
00:16:05

Speaker 1: oké, want ik heb dus wel een aantal accountants gesproken die wel aangaven dit wel
ervaren te hebben. Maar jij hebt in die negen jaar nog nooit enige ervaring hebben gehad.
00:16:19

Speaker 2: Ik heb daar nooit ervaring mee gehad.
00:16:21

Speaker 1: Oké, duidelijk, en heeft u in uw carrière weleens te maken gehad met organisatorische
discriminatie. Dus echt dat het bedrijf bijvoorbeeld ja, je hebt dan financiële beloning, hè, maar
vrouwen worden natuurlijk niet anders betaald dan mannen. Maar bijvoorbeeld dat het bedrijf
mannen anders behandelt door meer dingen te organiseren gericht op vrouwen of dergelijke. Heb jij
hier enig ervaring mee dat je zoiets hebt van misschien wel, en het hoeft niet per se negatieve
discriminatie te zijn, maar kan ook juist in de tijd van nu zijn positieve discriminiatie. Dat ze vrouwen
vandaag de dag een beetje in een voorkeurspositie zetten zegmaar dat heb ik ook voorbij horen
komen.
00:17:08

Speaker 2: Kijk de dingen die je zegt herken ik wel, maarja aan de andere kant ik ben een man dus
dan doe ik er misschien wel indirect aan mee. Kijk ik vraag me wel af, ik weet nu dat er zo een
Woman board is binnen het bedrijf. En dan denk ik wel een beetje van ja, waarom is dit allemaal
nodig? Er zullen ongetwijfeld vrouwen zijn en ik wil dat absoluut niet discrimineren, Maar die daar
energie uit halen, terwijl ik denk van ja, waar is die onzin allemaal voor nodig.
00:17:41

Speaker 1: Jij hebt daar nog nooit zodanig ervaring mee gehad en dat het dan ook zodanig was dat
ditinvloed had op jouw aspiraties binnen de accountancy?
00:17:50

Speaker 2: Nee Ikzelf sowieso niet, hé, maar die dingen die je net noemde, ik heb ook wel de
geluiden van. Joh, als je een vrouw, dan heb je het in deze tijd misschien wat makkelijker, omdat er
minder vrouwen aan de top zitten binnen het bedrijf. Er zijn minder rolmodellen dus als vrouw zijnde
en je wilt dan heb je denk ik minder mensen om tegen te moeten knokken dan mannen. Maar dat
zeg ik als man. Je ziet gewoon als je naar de piramide kijkt, dan zitten er in de verschillende en dan is
de mix in het begin is het nog fiftyfifty, en volgensmij zijn de laatste jaren er eerder meer vrouwen
gestart bij het bedrijf dan mannen, maar naarmate je hoger op de ladder komen. Ja, volgens mij
stromen er dan mee vrouwen uit dan mannen en ja, ik heb niet het idee gehad dat dan door
discriminatie komt of dat soort dingen. Dan denk ik vooral dat het komt door het maken van andere
keuzes met betrekking op het gezin, je privé, weet ik allemaal wat, als er dan een vrouw is die het
wel, die echt de aspiraties heeft om partner te worden dan denk ik dat zij wel een voordeel en dus
voorkeur zouden hebben ten opzichte van een man, omdat er minder vrouwen in de top zijn en dan
ook als een mooi rolmodel voor toekomstige vrouwen in de accountancy.
00:19:22

Speaker 1: Dat is ook iets inderdaad, wat in vorige interviews naar voren is gekomen. Dat inderdaad,
dat vroeger misschien wel meer een soort van negatieve discriminatie was bij vrouwen maar dat het
nu juist eigenlijk een beetje de andere kant aan het gaan is en het jusit meer positive discriminatie
wordt. En is de vraag inderdaad of je dat wel meot willen. en daar heb ik het ook met vrouwe zelf
daarover gehad. Van. Heb je dan het gevoel als je een promotie maakt, dat jij die promotie maakt om
dat je ook echt de competenties en vaardigheden bezit, of, omdat jij een vrouw bent, snap je dus dat.
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Dat heeft natuurlijk ook weer zijn voor en nadelen maar het is wel inderdaad, ja duidelijk hoe jij dat
hebt verwoord. dan de volgende vraag, had u toentertijd enige vorm van familie,
verantwoordelijkheden denk aan kinderen of andere familieleden waar voor gezorgd moest worden?
En zo ja, wat heeft het volgens u voor invloed gehad?
00:20:17

Speaker 1: Nee eigenlijk niet, wel een partner, maar ik zie dat de volgende de vraag daarop gericht is
inderdaad.
00:20:15

Speaker 1: Ja nee dat klopt de volgende vraag luidt dan ook als volgt: heeft u een partner en wat voor
invloed of geen invloed heeft uw partner gehad op uw aspiraties om door groeien binnen de
accountancy.
00:20:35

Speaker 2: Veel.
00:20:36

Speaker 1: Oké vertel.
00:20:37

Speaker 2: Nouja kijk, dat heeft er een beetje mee te maken met wat ik zei. Kijk, ik heb gewoon best
wel veel tijd en moeite in moeten steken om te komen waar ik gekomen ben. Ja, en op een gegeven
moment gaat ook iemand thuis er wat van vinden dat je s avonds meer achter de laptop zit dan dat
je voor de tv zit of met vrienden afspreekt, daar heeft mijn vrouw ook iets van gevonden, die heeft
nooit gezegd dat ik moet stoppen, hoor, zo is het totaal niet. Uiteindelijk heeft zij wel degelijk invloed
gehad, indirect op de keuze die ik heb gemaakt.
00:21:24

Speaker 1: Dan ga je dus denken van kijk eens verder en is er niet iets anders wat ook goed bij jou
past,
00:21:30

Speaker 1: Ja inderdaad, dan ge je dus ook denken van ja ze heeft ook wel gelijk en denken van moet
ik niet eens verder kijken of er ook iets anders is wat goed bij me past en waar ik wellicht minder
moeite of tijd in hoef te stoppen.
00:21:34

Speaker 1: Oke duidelijk en dan mijn laatste vraag omtrent het beïnvloedbare karaktereigenschap
van aspiraties is; denk je dat er nog andere relevante factoren zijn die wij niet hebben besproken, die
van invloed zijn geweest op de vorming van jouw aspiraties gedurende jouw carriere als accounting
professional?
00:22:01

Speaker 2: Andere factoren die mijn aspiraties hebben beinvloed zei je toch?
00:22:11

Speaker 1: Ja dat klopt, zijn er nog andere dingen waar jij als persoon van zegt, ja, misschien is het
ook wel zo dat jij bijvoorbeeld heel veel werd benaderd van buitenaf via LinkedIn, en jij zoiets had
van oké, hierdoor. ben ik kansen in gaan zien die ik anders niet had ingezien zeg maar.
00:22:31

Speaker 2: Nee dat denk ik niet en weet je wat voor mij ook uiteindelijk los van alle tijd en moeite die
ik erin heb moeten stoppen en dat ik dat niet meer wilde, speelde het voor mij heel erg mee van wat
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ik zei van he, ik deed wel hetzelfde werk alleen de attitude hoe je in je werk moest zitten he de echte
kritische accountant en de rol hierbinnen van de rol van jij als accountant naar de klant toe die
veranderde gewoon in de loop van de tijd. Waardoor ik ook mijn aspiraties gedurende de tijd heb
bijgesteld.
00:23:09

Speaker 1: En hoe bedoelt u dat die rol, zeg maar is veranderd? U zegt als kritische accountant naar
de klant toe, daarin is het binnen het bedrijf verandert hoe, wat was is dat dan?
00:23:20

Speaker 2: Ja, ik had bijvoorbeeld bij het controleren van de jaarrekening dat meer een gezamenlijk
product was. Lastig uit te leggen, maar ik vind dat de relatie tussen het bedrijf als accoutancy kantoor
en de de klanten veel meer star is geworden dan het was. veel harderen zoiets van schrijf er maar
een position paper en dan kijken wat we ervan vinden dan in plaats van in gesprek met elkaar van
joh, hoe gaan we het doen en hoe kan de klant dit het beste aanpakken? Dat bedoel ik dus meer, en
niet het kritische, helemaal niet. Dat waren wij wel degelijk, maar meer op een andere manier opeen
gegeven moment zegmaar.
00:24:18

Speaker 1: Duidelijk dat is goed. Dan gaan we door naar de afsluitende vragen en dan is de eerste;
denk jij dat de verschillen zijn in aspiraties om door te groeien binnen binnen de accountancy tussen
mannelijke en vrouwelijke accounting professionals en zo ja, zou dit volgens jou een bijdrage leveren
aan de verklaring waarom er minder vrouwen in de topmanagementfuncties dan mannen?
00:24:58

Speaker 2: Ik denk kwa aanallen wel, ik denk dat er meer mannen de drive hebben om de top te
bereiken dan vrouwen. Uiteindelijk zijn er ook zeker vrouwen die ook die drive hebben en die zullen
het ook halen. IMaar ik denk dat het aantal mannen dat die drive hebben simpelweg gewoon groter
is dan het aantal vrouwen die die drive en aspiraites hebben.
00:25:20

Speaker 1: Ja, nee, dat zou dat volgens jouw een logische verklaring kunnen zijn, waarom er dan
simpelweg ook gewoon minder vrouwen in topmanagementfuncties zitten?
00:25:31

Speaker 2: Ja dat denk ik wel.
00:25:31

Speaker 1: Oké, en dan de laatste vraag, kijkend naar de aspiraties aan het begin van een carrière
had. Waarom dan toch de keuze voor andere carrière, u heeft het al een beetje uitgelegd. Maar hoe
zit die precies, waarom dan toch de keuze voor project controller en niet voor een partner functie?
00:25:59

Speaker 2: Ja wat ik net zei: de afweging maken tussen de de tijd en energie die je erin moet stoppen
en de voldoening die je uit je werk haalt, en laat ik het zo zeggen: als je meer uren erin moet stoppen
en de voldoening wordt minder, dan houdt het op een gegeven moment. Dan, denk ik.
00:26:20

Speaker 1: En is het dan zo dat u bij uw huidige baan dan ook minder moeite erin stop of ja, niet,
misschien ook wel concreet in het aantal uren. Hoe vindt u dat bij jouw huidige baan?
00:26:33

Speaker 2: Ik maak zeker minder uren, veel meer uren dus dat klopt wel.
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00:26:37

Speaker 1: Oké, nou, dan is wat dat betreft uw verwachting daar je wel uitgekomen en is dat in ieder
geval een goede keuze geweest op dat gebied. En zijn er dan ook nog dingen die jij mist aan het
beroep als accountant?
00:26:54

Speaker 2: Nee, weet je, dat is wel wat ik zei, ik heb er totaalgeen spijt van, dit bedrijf en de
accountancy is een hartstikke mooie leerschool. En ik denk zelf iniedergeval bij dit bedrijf en sowieso
in Nederland ofja ik heb die ervaring totaal niet dat vrouwen echt gediscrimineerd worden of minder
kansen krijgen en ik geloof dan ook echt zo dat als de man en vrouw even goed zijn, dan hebben ze
evenveel kans om de top te bereiken. Alleen wat ik al zei ik denk alleen dat het aantal mannen die
het nastreven ten opzichte van het aantal vrouwen dat daar het grote verschillen zit. En ik heb niet
het idee dat dit bedrijf in ieder geval invloed of druk uitoefenend dat een vrouw dat niet zou kunnen
bereiken. In die negatieve discriminatie geloof ik niet zo.
00:28:01

Speaker 1: Ja, oké, duidelijk, dan waren dat van mijn kant de vraag. Ik weet niet of jij nog vragen of
opmerkingen hebt
00:28:11

Speaker 2: Nee ik heb geen vragen meer of opmerking. Ik denk dat het een super interessant
onderwerp is en ik vond het leuk om het er zo met jou over te hebben, dus bedankt hiervoor en nog
heel veel succes met je verdere scriptieonderzoek.
00:28:12

Speaker 1: Nou dat is wederzijds, los van dat dit natuurlijk voor mijn scriptieonderzoek is, is dit voor
mij als persoon ook super leerzeem en bruikzaam om dit gesprek aan te gaan met ervaren
accounting professionals zoals jij. Dus jij ook nogmaals hartstikke bedankt voor de tijd en moeite die
jij hierin hebt gestoken en dan wie weet komen we elkaar in de toekomst nog een keer tegen.
Bedankt en tot ziens!
00:28:12

Speaker 2: Geen dank, hoi hoi, tot ziens.

Interview 4 (male, current):
00:00:00

Speaker 1: Hi goedemiddag.
00:00:02

Speaker 2: Hi Joep, goedemiddag.
00:00:04

Speaker 1: Allereerst wat fijn dat u de tijd en moeite wilt nemen om mij te helpen met mijn
scriptieonderzoek. Heeft u naar aanleiding van mijn introducerende mail nog vragen?
00:00:09

Speaker 2: Geen probleem hoor. Nee alles is voor zover duidelijk en mocht er iets zijn tijdens het
interviews wat ik niet begrijp of onduidelijk is, zal ik het aangeven.
00:00:15

Speaker 1: Helemaal goed, laten we dan maar met de eerste aantal vragen beginnen, deze hebben
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betrekking op wat persoonlijke informatie. Ik stel voor dat je jezelf even voorstelt en dan daarin
antwoord geeft op die vragen.
00:00:23

Speaker 2: Nee helemaal goed. Ik ben ...., ik ben inmiddels 30 jaar oud, samenwonend geen kinderen,
heb de opleiding accountancy gedaan aan nijenrode, en ben nu manager binnen dit accountancy
kantoor. Ik ben ooit begonnen als vwo student, dus ik ben direct na het vwo ben ik het werk leer
traject gaan doen aan nijenrode, toen bij een iets kleiner kantoor gestart onder het mom van ik wil
niet één, één uit 1000 zijn. Dus ik wil gewoon aandacht krijgen. Dus een kleiner kantoor. Toen ben ik
bij mijn .... gestart. Vijf half en een half jaar gezeten hebben, toen had ik behoefte aan een grote
professionele, omgeving. Toen ben ik overgestapt naar dit accountancykantoor, dat was in een fase
dat ik in mijn master periode zat. Dus ik ben net gekomen toen ik in mijn, afwikkel fase van de master
zaten nu derdejaars manager en waarom ik in de basis ooit überhaupt gekozen hebben voor
accountancy en noem het maar zometeen moeten vraag maar doorlopen of dat alles geraakt is hoor.
Maar ik ben ik ben echt een hele erge lamme tak dus daar komt het eigenlijk op neer. Duss toen ik
ooit op het middelbaar onderwijs begon, ben ik begonnen op het stedelijk gymnasium in Nijmegen
ben ik na anderhalf jaar vanaf geknikkerd teveel minpunten en had gewoon geen zin om te studeren.
Ik moet de waarde ervan inzien anders vind ik het moeilijk om mijzelf te motiveren. Dus toen ben ik
naar een school, bij mij, bij mijn ouders om de hoek gegaan, een college in zetten. Dit ging niet
helemaal vlekkeloos en heb nog de nodige hulp hierbij gehad, omdat het soms te makkelijk ging en
dan deed ik weer niks en dan later bracht ik mezelf weer in de knoei zegmaar. Dus toen had ik zoiets
van ja, weet je, als dit de manier wordt om te gaan studeren straks, dan kan ik beter gewoon full time
gaan werken en dan studie erbij doen. En zo ben ik. Eigenlijk ooit, zeg maar, in de accountancy
beland. En waarom accountancy nou, omdat het vak MNO mij wel lag qua finance en mn vader is aa
accountant. Dus ja, dan denk ik van nou, dan ga ik dat eens kijken of dat dat wat is. En nou ja, als je
eenmaal twee jaar onderweg bent, dan denk jij dat dit past eigenlijk best wel goed en drie jaar
verder. Dan denk je: ja, laten we die RA titel maar binnenhalen zeg maar dus dat is grosso modo
zegmaar de hoofdlijn en hoe ik hier ben gekomen.
00:02:49

Speaker 1: Oké nee duidelijk en dat was een totaal tijd van 13 jaar, als het goed is.
00:03:20

Speaker 2: uhm even denken, aankomende september 12 jaar. 5,5 jaar bij het voirge kantoor en dan
in september 6 jaar bij dit bedrijf.
00:03:45

Speaker 1: Oké, duidelijk, dan gaan we gelijk door naar aspiraties en dan beginnen met het actief
karaktereigenschap en dan is de eerste vraag: ja, wat we waren jouw aspiraties om door te groeien
binnen de accountancy bij de start van jouw carrière?
00:04:10

Speaker 2: Wat wat wat mij altijd getriggerd heeft, is, op het moment dat je verder komt, wordt het
werk leuker, want dan ben je meer conceptueel aan het werk en niet meer in de inhoud. En soms is
het heel lekker om in de inhoud te zitten. Maar ik vind het zelf heel erg fijn om erboven te hangen en
met mensen te werk, die in de inhoud zitten. Dus dit is dat zeg maar waarom ik, naarmate je verder
komt, het werk leuker te vinden begon te vinden.
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00:04:49

Speaker 1: En hoe dacht je daar in het begin over? Toen jij net starten, had je zoiets van? Had je dat
besef al?
00:04:57

Speaker 2: Nee het was toen echt puur studie, ik ben het toen een jaartje gaan bekijken, ik ga die
studie doen, toen dacht van nou dat dit werk ligt me wel. Gemotiveerde mensen om me heen,
slimme mensen om me heen, allemaal een bepaalde manier van werken en ook een bepaalde
werkethos dan zag je ook in je studielaag, zeg, maar, want ik werkte, gewoon 40 uur en ik had vrijdag
dan college zeg, maar is altijd gewoon in de groep van 30, 40 man die dat ook allemaal deden, dus je
had best wel een klik. En toen had ik wel zoietst van dit is wel iets wat ik zou echt wel zou willen. Dan
denk ik: van nou, dan ga je traject aan en dan heb je een stok achter de deur van over zeven jaar wil
ik RA zijn. Dus dat betekent dat ik nu gewoon op deze manier ga blijven werken. En voor mij is, zeg
maar, het werk altijd een stok achter de deur geweest om mn studie te halen. Dus voor mij is het. Ik
ben begonnen, echt als een leerschool en niet zozeer als hun accounting dat een carrière dus
natuurlijk, het is je bouwt carrière, maar ik heb het nooit gezien als een carrière. Ik heb gezien als een
leerschool als misschien wel een wezenlijk verschil met hoe andere mensen het bekijken.
00:06:00

Speaker 1: Dus je voor de duidelijkheid je had niet zoiets van toen je er toentertijd begon van oké, ik
wordt wil door gaan tot bij wijze van spreken, partner of manager, niveau?
00:06:11

Speaker 2: Nee, daar was ik echt totaal niet mee bezig was meer, gewoon van ik wil mijn opleiding
halen en daar hoort gewoon elke twee/drie jaar een stapje bij in je functie. En dat wil je ook, want op
een gegeven moment wilde ik uit die inhoud en wil je naar naar een hoger niveau, wil je de touwtjes
in handen krijgen, zeg maar.
00:06:25

Speaker 1: En die verwachtingen, ja, zoiets van oké, het werk ze eigenlijk een stok achter de deur van
mijn studie was van het vooral vanuit je zelf, die die verwachting en motivatie. Of had je ook zoiets
van bijvoorbeeld dat je ouders of je omgeving van kom op ga ervoor of je moet dit of dat doen?
00:06:39

Speaker 2: Nee, dat kwam wel echt vanuit mijzelf want dat dat komt met name omdat ik ik heb: zeg
maar dat traject en daarom vertelde ik net dat dat dat vwo, traject, gymnasium, vwo nou wel of niet
te studeren, dat ik dat dat zeg maar in de in die in mijn puberteit eigenlijk meemaakte dat ik denk
van ja, als ik, als ik fulltime ga studeren, dan dan ga ik prioriteit te geven aan andere dingen. Behalve
mijn opleiding en registeraccountant is wel, zeg maar een dusdanig brede opleiding dat je daarmee
eigenlijk alle kanten op kan daarna, dus dat was wel echt iets persoonlijks wat ik graag wilde en ook
een soort stok achter de deur. En goed mijn vader was dan al accountant dus wellicht dat dit
onbewust ook heeft meegespeeld in mijn keuze, maar goed uiteindelijk heb ik toch zelf wel echt
besloten wat ik wilde en dat ik het via deze weg wilde doen.
00:07:15

Speaker 1: Oke en als jij nu dan zo terugkijkt naar jou, aspiraties zoals jij die toen had, vind je die dan
aan de hoge of aan lage kant? Zeg je dan van, ik had niet echt verwachtingen omtrent het werk zelf,
het was meer een stok achter de deur zou Achteraf had je zoiets van oké, ja, dat had ik wel anders
kunnen doen. Of zegt van ja, so zat ik toen in elkaar.
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00:07:37

Speaker 2: Ja, zo kijk zo zat ik toen in elkaar. Maar het is natuurlijk heel dubbel hè, want ja, als ik het
het niet had gedaan, waar was ik dan nu geweest, dat weet je niet. Ik, ik heb het nu wel gedaan en ik
weet waar ik nu sta. Het heeft wel betekend, dat ik de afgelopen tien jaar echt heel veel gewerkt
heb. En dat ik altijd prioriteit heb gegeven aan het werk zegmaar in plaats van aan mijn privéleven.
00:08:00

Speaker 1: Ja.
00:08:01

Speaker 2: En en dat dat, dat merk je natuurlijk, ja, in je, in je persoonlijke ontwikkeling, ook wel in de
relatie met vrienden en met familie en af en toe is dat wel gek, maar ik weet ook als ik het niet had
gedaan was ik voor hetzelfde geld, was ik na twee jaar studie gestopt en was ik iets anders gaan
doen, en was ik in de horeca gaan werken, ja dat weet ik niet. Dus ja, het is moeilijk terugkijken zeg ik
altijd en ja had ik het graag anders gedaan. Ik ben blij met waar ik nu ben.
00:08:29

Speaker 1: Het is ook niet per se dat je het anders moeten doen. Maar meer van hoe je, er. nu op
terug kijkt. Vond jij dat jouw aspiraties toen aan de hoge of aan de lage kant waren, wan ik bedoel: jij
bent nu manager, had je dat toen verwachten?
00:08:41

Speaker 2: Nou, ik had, ik heb wel altijd in in mn hoofd gehad, ik wil voor mijn dertigste wil ik mijn
opleiding af hebben en dan wil ik in ieder geval manager zijn. En ik ben manager geworden om
achtentwintigste dus toen ik toen en ik ben afgestudeerd, registeraccountant op mijn 29e, dus dat
heb ik in principe gehaald. Dus dat is, dat is prima en toch wel. Dat was wel één van mijn aspiraties.
En dat gaf mij wel weer energie om door te gaan en binnen de organisatie te blijven werken en
groeien. Ik had toentertijd niet zoiets van ik wil partner worden ook omdat dat toen bij die
organisatie niet echt bestond, althans zo een vergleijkbare functie was er wel, maar ik had niet van
tevoren toen ik begon van zoiets, oke dat wil ik koste wat het kost halen. En ook niet toen ik naar dit
accountancy kantoor kwam wilde ik gewoon uitdaging en nieuwe dingen leren en had ik niet per se
die aspiratie om door te groeien tot partner zegmaar.
00:09:39

Speaker 1: Oké, en hoe vindt u het om accountant te zijn, haal jij hier voldoening uit, dus ben je
tevreden met wat je doet. En waarom is dat wel? Waarom is dat niet? En wat heeft dit voor
gevolgen, of nog steeds met betrekking tot jouw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf en
de accountancy?
00:09:56

Speaker 2: Ja en nee, het is heel dubbel. Het is echt afhankelijk van welke klant kijk bij de, bij de, bij
de ene klant heb je wel echt een toegevoegde waarde, omdat je een klant verder kan helpen bij een
andere klant, zitten ze niet op je te wachten en ben je een noodzakelijk kwaad bij de ene bij de ene
klant kun je heel veel energie stoppen in het stukje mens. Dus wat voor soort team werk ik mee? Hoe
kan ik ervoor zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt? Soms krijg je daar de energie van, en
soms ook niet. Soms denk je van doe allemaal niet zo moeilijk en ga gewoon effetjes gefocust dit
doen. Dus het is het is, zeg maar de, de dynamiek waar ik de energie in principe vanuit haal. Ik vind
complexe dingen vind ik heel leuk. Dus eh nieuwe klanten uitzoeken hoe dingen moeten gaan, de
lijntjes uitzetten en andere mensen vervolgens ook zo goed mogelijk hun werk laten doen. Dat is wat
ik, dat is wat ik kan en waar ik denk ik goed in ben. Dingen snel plat slaan, dus ja, daar krijg ik energie
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van, en heb ik nu een ambitie om partner te worden? Nee, ook nog niet, stel het gebeurt, ja, mooi
meegenomen! Ik heb natuurlijk ook de vorige keer verteld dat ik mezelf een persoonlijk doel heb
gesteld, ook om ook een eigen bedrijf daarnaast proberen te starten. Maar dat is dat dat, dat speelt
ook mee, daarin zeg maar dus het is het is zegmaar even kijken hoe het gaat lopen de komende paar
jaar.
00:11:17

Speaker 1: Oké, dus, als ik het goed begrijp, haal jij de tevredenheid of voldoening die je uit jouw
werk had. Die is gedurende de tijd steeds groter worden omdat je meer in die management rol bent
gaan zitten, zeg maar in het aansturen en het concept denken?
00:11:29

Speaker 2: Ja voor mij persoonlijk wel, ja, ja, kijk, in het begin is het gewoon lekker lekker om gewoon
te knallen en kunnen zeggen, van o man we hebben effe lekker keiharde een paar opdrachten
gedraait, lekker hard gewerkt met elkaar allemaal lekker, en dan zit je met elkaar in een avond door
te halen en dan krijg je een beetje zo een team gevoel zegmaar met de mensen om je heen. Dus dat,
dat was in in de beginfase altijd heel lekker. Dat is dan meer, gewoon op zoek naar die, adrenaline
rush, zeg maar waar je dan met elkaar in zit, zeg maar van pushen pushen pushen pushen dat, dat
vond ik zelf een destijds altijd wel heel lekker. Maar op een gegeven moment wordt dat te veel. en
moet je daar afscheid nemen, want je gaat een functie hoger. Dan kun je niet meer op die manier
werken, want je moet overzien, je moet andere mensen laten werken, je moet het manage zegmaar,
dat is toch een andere manier van werken en daar ben ik eigenlijk pas achtergekomen toen ik,
misschien zelfs wel, misschien eigenlijk pas toen ik tweedejaars manager werd, dat ik echt dacht van
oké, jongens, dat harde werken, dat is niet meer de oplossing. Het gaat nu echt om manage, het gaat
om regelen. Waar hebben we het dan over met elkaar en zorgen dat andere mensen hun werk
kunnen doen, zodat het team kan functioneren en niet meer zelf keihard werken en keihard knallen.
Daar gaat het opeen gegeven moment niet meer om kei hard werken. En het ging om de voldoening
toch?
00:12:50

Speaker 1: Inderdaad over je voldoening die je uit je werk je haaldde en hoe dit is veranderd, als dat
is verandert?
00:12:53

Speaker 2: Ja en dus ik persoonlijk kreeg zeg maar steeds meer voldoening als ik zag dat andere
mensen het beste uit jezelf halen en dat een een proces gewoon soepel loopt, dus dat je echt
achterover kan leunen, gewoon kan nadenken met elkaar. Dit gaan we doen, oké, zo gaan we het
doen. We zitten met elkaar in het team? is er een knelpunt dan praten we met elkaar, lossen we het
op en dan gaan we verder. DUs ik heb gemerkt dat ik daar steeds meer voldoening uit haaldde en dat
ook positief mijn aspiraties heeft beinvloed omdat ik zag dat ik dat managen zegmaar wel heel leuk
vond en nog steeds om te doen.
00:13:16

Speaker 1: Oké, duidelijk en vind jij dat je veel moeite en tijd hebt moeten steken in jouw carriere om
te komen waar je nu bent en is dit minder of meer dan je had verwacht?
00:13:30

Speaker 2: Nou, ik ben natuurlijk er een beetje, als een leek ingegaan en en op een gegeven moment
raak je besmet met het accountants virus. Het Account virus in die zin is gewoon keihard werken.
Geen nee kunnen zeggen tegen elkaar en elkaar de kop gek laten maken, want er moet werk af en de
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klant is prioriteit nummer één. Dus we moeten er moet gewoon gewerkt worden, er. Moet geleverd
worden, en gepresteerd worden. Had ik een aantal jaren eerder voor mezelf de keuze willen maken,
of in ieder geval het besef willen krijgen van joh er is meer in het leven dan werk.En het is ook goed
om soms even nee te zeggen en niet altijd maar voor een andere te kiezen, maar ook aan jezelf te
denken. Dan had ik dat wel een paar jaar eerder gehad. Dat, zeker!
00:14:16

Speaker 1: En wat heeft deze geïnvesteerde moeite en deze investment zeg maar, heeft die zich
volgens jou uitbetaald? En heeft het jou vervolgens aangemoedigd en ontmoedigd in het in het
proces, zeg maar van doorgroeien binnen het bedrijf? In jouw accountancy carrière, heb jij soms
gehad van oké wat je zegt, ik zat in die rush , ik moest veel moeite doen, dit heeft me aangemoedigd
om juist door te gaan. Of had je soms ook momenten van ik wil het niet meer. Hoe zat dat bij jou?
00:14:46

Speaker 2: Nou ja, die die momenten heb je zeker alleen. en het kromme is, we gaan, allemaal
hartstikke goed op lekker klagen en lekker zeiken en ouwehoeren en het is allemaal niks en klaar.
Maar In the end vinden het allemaal eigenlijk ook stiekem wel lekker. Om gewoon lekker met elkaar
zo die adrenaline rush op te zoeken heeft, heeft zeg maar, mijn manier van werken mij gebracht tot
waar ik ben, ja weet ik niet ik, ik, ik heb altijd wel hard gewerkt, maar ik zeg, probeer zelf nu wel altijd
te zeggen: ja, het gaat niet zozeer om hard werken, want werk je hard omdat je goed bent of werk je
hard om te compenseren, dat je slecht bent. Ben jij, ben jij druk omdat je goed bent en steeds meer
werk krijgt? Of bij jij druk omdat je eigenlijk niet weet waar je mee bezig bent. Dus dat is helemaal
geen harde en goede indicator meer. Het gaat meer om oké, wat, wat wordt er van je verwacht en
kun je dat leveren of niet? Dan dan gaat het niet zozeer om het om het echt, de harde werken. En dat
besef is bij mij dus twee jaar geleden eigenlijk wel een beetje gekomen en het gaat nu meer daarom.
Het gaat niet meer zozeer dat allemaal, maar het gaat gewoon om wat je doet, hoe je erin staat en
hoe je de mensen om je heen kan aansturen kijk het is heel lang gegaan in de accountancy om wie
kan de beste kwaliteit leveren? Maar uiteindelijk is natuurlijk kwaliteit leveren iets vaags, want noem
de definitie van kwaliteit. er zijn super veel verschillende definities er zijn heel heleboel verschillende
elementen, variabele die maken tot wanneer iets kwaliteit is en ik ben er zelf van overtuigd dat dat
met name zit, een stukje teaming people, een goede mix aan persoonlijkheden hebben om met
elkaar een opdracht te kunnen doen en dan haal je het beste in elkaar naar boven en kun je
presteren. Zeg maar, ik denk dat het meer daarom gaat en niet zozeer om joh, we gaan met elkaar
keihard werken, want voor je het weet loop je met elkaar gewoon de finish voorbij, zeg maar.
00:16:39

Speaker 1: Snap je en als je dan een soort van concreet moet zeggen of jij vindt dat de geïnvesteerde
moeite door jouw zich heeft uitbetaald, wat zou je daar dan op zeggen?
00:16:51

Speaker 2: Ligt er dus aan wat je bedoelt met geïnvesteerde moeite.
00:16:53

Speaker 1: Gewoon als je kijkt naar het aantal uren wat jij er bij wijze spreken in heb gestopt tot nu
toe.
00:16:59

Speaker 2: Ik denk dat ik hier ook had gestaan als ik niet zoveel had gewerkt. Dat denk ik, is dat een
antwoord op je vraag?
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00:17:07

Speaker 1: Ja, ik denk dat het wel een antwoord is. Het is ook een ander antwoord dan ik tot nu toe
voor andere mensen heb gehad, maar dat is helemaal niet erg. Ik denk dat dat ook wel goed is om
juist ook verschillende dingen te horen. Dus als dat voor jou zo voelde het dan is dat iets is, dan denk
ik dat dat gewoon prima antwoord is dan gaan we door naar de volgende vraag: vindt u dat uw
aspiraties gedurende uw accounting carrière zijn verandert? Ja, daar hebben we het al over gehad en
ook uitgebreid besproken, dus ik denk dat we die kunnen laten voor wat het is. Dan gaan we door
naar het beïnvloedbare karaktereigenschappen daar ben ik ook wel benieuwd naar jouw. Wat ervoor
heeft gezorgd dat jij zo bent gaan denken over over jouw mogelijkheden en doorgroei kansen binnen
de accountancy en de eerste vraag is dan ook: heeft u in uw carrière weleen deelgenomen aan een
leadership programme denk hierbij een interne learning s software ofwel externe leadership
programs en wat heeft dit volgens jou voor invloed gehad op jouw aspiraties om door te groeien
binnen de accountancy en dat hoeft niet per se alleen leadership programs, maara dat kunnen ook
meer programs zij gericht op management. Dat hoe hoger je komt. Hoe meer ja, aangepaste
trainingen je krijgt op jouw niveau. Wat wat hebben die van invloed gehad op jou als persoon en om
door te groeien binnen de accountancy.
00:18:24

Speaker 2: Voor mij persoonlijk heel weinig. Ik heb verder geen echte leadership programs gevolgd
en natuurlijk, als je een promotie maakt, dat je weer een bepaalde training krijgt waarbij je jezelf
weer wat beter leert kennen, maar zulke dingen zijn ook vaak hokjesdenken en en je hebt die
reguliere kwaliteitstrainingen, maar echt puur die personal development trainingen. Nouja het is heel
leerzaam om zeg maar te weten wat jouw persoonlijke stijl is. Nou ja, oké, hoe zit jij in de wedstrijd,
hoe werk jij het liefst, wat voor soort mensen werk jij het liefst, hoe goed kun jij je aanpassen op de
mensen om je heen? Het is meer. Gewoon leer je jezelf kennen, zeg maar wat bij mij zeg, maar mijn,
wat bij mijzelf heel belangrijk is, is dat ik ik ik denk altijd dingen beter te weten, dan een andere dus
in die tijd dat ik dus nog senior was, werkte ik met een hele hoop managers. En dan denk ik je
mismanaged dit, dit moet anders en zo heb ik eigenlijk mezelf altijd voorgehouden van joh, als ik, als
ik op een bepaalde positie kom, dan zou ik het liefst op deze manier willen doen en dat is hoe het
voor mij werkt en dat is zeg maar ook mijn persoonlijke karakter. Komt dit naar voren in zon training.
Nee, dat is gewoon je eigen personal style, zeg maar die je hebt en de één, die heeft wel de ballen
om dat uit te spreken en de ander niet. En en daarin komt dan wel weer, zeg maar dat dat social style
denken ik ben echt een extravert persoon. Dus ik zeg alles wat ik denk. Zo moet je het eigenlijk zien.
Dat is natuurlijk heel anders dan iemand die analytisch is en die het denkt, maar niet weet hoe die
het moet verwoorden en ik zag gebeuren wat mij niet, wat ik niet fijn vindt, ja, en dan ben ik degene
die gaat zeggen: ja, ho is, maar we gaan het anders. Ik wil het gewoon zo doen en dan eis ik dat op.
00:20:25

Speaker 1: Ja, en jij zegt dus eigenlijk dat jij zelf daar al voor jezelf wel mee bezig was, van dat je
gedurende jouw carrière zoiets had van ik zou dit anders doen. Dus je hebt eigenlijk dat dat
leerproces al wel al zelf bewust meegemaakt en daarin wat voor type persoon jij bent, heb jij dit ook
voor jezelf een soort van ontwikkeld en mee beziggeweest waar andere dat misschien wat minder
hebben gehad. En andere dat pas hebben via die trainingen, dus dat is zeker mogelijk.
00:20:44

Speaker 1: Een overigens zei ik, ik weet wel, ik ik, ik ben toevallig nu wel uitgenodigd om deel te gaan
nemen aan een leadership programma. Dat is dan een client, initiatief, programma om of nee en
noem eens een commercial leadership program, dus daar ga je dus echt gekozen worden door een
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zware jongen binnen de organisatie die commercieel georiënteerd is. Op hoe je bepaalde gesprekken
met klanten het beste kan aan kan.
00:21:17

Speaker 1: Dus dan moet moet ik dus denken als je richting senior manager / partner niveau gaat en
dan wordt getraind voor gesprekken met de klant om ze binnen te halen, bij wijze van spreken.
00:21:23

Speaker 2: Ja, precies dus dan ga je het echt over het volledige plaatje, zeg maar hebben. Maar tot
het moment waar ik nu zit, ja, dat is eigenlijk gevoed vanuit oké observaties van wat je om je heen
ziet gebeuren en wat je niet fijn vindt en hoe je denkt dingen beter te kunnen doen en iedereen
denkt dat op zijn eigen manier denk ik.
00:21:41

Speaker 1: Oké, duidelijk en iedereen heeft wel eens een mentor gehad of deelgenomen aan een
mentorship programma. Hoe is dit voor jou geweest, is het een soort rolmodel geweest of had je
zoiets had van de mentor laat mij zien wat er allemaal mogelijk is en dit heeft zodanig en invloed
gehad op mijn aspiraties om door te groeien binnen de accountancy, hoe is dat bij jou gaan?
00:22:04

Speaker 2: Nee, ik heb ik heb in in de tijd bij het eerste bedrijf zegmaar, heb ik altijd wel een vaste
collega gehad, waar ik heel veel meewerkte diegene was ook twee functie niveaus boven mij dus die
heeft mij wel, zeg maar geleerd om snel te denken. Maar ja, dat snelle denken moet ook wel in je
zitten, zeg maar maar ja, echt een mentor als rolmodel was, het verder niet. Ik heb zelf bij de huidige
organisatie heb ik dat ook nog niet. Ik bedoel, ik weet, ik heb bij een aantal mensen, heb ik wel goede
gesprekken en dan kun je aangeven waar je tegenaan loopt. En kun je het ergens over hebben. Maar
heb ik op dit moment iemand waarvan ik zeg joh, daar kijk ik tegenop? Echt een soort van coach, die
mij bepaalde dingen laar doen? Dat heb ik eigenlijk niet meer van. Meer van oké, ik heb een een
goede relatie met de mensen om me heen. Ik ik zeg wat ik denk en het maakt mij dan niet heel veel
uit tegen wie ik het zeg. Dus dat hoeft zeker niet per se iemand te zijn die boven mij zit, maar soms
ook iemand die onder mij werkt of een eerstejaars die start of een stagiair die wat zegt, zet mij ook
wel eens aan het denken. Dus het is meer van hoe ik destijds altijd mijzelf ja, gewoon observeerde,
kijken wat er gebeurt, luisteren naar je instinct, dat is eigenlijk wat mij heeft gebracht, waar ik ben en
nu nog steeds mijzelf weer probeer verder te ontwikkelen.
00:23:20

Speaker 1: Oke, dus jij geeft eigenlijk aan van nou, er zijn heel veel factoren binnen het bedrijf en
heel veel mensen die ook aan het denk kunnen zetten en je het beter kunnen maken als persoon. En
dit hoeft niet per se in de vorm van een mentor te zijn. Dat was in ieder geval niet het geval bij jou.
00:23:33

Speaker 2: Ja inderdaad, Dat klopt.
00:23:33

Speaker 1: Duidelijk. Nou dan, komen nu de vragen over discriminatie en ik ben benieuwd, het zeg
maar voor jezelf, dus dat jij bijvoorbeeld, omdat jij een man bent anders ben behandeld of juist dat jij
een keer hebt ervaren dat een vrouw anders werd behandeld, door collega 's of door het bedrijf zelf.
Dus de eerste vraag is eigenlijk omtrent sociale discriminatie en dit is dus echt die interactie met
collegas of klanten. Heb jij dit wel eens meegemaakt? Dat er enige vorm van discriminatie op sociaal
gebied, omdat, omdat jij van een mannelijk geslacht of omdat iemand van een vrouwelijk verslag
was.
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00:24:22

Speaker 2: Ikzelf persoonlijk echt nul, nul komma nul. Maar dat komt ook omdat ik daar zelf zo in zit
zeg maar. Ik ben ervan overtuigd dat iemand op zn plek zit, omdat die goed is waar die goed in is, en
niet zozeer omdat die man of vrouw is. Kijk ik, ik kan me wel, kan me wel goed voorstellen dat het
moment dat jij eh, een vrouw , bent en je zit in zon promotietraject en je bent zwanger en je bent net
vijf maanden in het kritieke moment, ben je er niet, ja dat geeft natuurlijk wel een bepaald beeld van
ja, heeft iemand nou wel of niet, de de mogelijkheden om die om die stap te maken? Plus. Wat gaat
er eventueel veranderen op het moment dat iemand straks in één keer partner gaat worden?
Anderzijds en zo zie ik het persoonlijk, het maakt niet uit of dat je parttime werkt of niet, als je in de
accountancy werkt, het werk houdt niet op, je moet gewoon je eigen, je eigen portfolio moet je
managen en je eigen planning managen en op het moment dat je dit niet meer overziet moet je aan
de bel trekken en iemand kan prima een goede manager of een goede partner zijn ook als ze
parttime werken, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent en het gaat er gewoon om: hoe zit
je, hoe zit je in een keer in elkaar zeg maar, maak je nou voor jezelf de juiste keuzes. Dus ja, ik ik, ik
zie het zelf niet, omdat ik het zelf niet, ik ervaar hetzelfde natuurlijk niet omdat ik geen vrouw ben en
ik zie het niet gebeuren omdat ik, als ik het zie, als het al zou gebeuren. Zou ik degene zijn om er wat
van te zeggen denk ik ehm en ja, misschien let ik er ook niet dusdanig op, omdat ik niet kan begrijpen
dat dat gebeurt. Zeg maar.
00:25:54

Speaker 1: Oké, duidelijk, dus je hebt ook niet het gevoel dat binnen dit accountancy kantoor
mannen anders worden behandeld dan vrouwen. En dan ook niet het gevoel dat waar vrouwen eerst
aangaven in een negatief dagliicht te zitten, nu juist het gevoel hebben van dat ze een soort van
worden overgewaardeerd en positief gediscrimineerd. Dat vrouwen zelf ook aangeven van ja, als het
om een promotie strijd gaat, tussen een man en vrouw dat ook al zijn ze evengoed dat eigenlijk dan
de vrouw zoiets heeft van de, dat ze dan voor een vrouw kiezen en dat de vrouw dan zoiets heeft van
oké, hebben ze mij nou gekozen, omdat ik een vrouw ben of omdat ik de competenties hebt en de
goede eigenschappen. Hoe denk jij hierover en heb jij dit weleens ervaren?
00:26:34

Speaker 2: Nee, kijk want ik bedoel ik zit natuurlijk nu in zo een traject en ik in mijn gesprekken heb ik
ook gezegd van oké, wie hebben op dit moment de competenties om door te kunnen? Nou dat zijn
deze vier mensen. Nou, in principe hebben al deze mensen redelijkerwijs hetzelfde profiel. En dan is
het is gewoon een kwestie van oké. Ja, dan hebben we nu plek voor twee. Nou, dan doen we een
eerlijke verdeling, man en vrouw.
00:26:57

Speaker 1: Oké, dus daar, daar is wel bewust over nagedacht?
00:27:01

Speaker 2: Daar, daar wordt wel over nagedacht, maar dat komt ook omdat de accountancy wordt en
is eigenlijk van origine ook wel een mannen business. Hè. Ik bedoel, als je bij ons in de regio kijkt, wat
hebben we nou nog aan manager en daarboven aan vrouwen zitten? En ik denk dat dat vrouwen op
bepaalde posities echt nog wel een een, een bepaalde extra eigenschap binnen het teamings gevoel
kunnen organiseren en toevoegen. Vrouwen zitten toch altijd net iets meer op het stukje
menselijkheid en dat ontbreekt nog vaak in de mannen omgeving en ik denk dat dat juist en ik vind
dat zelf ook heel belangrijk. Dus ik denk dat dat echt wel een wezenlijk verschil kan zijn in een
bepaald leiderschap profiel zeg maar naar de toekomst toe, maar in de basis worden er gekeken van
oké, wat zijn de competenties om iemand door te laten groeien? Maar wat voor iemand willen we
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daar hebben, willen we iemand met people skills, quality skills wel, of juist commercial skills of moet
iemand alles hebben en past het in het plaatje, zegmaar, en dan gaat het niet zozeer om is het een
man of een vrouw. Tuurlijk, als iemand hetzelfde profiel heeft, dan moet er gelijke kansen zijn. Dan is
het kwestie van een muntje opgooien het wordt de man of de vrouw. Maar ja, je weet ook dat er
naar de toekomst toe. Het zou zonde zijn om nog meer vrouwen uit te laten stromen en ik heb zelf
altijd zoiets van de goede mensen komen vanzelf bovendrijven die die, die blijven ook wel gewoon
zitten. Dan gaan die een jaar later door, en dat maakt dan op een gegeven moment niet meer zo veel
uit, zou je verwachten en zo ervaar ik dat ook. Maar het is natuurlijk ook heel gek om te gaan
twijfelen aan je eigen kunnen, terwijl je net een promotie hebt gepakt en vervolgens met het gevoel
achterblijven van deze promotie heb ik alleen maar gehad omdat ik een vrouw ben, Ja das wel krom.
00:28:38

Speaker 1: Ja, inderdaad de manier waarop je dat onderbouwt klinkt logisch, en je hebt natuurlijk
vrouwelijke collegas die daar echt in zitten en een vrouw zijn en dus ook op een andere manier
ernaar kijken en aangaven van, ja, misschien gaat het nu juist de andere kant weer op en meer
richting de positieve discriminatie, dus het is wel interessant om verschillende dingen te horen en die
ook met elkaar te vergelijken zegmaar.
00:29:01

Speaker 2: Ja het is natuurlijk wel een prominent onderwerp in de maatschappij, dat ik het inderdaad
niet zo ervaar, betekend niet dat het er niet is. En ik vind dat de organisatie zoals die nu is grote
stappen maakt binnen maatschappelijke dingen zoals dit, maar ook wat betreft het ouderschap
enzovoort.
00:29:34

Speaker 1: Oke. En heb jij tijdens jouw carrière familieverantwoordelijkheden gehad, die van invloed
zijn geweest op jouw aspiraties? Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderen, nouja die heb je dan nog
niet, maar dit kan bijvoorbeeld ook een ouder of ander familielid waarvoor gezorgd moest of nog
steeds moet worden.
00:29:55

Speaker 2: Nee ik heb geen familie gehad waar ik expliciet voor moest zorgen, of althans ik voel dat
niet zo. Het zorgen voor bijvoorbeeld een hond of rekening houden met je partner dat is onderdeel
van het leven en dus voel ik dat niet per se als iets wat mijn aspiraties beinvloed. En de situatie is niet
meer dat je van 9 tot 5 echt ergens moet zijn, ook mede door het thuiswerken bijvoorbeeld kun je
dat soort dingen veel beter managen en dat was bijvoorbeeld vroeger of jaren geleden wel anders.
Tegenwoordig als accounting professional ben je veel meer in staat om je eigen leven in te delen en
je work-life balance te managen. Dus ja wat ik ook al zei en gewoon heel erg belangrijk vind is dat je
altijd zelf kijkt van oke, wat ben ik aan het doen. Voel ik me hier nog prettig bij en ik denk zolang je
dit doet, dat de accountancy zoals die aan het worden is mij als persoon iniedergeval wel ten goede
komt en dus ook mijn aspiraties positief beinvloed, omdat je juist meer vrijheid krijgt en ruimte om je
work-life balance te managen. En daar komt ook steeds meer begrip voor.
00:30:57

Speaker 1: Oke duidelijk en heb jij het gevoel gehad of nog steeds dat jouw partner toenmalig of
huidige partner een invloed heeft gehad op jouw aspiraties om door te groeien binnen de
accountancy?
00:31:10

Speaker 2: Kijk die discussie en gesprekken van waarom werk je zoveel en waarom laat je je zo de
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kop gek maken, ja die zijn er soms wel. Maar dat heeft ook met die adrenaline rush te maken waar
we het over hadden. Ja als je daar niet in zit is dat soms wel moeilijk te begrijpen. Maargoed ik heb
niet het gevoel gehad dat echt mijn aspiraties zijn beinvloed doordat ik een partner had. En natuurlijk
houd je er wel rekening mee, maar echt een invloed of dat ik denk als ik geen partner had gehad was
dit anders geweest, nee dat denk ik niet.
00:31:45

Speaker 1: Oke duidelijk en het is ook niet per se dat dit het geval moet zijn of wat dan ook. Dus hoe
jij dat ervaart is iets persoonlijks dus daarin is alles mogelijk. Dan is de volgende vraag of jij het gevoel
hebt dat we nog factoren of facetten zijn vergeten met betrekking tot jouw aspiratievorming
gedurende jouw carrière, die wel degelijk een rol hebben gespeeld hierin?
00:32:00

Speaker 2: Nou voor mijzelf heb ik altijd wel het gevoel gehad dat wanneer ik bepaalde uitdagingen
heb, dit mij zodanig motiveert en mijn aspiraties positief beïnvloed. Daarmee bedoel ik dat naast het
feit dat jezelf als persoon en ik dan ook zelf opzoek was naar uitdaging soms een bedrijf hierin ook
kan helpen en jouw bepaalde mogelijkheden kan bieden. Dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om van
normale bedrijven zeg maar naar beurs genoteerd te gaan, ja die mogelijkheden en dat soort dingen
kunnen daarin denk ik ook wel een positieve invloed hebben op de aspiraties van professionals.
00:32:21

Speaker 1: Oke dus voor jou is dat stukje uitdaging en jezelf blijven triggeren wel degelijk een factor
geweest in de aspiratie vormgeving in jouw carrière?
00:32:30

Speaker 2: Ja zeker, dat denk ik wel. En dat heb je voor het grootste gedeelte zelf in de hand, maar
daarnaast kan het bedrijf daar wel in faciliteren en aanvoelen.
00:32:46

Speaker 1: Oke dan is de slotvraag: Denk jij dat er verschillen zijn op grond van geslacht, in de
aspiraties van accounting professionals? En zo ja denk je dat dit kan bijdragen aan de verklaring
waarom er minder vrouwen in topmanagement functies zitten?
00:33:00

Speaker 2: Nou ik denk dat de accountancy wereld an sich aan het veranderen is. Het was gewoon
een kei harde wereld, waarin er gebuffeld moet worden en kei hard gewerkt worden. En dan is het
zo dat er opeen gegeven moment je dit moet zien te combineren met bijvoorbeeld een gezin of iets
waar je echt voor moet gaan zorgen. En in dat soort situaties kan ik me heel goed voorstellen dat dit
lastig te combineren is en je ziet daarin ook al wel een shift dat waar eerst vrouwen alleen
zwangerschapsverlof nu ook mannen een paar weken vrij kunnen nemen. Dus daarin wordt al wel
steeds meer mogelijk, maar van oudsher is het nog steeds wel een beetje dat vrouwen vaak de
huishoudelijke taken en het voor de kinderen zorgen toch wel op zich nemen en dat is steeds meer
aan het veranderen. Dus deze ontwikkeling heeft echt wel een effect op de aspiraties van zowel
mannelijke als vrouwelijke professionals. Want ook bijvoorbeeld wat je zegt die positieve
discriminatie die nu steeds meer wordt ervaren door zowel mannen als vrouwen, dit heeft niet alleen
effect op de aspiraties van vrouwen, maar ook op die van mannen. Wat gebeurd hiermee en zo blijft
deze dynamiek altijd iets om rekening mee te houden en over na te denken. En dat is niet erg, zolang
er maar over wordt gesproken. Dus ik vind het een beetje dubbel, van oudsher denk ik wel dat de
verschillen in aspiraties bijdrage aan de verklaring van deze gender promotion gaps, maar van de
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andere kant ben ik echt van mening en zeker in de huidige accountancy wereld dat kwaliteit
uiteindelijk gewoon boven komt drijven en dan maakt het niet uit of je een man of een vrouw bent.
00:33:55

Speaker 1: Nee oke duidelijk en daarin denk ik dat het antwoord op die vraag zeker is beantwoord.
Dan waren dat de vragen van mijn kant, heb jij nog vragen aan de hand van dit interview?
00:34:04

Speaker 2: Nou oke top, nee eigenlijk niet. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kan je me altijd
contacten, dat is verder geen probleem. En voor nu wens ik je heel veel succes met het uitwerken
van je scriptie en hopelijk gaat het je goed af en zie ik je volgend jaar in een van mijn teams werken.
00:34:14

Speaker 1: Dat is altijd goed om te weten, maar voor nu ga ik aan de slag met transcriberen en
coderen en dan wil ik je bij deze in ieder geval nogmaals super bedanken voor jouw tijd en moeite en
inderdaad zien we elkaar volgend jaar wellicht terug op de werkvloer. Nogmaals bedankt en nog een
fijne dag!
00:34:25

Speaker 2: Top, dankjewel he, jij ook bedankt en succes! Doei
00:34:30

Speaker 1: Tot ziens!

Interview 5 (female, former):
00:00:00

Speaker 1: Hi goedemiddag.
00:00:02

Speaker 2: Hi Joep, goedemiddag.
00:00:04

Speaker 1: Allereerst wat fijn dat u de tijd en moeite wilt nemen om mij te helpen met mijn
scriptieonderzoek. Ik weet niet of jij vooraf nog vragen hebt of aan de hand van het mailtje wat ik
vooraf heb gestuurd?
00:00:08

Speaker 2: Nee ik heb geen vragen, het is denk ik wel handig dat ik mezelf ook eventjes voorstel dan
denk ik toch?
00:00:18

Speaker 1: Ja, dat is helemaal goed. Ik weet niet of je de interviewvragen voor je hebt, anders kan je
inderdaad tijdens het voorstellen alvast die vragen behandelen.
00:00:19

Speaker 1: Ja die heb ik voor me, dus ik zal die meenemen. Ja ik ben dus ....., 30 jaar, ik woon samen
met mijn partner, we hebben geen kinderen of iets. Ik heb hiervoor dus bij het accountancy kantoor
gewerkt, in totaal zes en een half jaar en drie jaar geleden heb ik de overstap gemaakt, naar het
bedrijf waar ik nu werk.
00:00:37

Speaker 1: Oké, oké, en welke opleiding heeft u gedaan vooraf en tijdens het werken als accountant?
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00:00:47

Speaker 2: Na het vwo ben ik begonnen met de studie bedrijfskunde aan de Radboud universiteit in
Nijmegen en na het behalen van de bachelordiploma ben ik de master accountancy and control in
Amsterdam, aan de vrij universiteit. Destijds was die aansluiting om door tot register accountant te
gaan niet mogelijk, morgen, niet zo goed mogelijk vanuit Nijmegen. Vandaar destijds de keuze om
naar Amsterdam. Daarna ben ik gaan werken en in deeltijd de postmaster tot registeraccountant
gaan volgen.
00:01:22

Speaker 1: Oké, en wat was jouw functie toen je het accountancykantoor verliet?
00:01:30

Speaker 2: Ik verliet het accountancy kantoor toen ik in de functie als Manager zat.
00:01:31

Speaker 1: Ja, oké, ja, klopt die aansluiting in Nijmegen, die is niet heel ideaal met de post master, dat
merk ik nu ook een beetje. Maar oké dan zijn de eerste paar vragen beantwoord en kunnen we gelijk
beginnen met aspiraties en de vragen die daarbij horen. Aspiraties is eigenlijk een algemene term
voor een bepaald doel wwat professionals hebben, en daarmee denken ze ook vantevoren na wat
moet er geinvesteerd worden vooraf? Zeg maar, en en wat gaat het mij opleveren? Dan is de eerste
vraag: wat waren jouw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf en binnen de accountancy,
bij de start van uw carrière, bij deze organisatie, of überhaupt als accounting professional?
00:02:39

Speaker 2: Dus dus zeg maar mijn aspiraties binnen het bedrijf waar ik nu ben of?
00:02:43

Speaker 1: Ik bedoel eigenlijk nog binnen het accountancykantoor, toen jij net begonnen als
accountant, dus jij was klaar met met met de bachelor en master en toen begon je met werken. Wat
waren toen jouw aspiraties en verwachtingen?
00:02:51

Speaker 2: Nou je begint dan als staff, maar ik had wel al gelijk de aspiraties om zo snel mogelijk door
te groeien en zo snel mogelijk mijn RA te halen. en daarna door te groeien richting manager positie.
Ook wel eens heel voorzichtig nagedacht over het eventueel partner zijn of worden, maar dat is niet
echt een aspiratie geweest. Ik heb ik al vrij snel geweten dat ik het bedrijfsleven en dat vooral daar
mijn aspiraties lagen en daarin verder wilde groeien. En niet zozeer in de accountancy, voor mij was
de accountancy echt een goede leerschool, maar zag het wel vooral als springplank richting het
bedrijfsleven.
00:03:42

Speaker 1: Oke ja, dus u gaf aan van oke, ja, in het begin had ik wel eens iets van, nou, ik wil wel tot
managers doorgroeien en misschien ook wel tot partner. Maar na hoelang kwam je er dam achter
van dat je iets had van oké, ik wil toch liever het bedrijfsleven in.
00:03:57

Speaker 2: Ja, dat dat ,erkte ik echt wel heel snel.
00:03:59

Speaker 1: Oké, dat volgt, volgt dan, zeg maar, want u gaf wel aan dat u wel zoiets had van oké,
misschien manager, niveau en daar en misschien wel partner. En waar zat dat dan zegmaar dat je wel
op een gegeven moment zoiets had van nou toch het bedrijfsleven, dat lijkt, past beter bij me.
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00:04:14

Speaker 2: Nou wat ik het voordeel van accountancy vind is dat je in korte tijd veel verschillende
bedrijven ziet in korte tijd en heel veel verschillende klantenen type bedrijven. Daar kun je in korte
tijd heel veel van leren, dus dat vond ik wel echt het voordeel, en het nadeel vind ik dat je altijd een
beetje op de zijlijn blijft staan in de accountancy. Je komt een bedrijf binnen doet je controle en dan
ga je weer door naar de volgende klant. Maar je bent nooit echt onderdeel van van het bedrijf zodat
je het bedrijf kan tillen naar een hoger niveau, want dan, dat had ik denk ik gewoon niet en dan helpt
het ook niet dat de regelgeving gedurende de jaren dat ik in de accountancy zat best wel snel werden
aangescherpt en ik vond de adviserende kant, langzamerhand verdween eigenlijk, dus dan is het
volgensmij helemaal lastig om echt van toegevoegde waarde te zijn voor de klant.
00:05:09

Speaker 1: Oké, maar goed, dit is zeg maar iets wat u hebt gemerkt tijdens uw werk. Tijdens ja, dus
dit is nog niet aan het begin. dus de eerste vraag is nog specifiek aan het beginnen van uw carrière?
00:05:21

Speaker 2: Aan het begin was het, ik wilde zo snel mogelijk RA worden en zo manager worden en
vandaar het bedrijfsleven ingaan.
00:05:30

Speaker 1: Oké, duidelijk, en die verwachtingen doe jij toentertijd aan het begin had, waren die
vanuit vooral vanuit jezelf, of waren die ook vanuit extern, externe bronnen, zeg maar dat mensen
dingen van jou verwachten of zoiets van dat je zelf op onderzoek bent gegaan en vanuit jezelf, die
motivatie had. Hoe zat dat bij jou?
00:05:51

Speaker 2: Ik denk dat het in de basis gewoon bij mezelf is begonnen. En bij mezelf dacht, wat wil ik
nou zelf? Maar goed ik heb dan natuurlijk wel al contact gehad met mensen die al in de accountancy
zaten dus meer extern en daar natuurlijk ook mee gesproken en ik denk dat die dingen samen mijn
aspiraties wel hebben gevormd zoals ik die toen had en welke kant ik op wilde.
00:06:16

Speaker 1: Ja, precies dus het was een beetje een soort mix bij jou.
00:06:20

Speaker 2: Ja inderdaad, maar ik denk wel dat het vooral bij mezelf is begonnen.
00:06:21

Speaker 1: Zeker zeker, en als u terugkijkt naar die aspiraties die in het begin had, heeft u het idee
dat deze dan aan de hoge van de lage kant. En waarom? Als je zo terugkijkt.
00:06:36

Speaker 2: Ik denk dat ze wel goed waren en niet per se aan de hele hoge of aan de hele lage kant
waren. Als ik in zes, en een half jaar tijd naar manager ben gegaan, dan dat denk ik dat ik dat best
snel heb gedaan. Maar dat is misschien ook hoe ik als persoon ben en die dan ook tegen mezelf zei, ik
moet dat snel kunnen, en het bedrijf heeft mij dan ook de ruimte aangeboden om het te doen.
00:06:58

Speaker 1: Oké, duidelijk en hoe vond u dan om accountant te zijn, haalde je er voldoening uit, was je
tevreden met wat je deed, je gaf net al een beetje aan van op een gegeven moment kreeg ik het
gevoel dat ik minder van waarde was voor de klant, de adviserende rol werd wat minder. Wat voor
gevolgen heeft die ontwikkeling, zeg maar gehad op jouw aspiraties om binnen de accountancy te
blijven?
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00:07:25

Speaker 2: Ik vind het oprecht van groot belang dat ik daar heb gewerkt en zie daar dit ook van in,
maar het klopt, dat ik uitiendelijk geen voldoening meer kreeg uit het werk zelf en dat ik acountant
was en dat heeft er echt mee te maken. Ik stoorde me er het meest aan dat je echt beperkt van
toegevoegde waarde kan zijn voor de klanten. Als ik nu ook dan zie, ik zit nu zegmaar aan de andere
kant van de tafel en het idee wat ik destijds had, dat wordt wel bevestigd, Je bent als accountant, ook
altijd bezig met het verleden. terwijl, wij zijn in het hier en nu en willen alleen maar vooruitkijken. en
ik weet natuurlijk dat het er allemaal bij hoort, dat is ook goed. Maar het werden steeds meer
checklistjes, die allemaal worden afgewerkt en soms en dan denk ik zelfs wel eens weten ze wel dat
ze hier bij een .... zijn of gewoon een klant aan het afvinken. En dat heeft voor mij zeker wel een rol
gespeeld in het feit dat ik niet lang manager ben geweest en vrij snel de overstap heb gemaakt tot
waar ik nu ben. En natuurlijk kwam de kans voorbij en dat het daardoor ook extrasnel ging. Maar ik
heb er geen spijt van gehad.
00:08:39

Speaker 1: Nee, oké, duidelijk en u hoeft niet bang zijn dat u mij hoe dan ook beinvloed, dit is voor
mij hartstikke leerzaam om te horen wat mensen zoals jij een ervaren manager daarover te zeggen
heeft. Hé, maar goed, want wat je zegt om in zon positie te komen waar jij zit, dan heb je gewoon
een RA nodig, of dan heb je gewoon wel ervaring nodig. Dus het is inderdaad gewoon een goede
leerschool en ik heb zoiets van, ik weet niet of ik dat heel mijn leven wil. Maar goed, het is in ieder
geval wel een mooie start en een mooie leerschool.
00:09:19

Speaker 2: Nee oke dan is het goed en ik kan me voorstellen dat het een beetje lullig antwoord kan
zijn, maar ik weet ook toen ik hier werd aangenomen dat ze ook specifiek opzoek waren naar iemand
met een RA titel en die bij een big four accountancy kantoor had gewerkt. Dus het is echt
waardevolle ervaring en ik vond dat oprecht ook heel mooi want je kunt je in korte tijd heel snel
ontwikkelen en veel zien met allerlei type bedrijven, dan kun je ook al een beetje zien wat je wel of
niet ligt. Ik heb daar ook nooit spijt van gehad. Ik vond het vaak ook mooi dat je vaak met een jong
team werkte.
00:09:54

Speaker 1: Oke ja dat is dan duidelijk. En als u dan achteraf kijkt: vindt u dat u veel moeite heeft
moeten stoppen in uw carrière om te komen waar u nu bent of om tot manager niveau te komen? In
uw tijd als accountant, denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal overuren, maar ook moeite in de zin
van energie enzovoort. Hoe vindt u dit, als je er achteraf naar terugkijkt.
00:10:30

Speaker 2: Ik denk wel dat ik er veel tijd en moeite heb moeten stoppen, inderdaad ook veel
overuren en misschien hoort dat ook wel een beetje bij de sector, plus ik ben, denk ik ook niet heel
mild voor mezelf geweest. In de zin van dat ik al het werk en moeite die ik erin moest stoppen ook
soms zelf wel op mijn hals heb gehaald. dus in die tijd kijk ik er dan ook op terug dat ik geen gezonde
werk-leven balans had. Dus in die zin vind ik wel dat ik er veel tijd en moeite in heb moeten stoppen.
00:10:59

Speaker 1: Was dit dan meer of minder dan je verwacht had van tevoren of had je wel zoiets van?
Had jij daar een verwachting bij? Van tevoren van dat je zoveel moeite en energie erin moest
stoppen.
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00:11:12

Speaker 2: Ik had natuurlijk wat ik net ookal zei, bekende in mijn omgeving die ook dit pad hadden
bewandeld. Maar ik ging er voor mijn gevoel een beetje optimistisch in, in de zin van dat ik dacht dat
komt wel goed, dat valt best wel mee, dus in die zin viel het misschien wel tegen, maar ehm ik vond
het ook nooit heel erg om overuren te maken, maar als ik daar nu op terug kijk met het werk wat ik
nu doe, dan zie ik dat ik ook carrière kan maken met een gezondere werk-leven balans. Maargoed de
tijd die ik er toen in heb gestoken hebben het wel gemaakt dat ik sta waar ik nu sta, dus dat is ook
wel weer zo.
00:11:48

Speaker 1: Oké, nee, duidelijk, dus ja, en dan is de vraag eigenlijk die daarop volgt: heeft deze
geïnvesteerde moet zich volgens u uitbetaald en heeft u dit ontmoedigd? Of bijvoorbeeld toe u van
staff naar senior en naar manager ging, Ja, je kreeg toch een bepaalde promotie en een soort
beloning voor jou inzet en voor de moeite die je hebt gedaan. Dus heeft die geïnvesteerde moeite
zich volgens jouw uitbetaald, ook tot waar je nu bent, zeg maar. Heeft u dit ontmoedigd of
aangemoedigd om door te groeien binnen de accountancy, hoe is dit bij uw gegaan?
00:12:27

Speaker 2: Ja ik denk zeker de tijd en dan moeite die ik er heb ingestopt zich heeft uitbetaald en
inderdaad ook een stukje in de vorm van promoties de je dan doorloopt. Maar ook nu de stap naar
het bedrijfsleven. Dus ja, dat heeft me zeker aangemoedigd al die tijd van staff naar senior en van
senior naar manager en inderdaad dus ook de aspiraties die ik toentertijd had om steeds door te
groeien binnen de accountancy.
00:12:52

Speaker 1: En had u wel op een gegeven moment van dat bent gaan kijken buiten de accountancy
omdat u zo veel extra over uren maakte of omdat de werkdruk zo hoog was bij wijze van spreken of
was dat niet aan de orde?
00:13:08

Speaker 2: Eigenlijk niet echt, ik, ik denk ook dat dat je begint natuurlijk vrij jong binnen de
accountancy en dan is het ook wel gewoon een soort leermoment om beter je grenzen aan te geven
en zelf die werken-leven balans in balans te houden. Dus dat is wel iets wat gedurende mijn carriere
als accountant is geweest en het is dus ook niet de reden dat ik weg ben gegaan, maar ik wist wel dat
ik op een gegeven weg zou gaan op het moment dat ik manager zou zijn, ja, ja, en ik was niet eens
echt op zoek, maar het ging gewoon vanzelf toen ik werd benaderd. Dan kan het snel gaan.
00:13:44

Speaker 1: Snap ik, en vraag 12 dan is: vindt u dat uw aspiraties gedurende uw accountanting carriere
zijn veranderd? Als ik het goed verwoord gaf u aan in het begin had ik zoiets van ik wil wel richting
die managementfunctie en wellicht ook partner. Maar goed, gedurende uw carrière kwam u er
eigenlijk achter van hé, misschien wil ik toch eens buiten de accountancy kijken en het bedrijfsleven
in en zo doende dat u nu zit op de positie waar je nu bent, is dat een beetje hoe het is gegaan, als ik
het zo goed verwoord?
00:14:16

Speaker 2: Ja dat verwoord je denk ik goed, ik zie het ook niet per se als een stapje terug dat ik nu het
bedrijfsleven in ben gegaan, maar eerder gewoon een andere richting waarin ik mezelf kan
onwtikkelen en doorgroeien.
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00:14:26

Speaker 1: Oké duidelijk. Ja, dan gaan we door naar het beïnvloedbare karakter. En ja, dan dan gaan
we kijken naar uw tijd als accountant bij het accountancy kantoor. dus dan is de eerste vraag, heeft u
in uw carrière wel eens deelgenomen aan leadership programs. Denk hierbij aan interne learning of
wellicht externe leadership programs en dit kunnen ook interne learnings zijn.wat betreft
management en dus het managen van people, hoe heeft u die learnings ervaren en wat heeft dit
voor invloed gehad op uw aspiraties?
00:14:59

Speaker 2: Ja ik heb zeker en dat soort programmas en learnings meegedaan en ja, ik denk dat dat
echt heel waardevol is, ik denk dat met name in de studie je vooral de inhoud leert en vaktechnisch
en tijdens die programmas en learnings je toch wel ook met name op persoonlijk vlak ontwikkeled en
ook in het kader om teams aan te sturen, ehm, ik vond het dan ook altijd wel motiverend en ja
inspirerend en dus hebben deze zeker wel een positieve invloed gehad op mijn aspiraties om door te
groeien als accountant.
00:15:24

Speaker 1: Oké, duidelijk, ja, dat kan ik me ook voorstellen en het is ook een beetje aangepast op het
niveau waar je op dat moment in zit. Dus als senior krijg je wat meer verantwoordelijke taken, maar
als manager op een gegeven moment, ja, dan moet je echt het conceptdenken en het aansturen van
mensen wordt dan heel belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat het inderdaad inspireert en
motiveert. Dus dat is duidelijk. Heeft u, in uw carriere weleens een mentor gehad en of deelgenomen
aan mentor programs ik weet dan: ja, iedereen binnen de accountancy bij dit kantoor heeft een
counselor en je gaat daar mee in gesprek. En hoe heb jij dit ervaren? Heeft dit invloed gehad op jouw
aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf? Dus dan moet je denken bijvoorbeeld aan oké, mijn
councilor heeft mij laten zien zien wat er allemaal mogelijk is binnen het bedrijf, die, of het wel in een
vorm van een rolmodel ik bedoel: oké, misschien had u in een vrouwelijke councilor waarvan je dacht
van oké, ja, zo, zo zou ik nou ook willen worden, of bij wijze van spreken, Hoe was dat bij u, en hoe
heeft u dit ervaren?
00:16:19

Speaker 2: Ja, ik had dus inderdaad een councilor in mijn tijd als accountant. Dat was wel een
mannelijke councilor, maar daar is niks mis mee. Ik vond het wel fijn dat ik met hem kon sparren over
mijn ideeën om door te groeien en hoe hij daarover dacht en wat mogelijk was. Zijn ideeën hebben
daar mij ook weleens bij geholpen om kansen te pakken, waar ik anders misschien niet zo snel zelf
aan zou denken. Moet je denken aan bijvoorbeeld trainingen die ik op heb gezet op het gebied van
dataanalyse daar ook wel eens naar het buitenland heb mogen gaan. Dus dat soort dingen, ja, dat ik
denk dat het een goede sparringpartner was.
00:17:04

Speaker 1: Dus voor u was het dan van positieve invloed geweest op uw uw aspiraties om destijds
binnen het bedrijf door te groeien of überhaupt binnen het bedrijf te blijven, zeg maar.
00:17:18

Speaker 2: O ja zeker, zeker. Ik denk dat het heel erg uitmaakt of je een klik hebt of je op die manier
met elkaar levelt en dus elkaar kan helpen met bepaalde dingen. En dat was gelukkig bij mij wel het
geval. en dus was mijn mentor zeker van positieve invloed op mijn aspiraties.
00:17:22

Speaker 1: Oke duidelijk dan zijn we nu bij de vragen omtrent discriminatie. En die bestaan eigenlijk
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een beetje uit twee smaken. Dan heb je de sociale discriminatie. Dat is echt de interactie tussen
collegas en klanten. En dan heb je de organisatorische discriminatie. En dat is meer of jij het gevoel
hebt dat het bedrijf jouw anders behandeld in de vorm van beloningen bepaalde borrels of wat dan
ook, dat dat jij op grond van jou geslacht anders bent behandeld. Nou en dan, de eerste vraag is die
sociale discriminatie. Die zeggen de interactie of jij wel eens vernederende opmerkingen of
intimidatie op de werkplek op grond van jou geslacht. Heb je dat wel eens meegemaakt in jouw tijd
als accounting en zo ja, hoe heb jij dit ervaren? En wat is dit voor invloed gehad op uw aspiraties om
door te groeien als accountant?
00:18:10

Speaker 2: Ik ervaarde het niet zozeer als vernederend of intimiderend, maar ik denk eigenlijk dat
elke vrouw binnen de accountancy weleens ervaring heeft met opmerkingen of wat dan en ja, wat ik
zeg ik ervaar dit niet per se als iets heel negatiefs. Ik kan er vaak juist ook wel om lachen omdat het
vaak een beetje cynisch bedoeld is.
00:18:34

Speaker 1: Wat bedoelt u dan met de cynische opmerking? Waar moet ik dan aan denken? Of u heeft
uz zoiets van het wordt wel vaker gedaan, dus het was wel iets wat u vaker merkte, zeg maar dat een
grapje of een opmerking werd gemaakt. Of hoe moet ik dat zien?
00:18:49

Speaker 2: Ja gewoon een opmerking zoals dat vrouwen minder zijn of een wat plagerige opmerking.
Maar nogmaals ik persoonlijk ervaar dat niet als iets heel vervelends. Ik denk wel nog altijd wel dat
vrouwen zich wat meer moeten bewijzen en ik denk ik, ik sta er nog best wel open in, ik ben niet zo
feministisch, maar ik denk dat het gewoon door simpele zaken komt zoals dat vrouwen zwanger
worden, en dan kan het zijn dat je langdurig eruit bent en dat is praktisch, maar het is wel een
nadeel. Maar ik, ik vind het ook lastig als er heel veel nadruk komt te liggen, dat dat zie ik nu ook bij
grolsch en ik zag dat ook in de accountancy dat er heel veel nadruk op komt te liggen dat vrouwen
ook in topfuncties moeten komen. en dat ze zelfdede kansen moeten krijgen. En dat is allemaal wel
zo. Maar als er heel veel nadruk op komt, dan krijg ik nog wel eens het gevoel dat mocht ik een stap
gaan maken,dat ze misschien wel zeggen van: hé zij is geworden, omdat ze ee vrouw is en dat is het
laatste wat ik wil!
00:20:02

Speaker 1: Ja, nee, dit is inderdaad meer richting de organisatorische discriminatie. Inderdaad, wat je
zegt, ik heb dat vaker teruggehoord in afgelopen interviews, vaak wordt er bij discriminatie aan
negatieve discriminatie gedacht, maar het kan ook, zeg maar, de andere kant op slaan dat het juist
positieve discriminatie wordt en binnen de accountancy je heb je gewoon vaker te maken met
bepaalde promoties en dan heb je weleens een mannelijke conculega zeg maar, en als vrouw wordt
jij het dan uiteindelijk, Ja, word je het dan omdat je die competenties hebt of omdat je een vrouw
hebt inderdaad.
00:20:41

Speaker 2: Ja nee inderdaad, ik vind ook dat het punt nu een beetje aan het ontwikkelen is dat die
negatieve discriminatie nu aan het veranderen naar positieve discriminatie. Maar ik vind het
allerbelangrijkste dat er gekozen wordt voor kwaliteit en niet om om te kijken van ow we hebben
een tekort aan vrouwen dus het moet een vrouw worden dat is iets wat je totaal niet moet willen als
professional in het algemeen.
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00:21:11

Speaker 1: En heeft dit dan ook nog een bepaalde invloed op uw aspiraties?
00:21:29

Speaker 2: Ik heb zeker de aspiratie om om verder te groeien en ook toen binnen de accountancy,
Ehm maar ik ben nu juist een beetje bang geworden. Nouja Ik ben er niet bang voor, maar ik heb wel
het gevoel dat ik graag op kwaliteit beoordeelt wil worden en niet dat ik het ben geworden omdat ik
een vrouw ben, dus in die zin heeft dit niet per se een invloed op mijn aspiraites, ik wil dan juist
misschien wel bewijzen dat ik wel degelijk die kwaliteiten heb.
00:21:56

Speaker 1: Oké, duidelijk, nee, dan denk ik dat dat inderdaad wel goed is behandeld en duidelijk is. En
had u in uw carrière toentertijd ook enige vorm van familie verantwoordelijkheden denk hierbij aan
kinderen of aan andere familieleden waar bijvoorbeeld gezorgd voor moest worden.
00:22:17

Speaker 2: Nee ik had toentertijd alleen een vriend zelf, en die werkte ook fulltime, dus, in die zin had
ik nog niet echt familieverantwoordelijkheden.
00:22:22

Speaker 1: Oké, duidelijk. En dan is de volgende vraag. Inderdaad, u gaf aan dat u een partner had
toentertijd, ook, denk ik of niet, of maakt niet uit. Heeft u het gevoel dat uw partner van invloed is
geweest op uw aspiraties om door te groeien binnen de accountancy of binnen het werk wat wat je
nu doet?
00:22:48

Speaker 2: Kijk natuurlijk ga je in gesprek daarover met elkaar en we werkten toen allebei full time en
hadden een goeie baan, dat maakt dat je niet afhankelijk bent van elkaar, ja, je hebt het gesprek met
elkaar, maar daarin steun je elkaar denk ik, vooral ook. maar je hebt wel gesprekken, als je
uiteindelijk een keertje kinderen wilt, en ik weet dat als je in topfuncties wilt blijven, dan zul je toch
wel minimaal vier dagen moeten blijven werken. Maar als je drie dagen gaat werken, dan weet ik
eigenlijk wel dat het niet meer gaat worden. En je ziet toch wel nog veel de oude situatie, denk ik, dat
de vrouw vooral minder gaat werken maar daarin vinden we elkaar denk ik wel dus ik denk niet dat
mijn partner echt van invloed is geweest op mijn aspiraites binnen de accountancy. Zeker niet in de
negatieve zin iniedergeval haha.
00:23:41

Speaker 1: Oké en u gaf ook aan regelmatig over uren gemaakt te hebben toentertijd, en daar vond
uw partner niks van of had dit niet zodanig een invloed op jouw aspiraties? Jij hebt toen wel bewust
ervoor gekozen om uit de accountancy te stappen. Ook voor die work-life balanece, misschien heeft
dat wel onbewust invloed gehad van oké, ik wil die work life balance ook beter omdat ik ook een
partner hebt, dus daar wil ik ook rekening mee houden. Hoe is dit bij jou gegaan?
00:24:28

Speaker 2: Het is denk ik vooral dat ik achteraf kan zeggen, wat een verademing dat het ook op
manier kan, dat ik ook op deze manier kansen krijg en dat je daar niet per se zoveel uren voor hoeft
te werken om wat te bereiken. En natuurlijk het heeft echt welleens voor een discussie gezorgd van,
he doe die laptop is dicht, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat ik anders in mijn carrière ben gaan
staan zegmaar. is echt wel eens een keertje, gewoon even die je hebt.
00:24:54

Speaker 1: Nee, oké, duidelijk en dan is de laatste vraag omtrent het beïnvloedbare
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karaktereigenschap of u denkt dat er nog andere relevante factoren zijn die wij niet hebben
besproken, die van invloed zijn geweest op de vorming van jouw aspiraties gedurende jouw carriere
als accountant professional. Misschien vond je collegas binnen de accountancy wel heel leuk en dat
je zoiets had van oké. Dus wil ik nog wel tot manager gaan of dat soort dingetjes zeg maar die we niet
hebben besproken. Dit is daar een voorbeeld van wat een andere collega aangaf.
00:25:38

Speaker 2: Nee inderdaad wat ik net al zei, het is echt supermooi denk ik, dat je in jonge teams werkt,
met een groep jonge collegas die allemaal dezelfde drijfveer hebben om te gaan. Kijk, nu hier in het
bedrijfsleven kom je ook mensen tegen die niet allemaal dezelfde drijfveer hebben of allemaal
dezelfde aspiraties hebben. En in de accountancy gaat dat wel meer dezelfde richting op. over
hetzelfde. Nu werk ik met meer mensen die het allemaal wel prima vinden en dat was wel iets wat
mij motiveerde en ook mijn aspiraties. Je hebt allemaal dezelfde drijfveer om de klant zo goed
mogelijk af te ronden en het met zijn allen te fixen zegmaar. Dat heeft mij zeker geholpen en gaf mij
ook voldoening.
00:26:20

Speaker 1: Duidelijk nou dan gaan we naar de afsluitende vragen, en dan is de eerste: denkt u dat er
verschillen zijn in aspiraties om door te groeien binnen de accountancy tussen mannelijke en
vrouwelijke professionals en zou dit volgens jou kunnen bijdrage aan de verklaring waarom er minder
vrouwen in topmanagement functies zitten?
00:26:45

Speaker 2: Ja ik denk het echt, en ik denk niet zozeer dat ik er zelf eentje van ben. Maar als ik om me
heen kijk dan zijn er eigenlijk ehm, meer mannen in top functies en ze zijn er wel mee bezig, maar ik
heb het daar ook weleens met een andere vrouwelijk collega over gehad en dan zeggen wij ook wel
eens van vrouwen werken het soms ook zelf in de hand en daarmee bedoelen we dan dat ze maar 3
dagen willen werken en dan is het simpel en vallen veel topfuncties gewoon af, en je kunt wel zeggen
dat mensen die dual-role willen, maar dat werkt gewoon niet zo in de praktijk en daar ben ik me van
bewust en ik denk wel dat je onder andere daardoor minder vrouwen ziet in topfuncties en ik heb
het gevoel dat dit wel aan het veranderer is, maar dit gebeurd langzaam.
00:29:36

Speaker 1: Ja, precies, dus u denk dat het gewoon nog wat tijd nodig heeft.
00:30:04

Speaker 2: Ja, ik zie toch ook wel om me heen, ik ben 30 en heb nog geen kinderen, maar mensen om
je heen beginnen wel met kinderen en dan zie ik eigenlijk nog heel vaak de situatie dat de vrouwen
dan zeggen: ja, ik ga minder werken, dat is prima, en is niks mis, maar daarmee wordt de kans op een
topfuncties voor die vrouwen toch wel een stuk kleiner.
00:30:25

Speaker 1: Zeker, zeker ik kan inderdaad begrijpen wat u bedoeld. En dan is de laatste vraag kijkend
naar de aspiraties die u had aan het begin van uw carrière om toch wel tot manager niveau en
wellicht partner te worden. Ja, waarom dan toch de keuze om voor een ander carrière pad?
00:31:41

Speaker 2: Nee, ja, die is eigenlijk al wel een beetje beantwoord inderdaad van oké, die die rol van
accountant is wat veranderd, het stukje waarde creëren voor de klant, dat werd voor mijn mijn
gevoel minder. Dus toen ben ik gaan kijken in het bedrijfsleven, en toen is er iets op je pad gekomen.
Dus ik denk dat daar ja, ik denk dat op die manier wel die vraag voldoende is beantwoord, Dus dat
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komt wel goed. Ja, dan dan heb ik eigenlijk geen vragen meer en ik weet niet of of u nog vragen heeft
aan de hand van de vragen die zijn gesteld.
00:32:25

Speaker 2: Top, dankjewel, jij ook bedankt en succes! Doei
00:32:30

Speaker 1: Tot ziens!

Interview 6 (male, current):
00:00:00

Speaker 1: Hi goedemorgen.
00:00:02

Speaker 2: Hi Joep, goedemorgen.
00:00:04

Speaker 1: Allereerst wat fijn dat u de tijd en moeite wilt nemen om mij te helpen met mijn
scriptieonderzoek, Ik weet niet of je aan de hand van al mijn mailtjes of nog vragen hebt van
tevoren?
00:00:08

Speaker 2: Nee eigenlijk niet, het was allemaal vrij helder.
00:00:12

Speaker 1: oke top, dan ja, dan zijn er een aantal. standaard vragen van leeftijd, huwelijksstaat of u
nog kinderen heeft, welke opleidingen u heeft gedaan en wat uw huidige functie is binnen het bedrijf
en hoelang u daarover hebt gedaan? Misschien kun je kun je kort je zelf kort in te introduceren
waarin je dat de waarin dat aan bod brengt.
00:00:25

Speaker 2: Ja, dat is goed. Laten we vooral beginnen met je.
00:00:29

Speaker 1: Oké. haha top.
00:00:34

Speaker 2: Ik ben 34 jaar ,samenwonend, twee kinderen, kwa opleiding is universiteit en vervolgens
ook nog post master aan nijenrode universiteit. En mijn huidige functie binnen het bedrijf is senior
manager. Ik ben nu, dit is mijn derde jaar senior manager en ik ben in 2006 begonnen na het vwo,
dus ik heb een vrij lang traject kan ik wel stellen van inmiddels 14, 15, nou van 14, een half jaar. Dat is
het denk ik eigenlijk wel.
00:01:14

Speaker 1: Oké, duidelijk, dus u heeft van het vwo. Bent u gelijk gaan werken en of je naar het vwo
bijna gelijk gaan werken en studeren daarnaast.
00:01:24

Speaker 2: Ik was 19 toen ik begon bij dit accountancykantoor.
00:01:28

Speaker 1: Oké, ja, dat was je er inderdaad al vroeg bij, maar duidelijk en dan nu al inmiddels al drie
jaar senior manager, oké, dan kunnen we door naar de vragen die over aspiraties gaan en daarmee is
de eerste vraag gelijk: ja, wat waren uw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf en de
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accountancy? Dus wat waren je verwachtingen? Had jij een bepaald doel voor ogen? Ja, wat waren
die voor jou?
00:01:56

Speaker 2: Voor mij was dat het hoogst haalbare na streven en wat dus zoveel betekent als partner
worden binnen dit bedrijf.
00:02:06

Speaker 1: Oké, duidelijk en waar waren die verwachten toentertijd op gebaseerd? Waren die vooral
vanuit jezelf gedreven of ook vanuit de andere mensen of vanuit informatie die je extern hebt
verkregen?
00:02:19

Speaker 2: vooral vanuit mezelf, een stukje bewijsdrang en dat je graag wil laten zien, dat je een
bepaalde leer curve doorkomt en en dat is het mooi aan aan het werk bij dit kantoor, dat je dus ook
eigenlijk in iedere functie doe, je vaak wel weer wat anders en daarmee ontwikkel je je gedurende
alle promoties, ontwikkel je je ook.
00:02:51

Speaker 1: Oké, en als je nu achteraf terugkijkt naar de aspiraties en de verwachtingem die u aan het
begin had, die waren voor jou het hoogst haalbare, Vind je die dan nu achteraf aan de hoge van de
lage kant? En waarom?
00:03:07

Speaker 2: Nou ja, voor mezelf vind ik ze niet te hoog, maar goed, dat is een andere vraag die straks
nog komen, maar ik ga toch nu vast beantwoorden. Het heeft natuurlijk wel een bepaalde prijs.
00:03:22

Speaker 1: Ja, ja.
00:03:24

Speaker 2: Jij had het over de tijd, moeite, geld, geloof ik, vooral tijd en energie en daarmee andere
dingen niet kunnen doen, dat, dat vraagt wel wat.
00:03:36

Speaker 1: Ja, snap ik, en dan hebben we kunnen daar gelijk wel even naar die vraag naar maken.
Inderdaad, want ja, achteraf kijkend vindt u dat die veel moeite hebt moeten investeren in de vorm
van tijd, energie of geld, en en ja om te komen tot waar je nu bent, dus tot het derde jaar senior
manager, is dit meer of minder dan je had verwacht?
00:04:00

Speaker 2: Het is meer dan ik had verwacht. Aan de andere kant heb ik ook niet zo of niet altijd
moeite mee gehad, omdat ik het werk ook gewoon ontzettend leuk vindt. Want daar is het ook een
soort hobby door geworden. Zo zie ik het dan maar. Ik heb eigenlijk geen hobbys, dus als benoem ik
mijn werk vaak maar als hobby, ja, nee, ik vind het werk ook gewoon heel erg leuk dat dat zorgt er
ook voor kijk als ik weet ik vind er morgen niks meer aan dan, dan dan kap ik er ook gelijk mee. Dat is
voor mij het belangrijkste dat je er lol uithaa;t en dat je met je collegas lekker kan sparren en dat
zorgt er ook voor dat je gemotiveerd blijft om door te gaan en door te groeien.
00:04:42

Speaker 1: En dat is inderdaad ook een vraag waarin staat: van hoe vind je het om accountant te zijn?
Haal je er voldoening uit? Ben je tevreden met wat je doet. Je geeft eigenlijk aan dat jij dus tevreden
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bent, Je haalt plezier uit je werk en je zei ook van oké, dit geef mij een soort van extra motivatie om
door te gaan en door te groeien binnen het bedrijf, als ik het goed begrijp.
00:05:01

Speaker 2: Ja, dat heb je goed, Klopt.
00:05:05

Speaker 1: Oké, en ja, u vond het dus wel meer moeite dan nu al van tevoren had verwacht. Vindt u
wel dat die moeite ze geeft uitbetaald, waar tot waar je nu bent?
00:05:18

Speaker 2: Uh, althans laat ik het zo zeggen, er zijn collegas die het met minder tijd, moeite of geld
wellicht ook bereiken. Maar er komt wel bepaalde tijd, moeite en geld die er voor nodig is om
bepaalde functie binnen deze organisatie te bereiken. Dat kan ik niet ontkennen. Als zie ik wel dat
daar in de laatste jaren een ontwikkeling is doorgemaakt dat dat wel steeds minder, laat ik het zo
zeggen, tien jaar geleden was, werd vooral gekeken hoeveel overuren maakt iemand en nu wordt er
juist gekeken maar dan gecorrigeerd van oké, ja, is dat nou wel nodig?
00:05:56

Speaker 1: Ja, nee, oké. Dus als ik, als ik dan vraag van heeft, die geïnvesteerde moeite zich uitbetaald
en dit heeft jou dan vervolgens ook weer aangemoedigd om uw carrière voort te zetten in de
accountancy?
00:06:12

Speaker 2: Ja dat klopt.
00:06:14

Speaker 1: Oké duidelijk, en u gaf wel aan van in het begin van mijn accounting carrière, toen had ik
zoiets van ik wil het hoogst haalbare, is dit altijd zo gebleven, heb je zoiets gehad van oké, partner,
niveau, ik weet niet of ik dat nog steeds wel, maar ik wil in ieder geval wel tot een manager of senior
manager. Hoe is dat intwikkeld? Is er iets veranderd en wat is daarin veranderd?
00:06:36

Speaker 2: Nou, daarin is eigenlijk vrij weinig veranderd.
00:06:38

Speaker 1: Ah oke die zei die die ja, die aspiraties en die ambitie om voor het hoogst haalbare gaan is
er altijd geweest, en nog steeds, ja, ook als je nu van kijkt van oké, wat voor tijd en moeite er
ingestoken moet worden.
00:06:57

Speaker 2: Ja, weet je, op het moment dat jij op zondag gaat werken en de rest van het gezin doet
leuke dingen, dan denk je wel soms van waar doe ik het voor? Dat kan ik niet ontkennen dan moet
soms ook gewoon, ja, weet je, dan moet die knop om en dan moet je ook gewoon doen. Dus als je er
te veel over na gaat denken, dan dan is dat niet per se dat je denkt, nou waar, waar is deze moeite en
energie allemaa eigenlijk voor nodig.
00:07:26

Speaker 1: Oké, dus dan kan het soms wel, als je je geeft aan oké, als je er te veel over gaat
nadenken, en dan kan het soms wel een beetje ontmoedigend zijn dat je de zoveel tijd en energie in
moet stoppen.
00:07:36

Speaker 2: Dat klopt.
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00:07:38

Speaker 1: Oké, duidelijk, dan gaan we nu door naar het beïnvloedbare karaktereigenschap en eh, ja,
er is al aangegeven door uw collegas en ex collegas dat het kantoor bepaalde learnings zijn omtrent
leadership aanbied en dat je per niveau, zeg maar, bepaalde learnings krijgt. Ja, hoe is dit voor jou?
Heb je daaraan deelgenomen? Wat heeft dit voor jou betekent? Heb je zoeits van aan die dingen heb
ik wat gehad. De dingen die ik daaraan heb gehad, hebben mijn aspiraties zodanig beïnvloed dat ik
dacht van: oké, dit dit, dit lijkt me wel wat, bijvoorbeeld het managen van people naarmate hoe
hoger je komt. Hoe is dit voor jou geweest met betrekking tot aspiraties om door te groeien binnen
het bedrijf?
00:08:22

Speaker 2: Nou, ik denk dat het niet zozeer mijn aspiraties heeft veranderd, als wel dat deze
mogelijkheden die worden geboden, mij wel gefaciliteerd hebben om door te groeien in die functies.
00:08:37

Speaker 1: Dus meer het verbeteren omtrent je skills en je vaardigheden.
00:08:39

Speaker 1: Want vooral in het begin heb je het verhaal over de inhoud en hoe verder je doorgroeit is
het niet alleen meer inhoud, maar zijn er ook andere skills die daarbij komen kijken, meer gericht op
communicatieve vaardigheden en dat soort dingen.
00:08:55

Speaker 1: Oke dus meer gericht op de soft skills en jij geeft aan, wil je doorgroeien binnen het
bedrijf dan heb je daar wel veel aan en dan dan heb je die gewoon nodig.
00:09:05

Speaker 2: Ja, absoluut.
00:09:06

Speaker 1: Oké, duidelijk, dus wat betreft jouw aspiraties heeft het daar niet echt invloed op gehad,
maar wel op jouw competenties zeg maar om daar te komen.
00:09:17

Speaker 2: Ja nee zeker, laat ik het zo zeggen, ik ben wel, ja goed, ik was natuurlijk ook pas 19 toen ik
begon, en nu 15 jaar later. Nu kan ik wel stellen dat ik wel een bepaalde ontwikkeling heb
doorgemaakt.
00:09:34

Speaker 1: Oké, duidelijk. En ja, iedereen binnen de organisatie heeft ook een bepaalde counselor in
de vorm van een mentor en ongetwijfeld heb jij die ook gehad, en wellicht nog steeds, en wat wat
voor invloed heeft dit gehad op jouw aspiraties heb je toen jij bijvoorbeeld net begon, toen, ja, je kan
je zoiets van oké, mijn mentor, of counselor, die laat mij wel zien wat van kansen er zijn binnen het
bedrijf. Mijn counselor is een soort rolmodel voor mij wat betreft mijn aspiraties binnen het bedrijf.
En hoe was dit voor jou? Heb jij dit ook zo ervaren? Of hoe? Hoe was dat voor jou?
00:10:11

Speaker 2: Ja, dat dat heb ik wel degelijk zo ervaren. ik heb eigenlijk van het begin al wel dat ik een
manager als, ik ben natuurlijk begonnen als junior staff. Ik denk dat ik in eerste instantie een senior
counselor had en toen wel gelijk managers en senior managers en daarmeehebben zij mij zeker wel
laten zien wat de mogelijkheden zijn binnen, dit bedrijf. En sinds dat ik manager ben heb ik een
partner als counselor.
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00:10:42

Speaker 1: Ja, en jij gaf al aan die heeft mij laten zien wat er mogelijk is binnen het bedrijf en heb jij
wel zoiets gehad van oké, dat had een positieve invloed op jouw aspiraties om door te groeien
binnen het bedrijf.
00:10:59

Speaker 2: Ja, je leert ook van die persoon hoe die bepaalde dingen doet en mijn counselor is ook
voorzitter van de regio waarin ik werk. Ja, weet je, kijk dat, dat soort dingen inspireren natuurlijk wel
en dan vooral ook hoe hij bepaalde dingen aanpakt zegmaar en dat ik daarin verschil, ja daar leer je
van. En dat heeft zeker wel een positieve invloed gehad en of nog steeds op mijn aspiraites om door
te groeien binnen de accountancy.
00:11:23

Speaker 1: Ja, oké, duidelijk, dan zijn we nu aangekomen bij de vragen omtrent discriminatie en daar
heb je eigenlijk twee smaken in. Dan heb je de sociale discriminatie en dat gaat echt over de
interactie met collegas of klanten. Dus dat bijvoorbeeld vernederende opmerkingen of intimidatie op
de werkplek op grond van van jou geslacht of van het geslacht van iemand, van een collega van jou,
bijvoorbeeld een vrouw en waarbij organisatorische discriminatie meer is, dat het bedrijf
onderscheid maakt in man en vrouw, in bijvoorbeeld beloning of bijvoorbeeld het organiseren van
evenementen of dergelijke dingen. Dat jij je anders behandeld voelde omdat je een man ben, in jouw
geval of collegas omdat ze een vrouw zijn. Dan is de eerste vraag van: heb jij wel eens te maken
gehad met sociale discriminatie? Dus echt die interactie met collegas of klanten, weet jij anders ben
de, dat jij je anders behandeld voelen omdat jij een man was of collegas hebt anders zien behandeld
worden omdat zijn vrouw zijn.
00:12:27

Speaker 2: Nee ik begrijp wat het begrip inhoud en eigenlijk kan ik daar heel kort in zijn en die
ervaringen heb ik niet gehad of niet bewust zo meegemaakt.
00:12:27

Speaker 1: Oké, duidelijk. Dus je hebt daar gewoon zoiets van. Nee, dat dat heb ik niet bewust
meegemaakt of?
00:12:33

Speaker 2: Kijk weet je ik geloof daar ook niet zo heel erg in als ik eerlijk ben.
00:12:40

Speaker 1: Ja, oké, ja, dat is duidelijk, dat kan. Het is natuurlijk zo dat dat jij als man dat misschien
niet zo ervaart, ik heb wel ook al mijn vrouw gesproken die dit wel zo ervaren en dat is natuurlijk een
dingetje. Dat eh, dat is natuurlijk anders, omdat jij een man bent maar goed, dat is zeker mogelijk en
heb je wel wat je hebt? Dan de organisatorische discriminatie? Heb je daar wel eens te maken gehad.
Dus dat het bedrijf anders om gaat, met met vrouwen of met mannen. En wat daarbij is dat het niet
per se alleen negatief discriminatie hoeft te zijn, maar bijvoorbeeld, ik heb ook gehoord dat vrouwen
nu aangeven van oké, ik heb het gevoel dat waar het het vooral negatieve discriminatie was, slaat
het nu een beetje om naar positieve discriminatie, van dat mochten ze een promotie zijn en er zijn
twee, twee kandidaten, een man en vrouw. Ze hebben dezelfde competenties dan dat eerder
geneigd is om ze de vrouw te doen, om die gelijkheid maar te krijgen in het topmanagement
managementfuncties hoe, hoe? Ja, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Hoe ervaar jij de?
00:13:41

Speaker 2: Laat ik het zo zeggen, maar misschien komt die vraag straks nog wel. Ik denk dat aspiraties
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individueel kunnen verschillen. Die kunnen per sekse verschillen, maar ook binnen die sekse kunnen
ze per individu gewoon verschillen, ook niet alle mannen willen een bepaalde functie nastreven,
zoals dat niet alle vrouwen een bepaalde functie willen nastreven. En dat. Dat is heel gezond. Het
klopt dat in managementfuncties vrouwen onder vertegenwoordigd zijn. Nou ik laat het gehaal aan
jou om te verifiëren hoe dat is ontstaan. Maar ik, ik kan niet zeggen dat deze organisatie bewust
negatief discrimineert ten opzichte van ieder individu, laat staan hele groepen qua sekse,
daarentegen vind ik het. Ik kan me wel indenken dat inderdaad, op dit moment begint het wel een
beetje door te slaan. Maar goed, misschien is dat vanuit mijn perspectief als blanke hetero man, dat
ik dat zo zie, hé, want het begint een beetje geforceerd te lijken dat we bezig zijn met het moet
allemaal op basis van aan etniciteit, het moet op basis van ander geslacht. En ja weet je als je als
blanke hetero man nou gewoon echt beter bent in je werk dan iemand, het liefst lesbisch, getint,
vrouw, in een rolstoel, ja, weet je dan, dan wordt die man het toch gewoon. Maargoed dat is even
vanuit mijn perspectief als blanke hetero man, want daar gaan de vooroordelen over en en en ik vind
gewoon en en en en als iemand met een etnische achtergrond beter is dan die blanke man of vrouw,
dan wordt die het natuurlijk. Weet je voor mij is dat. Ik ben echt absoluut een voorstander van dat
we elkaar gewoon op inhoud beoordelen en hoe iemand dan is qua uiterlijk, weet je, dat interesseert
me eigenlijk helemaal niks. Het gaat om kwaliteit en als iemand kwaliteit heeft dan moet dat komen
bovendrijven ongeacht hoe je eruit ziet of dat je nou man of vrouw bent.
00:15:54

Speaker 1: Het gaat om kwaliteit en kwaliteit komt bovendrijven of je nou wat van etnische
achtergrond of wat van sekse je ook hebt.
00:16:02

Speaker 2: Absoluut, ik moet wel zeggen, het is ook wel hoe je er zelf in zit. Ik, ik, ik was 25 toen mijn
oudste zoon geboren werd, dus dat is relatief jong, zeker ook in de accountancy. Maar ik heb er. voor
mezelf wel voor gezorgd dat ik in ieder geval op vrijdag probeerde thuis te zijn.
00:16:25

Speaker 1: Oké.
00:16:26

Speaker 2: Dat was toen, in die tijd, hè het is al bijna tien jaar geleden was dat niet per se heel sociaal
maatschappelijk geaccepteerd, dat je als man zo een soort constructie had. Want ik werkte wel
dezelfde uren, maar dan op vrijdag niet aanwezig . Ja, dat is tegenwoordig heel anders. Je wordt nog
net niet aangemoedigd. Maar ja, weet je, dus ik zou zeggen: die kansen zijn er zeker en er zijn ook
collega's mannen en vrouwen die parttime werken. Dus daarmee zou zeg maar dat dat glazen
plafond en die barrieres zowel voor vrouwen als voor mannen wat gezien wordt, zou daarmee steeds
een beetje minder worden en dat is over de tijd ookal minder geworden. Of iniedergeval dat mensen
het gevoel hebben dat dat zo is, hé, want dat dat gevoel heb ik soms wel eens dat mensen zichzelf
bepaalde druk opleggen of dat zal wel niet kunnen bij dit bedrijf weet je wel, en dan zonder dat dan
eerst te gaan proberen. En ja, tuurlijk is het niet zo makkelijk als je nou net een tweeling bijvoorbeeld
hebt gekregen, en je wil vier dagen werken, maar ja, goed, weet je, dat is het zowel voor de man als
voor de vrouw denk ik.
00:17:37

Speaker 1: Ja, oké, duidelijk, en wat je zei dat je nu het gevoel dat er een beetje, dat het nu dat nu
een beetje een doorgeslagen wordt, heeft dat nog invloed op jouw ja aspiraties om door het goede
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binnen een bedrijf? Heb je het gevoel van oké, ja, het is nu op het moment bewijze van spreken geen
eerlijke strijd of ik heb het gevoel van dat er te weinig naar kwaliteit wordt gekeken?
00:18:01

Speaker 2: Nee, nee, ja, ik acht iedereen voldoende verstandig om daar goed mee om te gaan. En
professionals op kwaliteit en inhoud te beoordelen.
00:18:10

Speaker 1: Oké, duidelijk en en je gaf aan dat je op je vijfentwintigste dus je eerste kindje kreeg. Ehm
ja, wat gebeurde er toen, ja, met jou carrière, aspiraties, dan krijg je bepaalde familie
verantwoordelijkheden jij gaf aan dat jij dan hetzelfde aantal uren maakte, alleen dan op vrijdag niet
aanwezig was. Ja, wat. Wat hebben die familie, verantwoordelijkheden in de vorm van kinderen dan
voor invloed gehad op jouw carriere aspiraties.
00:19:23

Speaker 2: Nou, wat mij betreft heeft zeg maar die familie uitbreiding geen directe impact gehad op
de aspiratie an sich, maar wel op de invulling van mijn tijdsbesteding waarbij ik probeer dat ik wel
rond 6 uur thuis ben en pas om acht uur ga ik weer verder met werken nadat de kinderen naar bed
zijn. Dus op die manier probeer ik daar wel zelf een draai aan te geven.
00:19:49

Speaker 1: Oké, duidelijk, dus vanuit praktisch oogpunt heeft het wel degelijk invloed gehad op jouw
work-life balance, maar omtrent jou aspiraties heeft daar heeft dat niet zozeer in invloed gehad van.
Oké, nu hebben kinderen, dus vind ik het wel mooi zo.
00:20:03

Speaker 2: Ja klopt, vanuit praktisch oogpunt inderdaad had het zeker wel een aantal consequenties
wat ook gevolgend had voor hoe ik te werk ging voor mijn werk zegmaar. Maar mijn aspiraites om
het hoogst haalbare na te streven is wel altijd gebleven en nog steeds.
00:20:06

Speaker 1: Oké, duidelijk en ja, u gaf aan dat dat u dus ook een partner heeft, wat voor invloed heeft
uw partner gehad op uw aspiraties om door te groeien tot waar je nu bent, senior manager en waar
je wellicht nog wel tot wil doorgroeien ja, heeft u een partner, daar ook nog een invloed gehad?
00:20:27

Speaker 2: Onmiskenbaar moet ik toegeven, nee ja, goed, die faciliteert natuurlijk wel. Als ik op die
zondag bijvoorbeeld nog ga werken, ja, dan is zij er bijvoorbeeld dus wel. Dus dus ik ik kan niet
ontkennen dat dat wel zeer belangrijk is dat dat dan in ieder geval ook door haar in dit geval
gesteund worden. Ook niet altijd van harte, maar door haar kan ik mijn aspiraties wel vervullen en
eraan werken.
00:20:52

Speaker 1: Nee, nee, nee, precies in jouw geval heb je wel zoiets van. Mijn partner heeft een
positieve invloed gehad op mijn aspiraties om door het goede binnen het bedrijf, omdat je weet dat
zij zodanig steunt dat het wel dat het mogelijk is, wat jij wil wat jij zeg, maar ambieert.
00:21:11

Speaker 2: Niet altijd van harte wat ik zei, maar grosso modo ja zeker, meer positief van negatief.
00:21:15

Speaker 1: Daarnaast neem ik aan dat af en toe, als jij dan na acht uur nog zat te werken en zij op de
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bank, dit van joh, doe, die laptop is dicht en er dr ook zegt van wij zitten dat dat soort dingen, die zijn
om onontkoombaar.
00:21:27

Speaker 2: Ja, dat klopt, ja, oké.
00:21:30

Speaker 1: Ja, duidelijk, oké. En dan vraag 19 is, denk ik, denk jij, dat er nog andere relevante factoren
zijn die wij niet hebben besproken, die van invloed zijn geweest op jouw op de vorming van jouw
aspiraties gedurende jouw carriere dus we hebben een aantal dingen besproken: discriminatie,
leadership, mentor, familie, partner. Heb jij nog andere dingen van je zegt oké, ja, dat is ook wel voor
gezorgd dat ik binnen het bedrijf ben blijven werken, of ja sta waar ik nu staan. Een collega gaf onder
andere aan bijvoorbeeld de collegas de sfeer die er op het werk is. Dat dat sociale aspect van van het
beroep.
00:22:12

Speaker 2: Dat zorgt ervoor mij alleen maar voordat ik het werk leuker vindt. Dat is niet zozeer omdat
ik mijn aspiraties aanpas of dat is ook niet de reden dat ik mijn aspiraties haal, maar dat is dat dat je
het werk leuk vindt en dat je daarom zin hebt en nog steeds lol hebt in het werk wat je doet. Voor mij
zijn dat meer de randvoorwaarden zegmaar.
00:22:36

Speaker 1: Oké duidelijk.
00:22:37

Speaker 2: Althans voor mij.
00:22:39

Speaker 1: Ja, oké, ja, en dan dan is de afsluitende vraag die die heb je eigenlijk al een beetje
beantwoord, of in ieder geval jou inkijk daar op gegeven : ja, denk jij dat er verschillen zitten in
aspiraties om door te groeien dinnen het bedrijf, tussen mannelijke en vrouwelijke accounting
professionals zo ja is, zou dit helpen bij het verklaren van die gender promotion gaps.
00:23:00

Speaker 2: Kijk wat ik net ook al zei he van aspiraties kunnen per persoon verschillen. Dit kan zowel
binnen de vrouwelijke als binnen de mannelijke professionals en eh, ja, of der nou echt een verschil
zit tussen de mannelijke of tussen vrouwelijke professionals, dat is ja, dat is de vraag, maar vanuit
mijn perspectief hoeven die er niet te zijn. Maargoed kijk weet je misschien spreken vrouwen hun
ambities gewoon minder uit, terwijl ze soms wel beter zijn dan mannen, dat soort dingen maken het
ook gewoon lastig om daar wat algemeens over te zeggen.
00:24:23

Speaker 1: Ik herken ik wel. Ja, ik herken het inderdaad wel wat je zegt, Ik ga ik tijdens dit onderzoek
ook in gesprek met de former accounting professionals die ervoor hebben gekozen die het bedrijf
hebben verlaten. En daarin kijk dus ook van: waarom hebben zij ervoor gekozen om te verlaten en
wat er gebeurt met hun aspiraties want de meeste zijn ook wel begonnen aan de ra opleiding. Maar
waarom hebben ze die dan of niet afgemaakt? Of waarom hebben ze het alsnog voor gekozen om
een andere carrière pad te bewandelen dus zeker dat dat verschil zeg, maar dat, dat bekijk ik ook
wel.
00:25:01

Speaker 2: Ah oke en kijk dan nog blijft het lastig, want is dat dan een een man of een vrouw en was

125

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
het al alles voor hun gaan werken als een man of vrouw? Ja, hoe ga je dat dan aan? Heel lastig hoor.
Maar goed dat, laat ik vooral aan jou.
00:25:18

Speaker 1: Het is zeker heel lastig en wat je zegt, het blijft toch wel een een persoonlijk dingetje en
wat voor de is hoeft zeker niet voor de andere te gelden. En het is heel moeilijk om en dat is ook
helemaal niet per se de bedoeling om aan de hand van dit om een algemeen beeld te schetsen. Maar
het is gewoon om binnen de accountancy bij de, bij dit bedrijf of bij werknemers die bij dit bedrijf
hebben gewerkt, om te kijken hoe het bij hun is. Zeg maar ja, en het is gewoon kijken van oké, hoe
kijken vrouwen tegen aan tegen bijvoorbeeld familie, verantwoordelijkheden hoe kijken wij tegen
aan wat voor invloed heeft? Heeft de man het gevoel dat dit hun aspiraties beïnvloed? En hebben
vrouwen dat ook? Of hebben die bijvoorbeeld meer het gevoel dat hun aspiraties meer worden
beïnvloed, omdat zij denken dat ze dus degene zijn die voor die kinderen moeten zorgen? Dus ja,
want je zegt, het blijft gewoon super lastig ding en en zal ik nooit een eenduidig antwoord op zijn.
Maar het is zeker wel interessant om te kijken van hoe ervaart mannelijke en vrouwelijke
professionals dit is natuurlijk en dan heb je aan ik doen volgens mij negen interviews en dan heb je
aan die negen interviews praktisch gezien niet genoeg om dat je kan ontelbaar doorgaan. Je zal altijd
andere antwoorden en andere dingen blijven vrij. Maar goed, ja, weet je dit ook, een bepaalde
beperkte tijd en bepaalde verwachtingen waar ik in mijn onderzoek moet voldoen, dus daar probeer
gewoon een aant te voldoen en daarbinnen gewoon het maximale eruit te halen. Dus ja, dat is een
beetje hoe het in elkaar zit. Maar ik snap ook ja voor ik vind het ook lastig als man. Ik krijg ook de
vraag: waarom. Waarom doe jij dit onderwerp? Omdat jij bent een man meestal zijn het toch
vrouwen die hiermee bezig zijn. Ik stuurde ook een mailtje rond binnen de organisatie. Toen en toen
kreeg ik alleen maar reacties van vrouwen, geen één man reageerd op dat algemene mailtje. Dat zegt
ook wel wat dat dat mannen zoiets hebben van ja,gender promotion gaps, ik heb andere, betere
dingen te doen, maar dat vrouwen wel zoiets heb van oké, interessant, maakte het ook een selection
bias waar ook naar gekeken moet worden. Dus dat is zeker ook wel iets om mee te nemen, maar dat
is inderdaad ook wel aan dat het gewoon wel een lastige dingen en dat zal ook nog wel eens wil
blijven. Dus maar goed, ja.
00:27:45

Speaker 2: Ja nee goed inderdaad dat je daar naar kijkt. Maar goed het is het zo per persoon
verschillend hè, want jij stelde mijn vragen, heb je ervaring met die discriminatie? En ik geef het
antwoord: nee. Dan kan je twee dingen doen, waarom geeft die zon kort antwoord? Of je denkt nou,
dat is duidelijk je dus om aan te geven, dat is zoveel per persoon verschillend. Ik had ook kunnen
zeggen: nee, die ervaring heb ik niet. Wordt voor het anders. Nee, jij zegt gewoon: was: ja, welke
mogelijkheden er zijn bijvoorbeeld? Of kun je ze dan zelf gaan verkennen? en het heeft ook wel met
ieder individu te maken. Want ik zie ook mannelijke collega's die helemaal niet die aspiratie hebben,
ja weet je en die tonen bijvoorbeeld ook niet qua uren die inzet die ik zou verwachten. Niet dat het
misschien nu nodig is. Je blijft cultuurverschillen houden, Je blijft per persoon verschillende houden,
maar neemt niet weg dat er simpelweg weinig vrouwen in die topmanagementfuncties zitten. Dat
kan ik niet ontkennen.
00:29:02

Speaker 1: Nee, precies zeker, en dat begrijp ik ook en dat is ook wel lastig. Inderdaad, en dat is ook
wel waarom ik dan in ieder geval een interview doen, want als je dan bijvoorbeeld in surveydoet en
je krijgt vraag van, heeft dit invloed op jouw aspiraties en je krijgt alleen ja, nee, of je krijgt op een
schaal. Ja, dan kom je helemaal niks te weten over het verhaal, daar achter. Want toch zit er bij
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iedereen wel een verhaal achter en ja, weet je ook wat betreft kinderen? Ja, jij hebt dan kinderen en
daar zit toch wel een bepaald verhaal ahter en hoe jij dat ervaart. Dus vandaar dat ik ook een beetje
een dialoog probeert aan te gaan en er wel achter probeer te komen hoe jij er als persoon over denkt
en om zo te kijken van nou.
00:29:39

Speaker 2: Dat die kinderen, dat is wel mooi voorbeeld. Hé, kijk, wij waren toen al acht jaar samen,
mijn vrouw zei toen van ja kom ik ga niet langer zit te wachten. en ik vond het ook leuk, prima.
Maargoed als je elkaar op die leeftijd pas net leert kennen dan is dat weer heel anders. Dus wat ik al
zei het is zo per persoon verschillend. Dat het heel lastig is om daar in het algemeen naar te kijken en
laatstaan wat over te zeggen.
00:29:52

Speaker 1: Ja nee inderdaad dat is zeker waar. Maargoed dat waren de vragen vanaf mijn kant. heb jij
nog vragen of is er nog iets induidelijk of dat je iets wilt weten?
00:29:52

Speaker 2: Ja nee alles was duidelijk en het was een zeer interessant gesprek waar je zeker wel wat
mee kunt denk ik.
00:29:52

Speaker 1: Ja nee zeker. Nogmaal super bedankt voor je tijd en moeite. En heel veel succes verder in
je professionele carriere!
00:00:02

Speaker 2: Dankjewel! Jij ook heel veel succes met het afronden van je scriptie en wie weet tot
volgend jaar!
00:00:04

Speaker 1: Dankjewel en wie weet inderdaad tot volgend jaar!
00:00:02

Speaker 2: Tot ziens!

Interview 7 (male, former):
00:00:00

Speaker 1: Hi goedemiddag.
00:00:02

Speaker 2: Hi Joep, goedemiddag.
00:00:04

Speaker 1: Allereerst wat fijn dat u de tijd en moeite wilt nemen om mij te helpen met mijn
scriptieonderzoek. Heeft u naar aanleiding van mijn introducerende mail nog vragen?
00:00:09

Speaker 2: Geen probleem hoor. Nee alles is voor zover duidelijk en mocht er iets zijn tijdens het
interviews wat ik niet begrijp of onduidelijk is, zal ik het aangeven.
00:00:15

Speaker 1: Nou laten we dan maar beginnen met de eerste 5 vragen. Als jij jezelf even kunt
voorstellen en dan die 5 vragen daarin verwerkt zegmaar. Het gaat dan om de leeftijd, je
huwelijksstaat, of je kinderen hebt, welke opleidingen je gedaan hebt, en wat jouw functie was
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binnen het accountancykantoor en hoelang je daarover hebt gedaan om tot die functie te komen.
Dus brand los zou ik zeggen.
00:00:20

Speaker 2: Ik ben 32 inmiddels, ik woon samen met mijn vriendin en wij hebben samen twee
kinderen. Ik ben begonnen met de Hbo opleiding accountancy en daarna de pre-master, master en
post-master gedaan tot register accountant. Ik ben toen begonnen met werken bij dit
accountancykantoor en er negen jaar gewerkt, waarin mijn laatste functietitel manager was. Nu werk
ik bij … en ben ik manager finance, dus ik stuur eigenlijk de financiële administratie aan. Ik heb dan
ook verschillende teams dat zijn er een stuk of vijf stuk. Ik in totaal heb ik een team van 25 personen
onder mij en ik rapporteren aan de financieel directeur van top. Dus ja, en dan bij reporting controle
ook nog de werkzaamheden op de dealerbedrijven van het bedrijf, want die heeft eigenlijk ook nog
dealers. Daar doen wij ook de controle en de rapoortering van.
00:00:42

Speaker 1: Oké, duidelijk, dan is dat ook gelijk helder wat nu jouw functie is en jouw werkzaamheden.
Dan kunnen we wat mij betreft door naar aspiraties en de vragen die daarbij horen. Dan gaan we
beginnen met het ja, het actieve karaktereigenschappen van aspiraties en vervolgens zullen we het
even hebben over wat je aspiraties over de tijd hebben beïnvloed in jouw accounting carrière. En dan
zijn er nog twee afsluitende vragen. Even terug in de tijd en reflecterend dus als u wat tijd nodig
heeft om na te denken, is dat geen probleem. Wat waren jouw aspiraties om door te groeien binnen
de accountancy bij de start van uw carrière?
00:01:11

Speaker 2: Nou, dat was eigenlijk voornamelijk eigen motivatie. Ik had gewoon de motivatie, heel
eerlijk. Ik had eigenlijk vanaf het begin al wel redelijk voor zelf besloten dat ik waarschijnlijk geen
partner wilde zou gaan worden en dat ik het prima zou vinden he, dat ik in ieder geval mezelf als
doelstelling, dat ik tenminste manager wilde worden en alles wat ik daarna meepak zou leuk zijn.
Maar eigenlijk had ik mezelf als doel manager en daarna zie ik het wel.
00:01:35

Speaker 1: En waarom had je wel bijvoorbeeld zoiets van waarom dat je wel manager wilde worden
maar nog niet zeker was over het partner worden. Wat zat daar zeg maar tussen? Of wat hield je
daar tegen? Of hoe keek je daar toen tegen aan?
00:01:46

Speaker 2: Nou, ik ben denk ik geen doorgewinterde accountant. Ik vind bussiness veel te leuk en als
accountant en word je best wel geleefd door wet en regelgeving, en je hebt eigenlijk altijd iets niet
goed gedaan, want je kunt altijd wel over iets dim dammen en ook grijs gebied wordt tegenwoordig
niet meer als grijs gebied beschouwt, maar als fout geacht. Achteraf had je anders moeten weten. En
dat was een beetje mijn reden en ook in combinatie met ik zag hoe partners werkte bij ons en als je
de agenda van een partner bekeek, dan was je meer met klanten aan het eten dan thuis met je eigen
gezin. En de vraag is wil je dat? En een heel ander belangrijk punt, dat vind ik nog steeds zo en dat
klinkt misschien heel gek, maar ik vind eigenlijk dat partners relatief een lage beloning krijgen voor
het risico wat ze lopen. En Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig met wat mensen vinden of denken,
maar ik denk dat dat als je kijkt naar het risico wat je als partner tegenwoordig loopt want je hebt
echt best wel een hoop verantwoordelijkheden, waar je op afgerekend kunt worden waarvoor je
voor het bankje kunt komen. Denk ik dat de beloning die daar tegenover staat in het bedrijfsleven als
laag of te laag wordt gezien.
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00:03:09

Speaker 1: Oke en jij basseerd dat nu vergeleken met wat jij nu in het andere bedrijfsleven ziet en
relatief tot die beloningen?
00:03:13

Speaker 2: Ja.
00:03:14

Speaker 1: Oké, maar dat dat wist je toentertijd natuurlijk nog niet?
00:03:17

Speaker 2: Nee maar wel een vermoeden.
00:03:19

Speaker 1: Nee, oké, ja, precies, dus dat was zeker wel iets waar jij toen had, zoiets van nou,
misschien de beloning die die een partner krijgt of wat dan ook. Ja, dat is misschien kan ik ergens
anders voor bij wijze van spreke voor minder risico krijgen bij wijze van spreken.
00:03:33

Speaker 2: Nee, maar ook als accountants zie je gewoon salarisgegevens van bedrijven die je
controleert. Dus in die zin, zie je het wel degelijk. En dan is het niet zo dat het bij elk bedrijf zo is
maar met name profit bedrijven waar je de beloningssystematiek ernaast legt zegmaar, denk ik dat je
als partner niet per se heel goed hebt.
00:03:55

Speaker 1: Ja, oké, duidelijk, en je gaf net zelf ook al een beetje aan dat jij, die aspiraties of en jouw
verwachtingen en jouw doelstelling zeg maar vooral jezelf had gemotiveerd , had je daarbij geen
invloed van externe bronnen, bijvoorbeeld van je, mede-studenten of van je familie die zoiets
hadden van oké, en ja, dit is wat voor jou of dit moet je halen. Jij gaf aan dat je was dit volledig vanuit
jezelf gericht, zeg maar.
00:04:20

Speaker 2: Ja, ik heb altijd wel, zeg, maar ook naar het accountancykantoor toe. Dan is het denk ik
niet dat het verstandig is om te zeggen: nou, mijn aspiraties gaan tot manager en dan houdt het op,
want dan houd ik denk ik al eerder op, want dan denken zo ook wat moet je met zo iemand. Dus ik
heb altijd uitgesproken dat mijn aspiratie wel tot partner gingen. De meeste accountants die ook
beginnen, komen bij het kantoor en een horizon hebbe van ik wil partner worden. Maar ik denk dat
je voor jezelf die horizon wel kunnen bijstellen gedurende je carrière en dat heb ik voor mezelf in
ieder geval wel gedaan. Maar dat is wat anders geweest die, dat heeft misschien wel een klein beetje
bij mij bijvoorbeeld met de thuissituatie, mijn vriendin en kinderen. Ik kreeg dan ook gedurende mijn
carrière meer focus voor andere dingen dan alleen werk.
00:05:03

Speaker 1: Ja, zeker en daar komen we zo ook nog inderdaad op wat voor een rol dat heeft gespeeld
en als jij nu zo terugkijkt naar het begin van dat je wel manager wilde worden, vind je dat nu aan de
hoge of aan de lage kant? Heb je nu zoiets, van achteraf had ik andere aspiraties voor ogen kunnen
hebben?
00:05:26

Speaker 2: Ik denk dat mijn aspiraites zoals die toen waren prima zijn achteraf, want ik ben nog
steeds blij de overstap gemaakt en omdat ik geen partner ben geworden bij dit daccountancy
kantoor wil niet zeggen dat ik niet kan doorgroeien bij andere bedrijven en misschien nog wel meer
kan doorgroeien, kijk dit binnen dit accountancykantoor lijkt het mooi met doorgroeien maar hoe
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verder je komt in de pirmade zegmaar, hoe kleiner de ruimte om door te groeien. En aan de
bovenkant is er gewoon minder ruimte en wordt ook je promotie niet alleen meer bepaald door of jij
het echt kunt, maar ook op basis van is er ruimte en is het voor een partner ook prettig. Want als jij
bijvoorbeeld een goede senior-manager bent, dan kan een partner er baat bij hebben om jou op die
positie te behouden zegmaar.
00:06:05

Speaker 1: Zeker, begrijpelijk dat zijn zeker aspecten die meespelen. En ja, hoe vond jij het om
accountant te zijn, haaldde jij hier voldoening uit en was je tevreden met wat je deed? Waarom was
dat wel of niet het geval? En wat had dit voor gevolg op jouw aspiraties om door te groeien binnen
het bedrijf of überhaupt, binnen het bedrijf te blijven?
00:06:39

Speaker 2: Ik heb het altijd wel leuk gevonden wat ik deed en ik denk dat het werk heel leerzaam is
dus ik raad het ook iedereen aan dat vooral te doen als een hele goeie leerschool, maar uiteindelijk is
je eindproduct een papiertje uit. Wat je vaak per mail opzegt. Nou alsjeblieft, succes hier is de
verklaring en dat is het wel zo een beetje. En als ik dan nu kijk bij het bedrijf waar ik nu werk
bijvoorbeeld is het eindproduct een mooi goed wat wij verkopen en dan in ons geval een auto en ik
merk dat ik daar gewoon meer affiniteit mee heb en met het eindproduct. Ik zie ladingen met de
nieuwste autos binnen komen en als er een nieuwe auto komt worden we vaak mee opreis genomen
voordat die wordt besteld. Dat zorgt ervoor dat ik als accountant meer affiniteit heb met het
eindproduct dan slechts een online document wat je dan aan het eind via de mail verstuurd.
00:07:25

Speaker 1: Dus heb je ook het gevoel dat dit zeg maar door de tijd heen, toen je nog als accountant
werkte, een invloed heeft gehad op je aspiraties en hoe moet ik me dat dan voorstellen?
00:07:35

Speaker 2: Nou, ik had veel automotive klanten en toen kreeg ik wel het idee van: ja, weet je als je
hier werkt, dan heb je wel echt een product waar je voor staat, en iets waar je mee bezig bent. Ja,
weet je dat is wel echt iets tastbaars waar je mee bezig bent en toen kreeg ik wel steeds vaker het
idee van: misschien is het wel leuker om voor zoiets te werken en wat ik net dus eigenlijk al zei.
00:08:05

Speaker 1: Ja, oké, dus over de tijd heen werden jouw aspiraties iets minder, omdat je dus zag dat je
misschien wel eigenlijk meer voldoening zou halen als je echt voor een product zou gaan werken of
naar toe zou werken zeg maar?
00:08:18

Speaker 2: Ja precies.
00:08:19

Speaker 1: Oké, duidelijk, ehm ja, en als je nou zo achteraf kijkt, in jouw tijd bij het
accountancykantoor, vind jij dat jij veel moeite hebt moeten stoppen in jouw carriere om te komen
waar je toen zegmaar tot bent gekomen en in jouw geval tot manager. Veel mensen denken hierbij
aan het aantal uren wat ze moeten werken, maar ook gewoon de moeite die ze erin moeten
stoppen. Was dit meer of minder dan je had verwacht van tevoren en ja, hoe hoe kijk je hiertegen
aan?
00:08:44

Speaker 2: Nou ja ik heb best wel veel over gewerkt, dus als dat dan moeite is, dan zou het antwoord
ja moeten zijn. Maar ik heb het overwerken nooit als een hele grote drempel ervaren, eigenlijk was
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best wel bereid om gewoon harder te werken en redelijk wat over te werken, omdat ik gewoon, kijk
het moet gewoon een beetje in je zitten dat je het bijvoorbeeld leuk vindt om een klus te klaren en
het is ook gewoon wat je leuk vindt en waar je je prettig bij voelt. Ik heb nooit een moment gehad
dat ik dacht van waar ben ik eigenlijk mee bezig. het is echt veelste veel moeite!
00:09:21

Speaker 1: Oké, dus als je zou moeten zeggen: meer of minder dan verwacht, wat zou je dan zeggen?
00:09:25

Speaker 2: conform verwachting haha
00:09:28

Speaker 1: Oke ja dat kan inderdaad.
00:09:29

Speaker 2: Nee ja ik denk serieus wel conform verwachting.
00:09:33

Speaker 1: Oké, ehm ja, en heeft deze deze geïnvesteerde moeite zich dan volgens u ook uitbetaald?
Heeft het jou bijvoorbeeld, je had het dan over over een klus klaren, wanneer je die klus dan had
geklaard, moedigde dit jou dan vervolgens weer aan om door te zetten en jouw aspiraties te
behalen? Of had je soms ook wel eens van dat het je juist ontmoedigd omdat je juist zo veel moeite
erin stopte en dan maar een papiertje afleverden in plaats van een fysiek product?
00:10:01

Speaker 2: Voor mij begon het vooral met het eerste. Dus dan moedigde het werken en de moeite
die ik stak in mijn werk en waarin dit resulteerde mij vooral aan. Dan leer je nog super veel, maar het
ging steeds meer naar, het tweede en dat het mij dus eigenlijk steeds meer ontmoedigde in plaats
van aanmoedigde en dat ligt zegmaar in lijn met mijn vorige antwoord dat met waarvoor doe je het
nou eigenlijk voor, een online document? In het begin ben je heel trots zen dan heb je die klus
geklaard en opeen gegeven moment verloor ik mijn affiniteit met het product wat meer en begon ik
te denken andere dingen zijn ook wel leuk, het liefst nog met andere dingen, zou misschien ook leuk.
Wordt het wel steeds meer dat je denkt nou dit is laatste jaar dat ik zo hard heb gewerkt.
00:10:25

Speaker 1: Ja, oké, duidelijk, en dan had ik nog vraag 12 jaar. Vindt u dat uw aspiraties gedurende uw
carrière bij dit kantoor zijn veranderd? Ja, dat is een beetje, inderdaad, ook inderdaad echt ook in lijn
wat we net hebben. Er in het begin ben je dan inderdaad wel heel tevreden en trots met wat je
aflevert en gedurende de tijd, dan zie je, wat, zie je, wat andere dingen om je heen? En dan, ja, dan
verandert dit oké en dat is duidelijk. Dan gaan we nu door naar de vragen omtrent het beïnvloedbare
karakter. En en dan is de eerste vraag: heb jij in je accounting carrière wel eens deelgenomen aan
een leadership program en ja, hierbij is het zo dat je per level waarin je zit, zeg maar, krijg je
bepaalde learnings en programmas waarin je deel kan nemen. En wat heeft dit met jouw aspiraties
gedaan? Ja, heeft dit een positieve of negatieve invloed gehad of hoe kijk jij hiertegen aan?
00:11:17

Speaker 2: Positief, dat zijn de leuke dingen. Ik bedoel, als je het hebt over dat soort leadership
programs en learning events, daar pakte dit kantoor altijd wel redelijk goed in uit. Dan heb je het
vooral over seniorstaf en op managementniveau dan krijg je ook echt. Volgensmij toen ik manager,
werd ging ik naar huis ter duin, ja, dat is echt wel vet. Dan pakken ze ook echt goed uit. Dan komt
gewoon iedereen vanuit de hele wereld dus dat waren en zijn zeker ook wel hele mooie events. Dus
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los van wat je daar dan leerde of waar het om ging was de ervaring al wel zeker van positieve invloed
op mijn aspiraites en zin in het werken als ik het zo kan zeggen zegmaar.
00:12:00

Speaker 1: Ja, dus dat heeft op jouw aspiraties om door te groeien binnen het bedrijf of te blijven wel
een positieve invloed gehad.
00:12:06

Speaker 2: Ja, en daar denk ik nu aan wat ook nog een heel positieve inspiratie voor mij was, was dat
je begint altijd met een soort peer group, dus je start met bijvoorbeeld tien mensen en gedurende de
rit wordt dat groepje steeds kleiner, dus je wordt, steeds meer mensen gaan wat anders doen of
vallen af, maar ik heb daar wel echt gewoon een paar goede vrienden aan over gehouden en een
paar mensen door leren kennen en dat geeft wel een positief gevoel en dat je het met elkaar samen
over hebt, en dat je gezamenlijk soort van naar het volgende niveau klimt..
00:12:35

Speaker 1: Ja, inderdaad, dat heb ik ook vaker terug horen komen inderdaad, Ik heb zometeen nog
een vraag van zijn er andere relevante factoren die we niet hebben besproken, die van invloed zijn
geweest op de vorming van jouw aspiratie en daar gaven geinterviewde inderdaad ook aan, van ja,
de collegas en het sociale aspect van het hele werk, dat je zoiets hebt, van je doet dit toch samen en
je bouwt toch banden op met mensen. En dit, ja, dit, dit geeft toch een bepaalde voldoening en dit
maakt het werkt wel zodanig leuk dat je wel eens van: oké, ja, dit, dit heeft wel invloed, dus
inderdaad duidelijk. Nou goed, dat je dat inderdaad uit jezelf, vanuit jezelf al aangeeft want dat zeker
interessant om mee te nemen en en je gaf zelf in het begin ookal aan dat je counselor bent geweest.
Zelf heb je daar dan natuurlijk ook counselors of mentoren gehad, Ja, wat heeft dit voor invloed
gehad op jouw aspiraties want ik heb bijvoorbeeld gehoord dat sommige dat ze toentertijd dit
zodanig ervaarde in de zin van een soort rolmodel ik keek tegen diegene op en had zoeits van dit wil
ik ook bereiken, of juist alleen van ja, diegene heeft mij laten inzien wat er allemaal mogelijk is
binnen het bedrijf, dus heeft het ook een positieve invloed gehad op mijn aspiraties, hoe is dit bij jou
gegaan en hoe heb jij dit ervaren?
00:13:48

Speaker 2: Ik als councilor of juist, toen ik een councilor had?
00:13:52

Speaker 1: Allebei, misschien heeft dat beide wel een invloed gehad op jouw aspiraties dus daar ben
ik wel benieuwd naar.
00:13:59

Speaker 2: ik heb meerdere counselors gehad, ik denk dat ik wel drie counselors heb gehad in die
negen jaar, waarbij er twee niet echt een rolmodel voor mij waren en eentje wel en die werkt er nog
steeds. Diegen was mijn counselor voor een x aantal jaar en die vond ik altijd wel echt als een toffe
peer,en noem het maar op kwam ook gewoon over als een jonge gast. terwijl die natuurlijk
hartstikke oud was en ik had bijvoorbeeld ook een partner waar ik veel mee werkte. en die was voor
mij ook altijd wel een rolmodel dat ik dacht van nou, dat lijkt me wel echt gaaf, hoe hij dat had
gedaan. Maar dat ging dan meer om de persoonlijkheid, wat voor persoon ben je, dan wat heb je
inhoudelijk gedaan. dus het was meer op persoonlijk gebied, dan wat anders. En als councilor word je
ook getraind,dus je wordt niet zomaar councilor. Je moet één zeg, maar voor gevraagd worden dus je
moet bepaalde competenties hebben. of mensen moeten iets in je zien waardoor je andere ook gaat
motiveren, En daarna ga je nog een traject in om te trainen dat je een counselor wordt. En dat vind ik
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wel leuk. Dat je mensen heel enthousiast kan maken, maar met name dat je gewoon je eigen pad kan
bepalen, en soms is dat ook een beetje dat je moet afwijken, maar het hoeft niet te zijn, dat
bijvoobeeld vaak werd gezien dat een counselor goed is wanneer die mensen zo snel mogelijk in een
hogere nieuwe positie zet en brengt. Dat is eigenlijk niet echt wat een counciler moet doen, die moet
je een spiegel kunnen voorhouden, maar ook afremmen als dat nodig is, en dat is een beetje een
wisselwerking.
00:16:04

Speaker 1: Zeker, ja, dat is inderdaad wat je zegt, nu hebben het erover heeft een mentor een
positief effect op je aspiraties maar soms is het inderdaad wel goed dat een mentor je wat afremd en
in bescherming neemt en doet wat het beste voor jou is en niet per se voor het bedrijf of wat dan
ook. Dus oké. Maar als je dit zou moeten zeggen dat de toen der tijd je, toen jij nog een mentor had,
had dit voor jou dus een positieve invloed op jouw aspiraties.
00:16:37

Speaker 2: Bij één wel en bij de andere twee iets minder.
00:16:39

Speaker 1: Oké, ja, duidelijk oké.
00:16:42

Speaker 2: Dat is wel persoonsafhankelijk, een mentor of counciler kan wel een positieve impact
hebben op je aspiraites, maar dat hangt echt af van de persoon.
00:16:50

Speaker 1: Oké, duidelijk, en daar zijn we aangekomen bij de vragen omtrent discriminatie en daarbij
heb eigenlijk twee smaken: sociale discriminatie, en dit gaat echt over de interactie tussen uw
collegas en of klanten, of jij hier wel eens het gevoel hebt gehad dat jij anders bent behandeld op
grond van jou geslacht, dus in dit geval dat jij de man bent? Of heb je wel eens meegemaakt? Dat een
collega ze een vrouw was intimiderende opmerking naar hem of haar werden werden gemaakt?
00:17:21

Speaker 2: In mijn rol of überhaupt.
00:17:24

Speaker 1: Nee, eerst of jij daar weleens ervaring mee gehad hebt gehad en of je en zo niet of zo wel,
heb je dit ook wel eens meegemaakt, dat jij zeg maar niet het slachtoffer was, maar dat je dit zag bij
anderen en hij heeft het zodanig invloed gehad op jouw aspiraties dat je dacht van: hé, dit is niet wat
ik wil, of zo wordt het niet.
00:17:43

Speaker 2: Ja en nee, dus bij de eerste of ik het hetzelf heb meegemaakt is het antwoord nee, ben
nooit gediscrimineerd of wat dan ook, maar en die ga je niet verwachten want dit staat heel haaks op
jouw onderzoek. Andersom wel, ik heb gezien, ik was counciler, en ja, als counselor zit je ook bij
gesprekken waarin bijvoorbeeld: jij bent stagiair toch? nou ja, dan zit je in de lichting die als
potentiële nieuwe starters gaat beginnen en wat gebeurt er nou? Als jij straks je scriptie onderzoek
heb afgerond wordt, je al dan niet een baan aangeboden en dan zijn er altijd een x aantal plekken
stel voor. Jullie zijn met tien man, acht en stel er zijn acht plekken, dan moeten er twee afvallen. Nou
bij die gesprekken heb ik ook bij gezeten en wat mij opviel was dat een talent leader aangafl in dat
geval hadden we bijvoorbeeld drie meiden en zeven mannen even om een voorbeeld te geven. En
wat was de comment van de talen leader?
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00:18:49

Speaker 1: Die dames zeker sowieso aannemen?
00:18:56

Speaker 2: De drie dames zitten er sowieso bij, daar hoeven we het niet over te hebben. En bij de
overige 7 mannen gaan we even kijken wie er dan wel of niet bij zitten. Nou dat is volgensmij
discriminatie en eigenlijk gaat het nu dus juist de andere kant op meer richting het positief
discrimineren van vrouwen.
00:19:06

Speaker 1: Ja nee duidelijk, en het is inderdaad grappig en in ieder geval terecht ook dat je zegt van ik
heb het gevoel dat dit haaks staat op eigenlijk waar je naartoe wil met jouw onderzoek. Maar dat is
inderdaad ook bij de volgende vraag van discriminatie op organisatorisch gebied, van heb jij het
gevoel dat jouw dat dit accountancykantoor mannen of vrouwen anders behandelen en daar hebben
zowel mannelijke als vrouwelijke ex collegas van jou aangeven van dat waar het eerste, misschien
negatief discriminatie is, dat het nu juist neigt naar positieve discriminatie en ook en ook bij jij zegt
dan bij als bij het aannemen van van nieuwe professionals maar ook bij laten promoveren van
professionals waarbij zelfs een vrouwlijke, huidige accountant dat ze zei van ja, mocht ik dadelijk een
promotie maken, dan moet ik, dan moet je bij jezelf ook gewoon na nadenken van: oké, ben ik nou
gepromoveerd omdat ik een vrouw ben of omdat ik de competenties bevat. En ja, dat is inderdaad is
ook een een een ontwikkeling die zegmaar die nu plaatsvindt en en goed dat jij het ook aangeeft en
dit is iets wat eigenlijk bijna alle professionals aangegeven.
00:20:13

Speaker 2: Ja snap ik want zo is het gewoon in de praktijk nu, en dat is zeker niet zo alleen bij dit
accountancylantoor, maar dit is gewoon hoe het werkt. Het is een maatschappelijke, Ik wil zeggen
een maatschappelijke druk, te weinig vrouwen in de top, te weinig vrouwen die promotie willen
maken en ja dat werkt dit in de hand.
00:20:28

Speaker 1: Ja, nee, duidelijk, goed dat je inderdaad een concreet voorbeeld noemt. Dan gaan we
door naar de volgende vraag: had u toentertijd, toen u bij uw dit kantoor werkte enige vorm van van
familie verantwoordelijkheden denk hierbij aan kinderen of andere familieleden waarvoor gezorgd
moesten worden. En wat heeft dit voor invloed gehad op jouw aspiraties om door het groeien tot ja,
bij wijze spreken, manager of partner?
00:20:56

Speaker 2: Ja, dat is eigenlijk wat ik al zei, dus dat heeft zeker invloed gehad. Een kind vraagt
natuurlijk gewoon tijd en dat is logisch dat moet je ook gewoon geven. Maar dat heeft dus zeker, dus
je bent minder bereid om heel veel over te werken, etentjes bij wijze van spreken continu te
accepteren. Je merkt gewoon dat dat nou dat je je focus wat verlegd, dat is zeker. Als ik dan nu zo
kijk bij een bedrijf zoals waar ik nu werk dan is het gewoon vaak op tijd naar huis gaan, thuis de boel
verzorgen en ja ik wil niet zeggen een wereld van verschil, maar wel echt een behoorlijk verschil.
00:21:36

Speaker 1: Jij merkt nou gewoon echt verschil, zeg maar in de moeite die je moet investeren. Zeg
maar?
00:21:44

Speaker 2: Ja nee zeker dat is wat ik probeerde te zeggen inderdaad.
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00:21:41

Speaker 1: Oké, duidelijk. En dan is de volgende vraag: ja, wat voor rol heeft uw partner gespeeld
met betrekking tot uw aspiraties? Wat voor betrekking heeft dit gehad op uw aspiraties?
00:21:56

Speaker 2: Eh, ik denk beperkt, maar ik denk wel dat je gewoon. Je hebt naar elkaar toe in een
relatie, bepaalde verwachtingen. Je bespreekt dingen met elkaar bespreking. En daar is wel geregeld
uitgekomen dat ik in het weekend bijvoorbeeld de laptop nog eens openklapte of tot 's avonds laat
nog bezig was en daar heeft ze natuurlijk wel eens van wat gevonden. Ja, dus zou je kunnen zeggen
dat dat het wel degelijk een effect heeft gehad op jouw aspiraties. En dan wat meer een beperkende
factor dan aanmoedigende factor, maar dat is denk ik logisch. En dat vind ik ook prima dat dat zo is
gegaan.
00:22:23

Speaker 1: Oké, duidelijk en ja hebben we het net al besproken van dat de de, de, de sfeer onderling,
de collegas de banden die je opbouwt dat heeft ook nog een invloed. Zijn er daarnaast nog andere
factoren die een invloed hebben gehad, waar je nu zegt van oké, die mag of die mogen niet
ontbreken.
00:22:47

Speaker 2: Nou ja, misschien wel, dat is ik zei net, dat het product an sich gaf weinig of had ik minder
minder affiniteit mee en je snapt daarmee wat ik bedoel. Zoals een auto dat is echt iets tastbaars en
een papiertje, blijft wel een papiertje en tegenwoordig is het inderdaad niet eens meer een papiertje
is het gewoon een online document wat over de mail gaat. En ik merk nu, nu ik aan de andere kant
van de tafel zit, zie ik dat de toegevoegde waarde van de accountant er bijna niet meer is, althans
niet meer zo zicthbaar en merkbaar. Het is eigenlijk puur een bittere noodzaak dan echt iets om
beter dan van te worden, als organisatie. Dus wij, wij hebben hetzelf echt vele malen beter in de grip
en hebben veel beter het proces onder controle, en ik zou bijna zeggen gelukkig maar, dan KPMG die
dan af en toe een paar facturen komt vragen en noem het maar op. En weet je het hoort erbij he,
maar het voegt niks meer toe.
00:23:49

Speaker 1: Nee, precies, dat is interessant inderdaad precies de dingen die jij nu ook aanhaalt en net
ook van dat positieve discriminatie, dat dat ook eerder ook eens dit hebben aangegeven, van dat
inderdaad ook former collegas dus ik even in, weet ik niet precies wie het was, maar die gaf ook aan
van: ja, ik ben weg of ik heb ervoor gekozen om de accountancy te verlaten omdat ik vond dat de
toegevoegde waarde die ik bij een bedrijf wat minimaal was en ook steeds minder is geworden, over
tijd, dus diegene heeft zoiets en dan wil ik liever bij het bedrijf gaan, want dan weet je dat je als
controller of directeur, financiële administratie, dan weet je dat je echt een toegevoegde waarde
gaat brengen aan die organisatie. Dus dat is inderdaad zeker zo. En wat je net ook zei van ik wil niet
te veel jouw, jouw beïnvloeden of wat dan ook. Ja weet je, voor mij is het gewoon super leerzaam
dat ik gewoon hoor van ervaren accountants zoals jij, die gewoon dit soort dingen vertelt. En ja, voor
mij is dat gewoon super leerzaam en wie weet kan ik, ik heb daar gewoon wat aan. En of het nou
positief of negatief wist, ik bedoel allebei, als we het gewoon zo is dan is het gewoon zo en wat je
zegt. Het is gewoon een supermooie leerschool en dat hoor ik van iedereen ook wel een beetje. en
Wil ik ooit in zon functie komen, waar je nu zit, dan moet je gewoon. Een ra of dan is zon, RA is
gewoon cruciaal dus dan is het gewoon om binnen zon kantoor of een ander accountancy bureau,
dan is dat gewoon super leerzaam. Dus wat dat betreft is dat super helder en ja is dat. Ik vind ook dat
je dat goed, ja, dat je dat goed beargumenteerd dus dat is wat dat betreft ook super duidelijk.
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00:27:21

Speaker 2: Het enige wat ik wil toevoegen is dat als je dan puur kijkt naar het product dat eigenlijk
niet heel veel waarde toevoegd, maar in plaats daarvan naar de band die je met collegas hebt en dan
kom je weer een beetje op dat sociale aspect, in combinatie met dat je toch wel bepaalde trots altijd
hebt gehad om voor zo een accountancy kantoor te werken, want zo een accoutnancykantoor staat
op zich wel gewoon goed te boek en dat dat het voor mij nog wel lastig heeft gemaakt om te
besluiten ga ik weg of niet, maar ik vond het oprecht nog echt wel lastig om mijn ontslagbrief op de
mail te zetten, omdat je dan toch iets hebt, van je gaat een soort van de familie verlaten en dan toch
dat gevoel terwijl uiteindelijk het een behoorlijk groot bedrijf is, maargoed als je er dan toch negen
jaar hebt gewerkt. Dan voelt toch een beetje alsof je de boel gaat verlaten.
00:29:08

Speaker 1: Goede toevoeging en dat is inderdaad te begrijpen., En dat is ook wat andere collegas
hebben aangegeven. Dat is eigenlijk een bedrijf en dat heb ik daar heb ik het ook met een collega
over gehad over, omdat zijn vader toen is overleden, dat hij zei van dat een organisatie die zo groot
is, ook zo klein kan zijn en voelen, vooral. Dus dat is wat hij zegt, dat is echt wel speciaal en heel veel
mensen die niet bij zo'n bedrijf werken, die die hebben gewoon een bepaald oordeel van ja, zon
grootbedrijf ben je gewoon een nummertje dit dat maar goed. Mensen, die van de mensen die daar
hebben gewerkt of nog steeds werken, hoor je wel gewoon dat, ja, het is wel gewoon een soort
familie en wat je zegt, de lijntjes zijn allemaal heel kort. En ook al is het zo een groot bedrijf het voelt
alsof je gewoon ja de de banden zijn, in ieder geval de banden met collegas voelen in ieder geval niet
zo, dus ik snap dat dat zeker van invloed geweest is. Dan is het nu alweer de laatste vraag en
daarmee vraag ik dus eigenlijk puur naar hoe jij ertegenaan kijkt. En ja, denk jij dat er verschillen zijn
in aspiraties om door te groeien tot bij wijze van spreken manager of partner, tussen mannelijke en
vrouwelijke accounting professionals en zo ja, zou dit volgens jou kunnen helpen bij het verklaren
van gender promotion gaps, dus waarom vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in
topmanagementfuncties of zeg jij nee, het is echt het beleid wat vrouwen tegenhoudt.
00:32:29

Speaker 2: Eh, ik denk maar dat durf ik niet op feiten te basseren,maar ik denk dat het aantal
vrouwen wat de opleiding tot accountancy doet gewoon veel minder is en ik denk dat als je dat
breder trekt, over de hele linie. Ik denk dat vrouwen gewoon toch ergens, misschien willen we het
allemaal niet horen. Maar dat is deels denk ik wel gewoon zo, dat vrouwen van nature gewoon meer
en vaker degene zijn die huishoudelijk meer taken op zich gaan nemen of de zorg voor de kinderen
en noem het maar op. En ja dat is een keuze en volgens mij is dat de reden dat vrouwen minder
vertegenwoordigd zijn in het economisch verkeer, in de topbanen zegmaar, en ik denk dat dat met
name de reden is. en niet dat zij bewust gediscrimineerd worden.
00:33:15

Speaker 1: Ja precies dus jij zegt ook het zit hem meer in het individu van de professional en
daarbinnen hun aspiraties. Dan aan de kans die zij krijgen of hoe zij worden behandeld.
00:33:30

Speaker 2: Sterker nog, ik denk dat als vrouw zijnde je tegenwoordig een streepje voor hebt op
mannelijke professionals. Maar dat heb ik net ookal gezegd inderdaad.
00:33:50

Speaker 1: Ja zeker.
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00:33:55

Speaker 2: Dus als ze tussen jouw en een dame moeten kiezen om promotie te maken, en jullie zijn
allebei evengoed dan denk ik dat ik wel weet wie het gaat worden.
00:34:08

Speaker 1: Ja, zeker, dat denk ik ook en dat is duidelijk. daar moeten ze, daar moet je als bedrijf maar
ook gewoon wat je zegt. Nee, de hele linie moet daar nu ook wel over na worden gedacht. En wat
doe je dit inderdaad ook weer met de aspiraties van mannen. Want inderdaad, dadelijk, als ik dat
gevoel of andere profijt, mannelijk we hebben, nou, ja, weet je wat als ik dadelijk met een vrouw
moet strijden weet ik toch wel wat gaat gebeuren. Dus dat doet op zijn beurt ook weer wat met de
aspiraties van mannen. Dus dat is zeker één interessante toevoeging. En dan komt dat waarschijnlijk
weer. Wordt dat weer een issue dus nee duidelijk, Dat waren voorderest eigenlijk mijn vragen. heb jij
nog vragen of dat je zoiets hebt van dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk?
00:36:26

Speaker 2: Ja nee alles was duidelijk en het was een zeer interessant gesprek waar je zeker wel wat
mee kunt denk ik.
00:36:49

Speaker 1: Ja nee zeker. Nogmaal super bedankt voor je tijd en moeite. En heel veel succes verder in
je professionele carriere!
00:37:02

Speaker 2: Dankjewel! Jij ook heel veel succes met het afronden van je scriptie en wie weet tot
volgend jaar!
00:37:13

Speaker 1: Dankjewel en wie weet inderdaad tot volgend jaar!
00:37:18

Speaker 2: Tot ziens!

Interview 8 (female, former):
00:00:00

Speaker 1: Hi goedemiddag.
00:00:02

Speaker 2: Hi Joep, goedemiddag.
00:00:04

Speaker 1: Allereerst wat fijn dat u de tijd en moeite wilt nemen om mij te helpen met mijn
scriptieonderzoek, ik weet niet of jij nog vragen hebt van tevoren aan de hand van mijn mailtjes of
wellicht andere dingen.
00:01:22

Speaker 2: Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe je aan het onderwerp komt. Meestal zie je dat vrouwen
dit kiezen als onderwerp van oké. Vind het wel leuk dat jij dit gaat doen.
00:01:29

Speaker 1: Ja nee klopt, het zat eigenlijk zo, dat ik had een keer een les gekregen en we gingen over
stereotypering accounting van mensen hebben een bepaald beeld van accountants. En wat is dit
nou? En ook wel een beetje uit van de. De topmanagement zijn natuurlijk blanke mannen van
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middelbare leeftijd, maar goed en ook heel formeel en heel erg volgens de regels en blablabla en en
toen toen dacht ik van ja, ik doe de massa een control maar zelf ben ik bij, kijk ik altijd moet, kan ik
mij aan de regels. Zo kan ik hartstikke formeel zijn. Maar zelf ben ik helemaal niet zo volgens wat
andere mensen denken en ook wel eens tegen mij zegt van ja, hoezo ga je account? Ik had ik nooit
van jou verwacht, weet je wel. Dus toen dacht ik van: ja, daar wil ik eigenlijk wel wat mee. En toen
ben ik gaan kijken van nou, wat zijn de stereotyperingen dan kom je al dat bepaalde muller zijn
waarin we professional kan, ik professionals aan moet voldoen. En ja, als je het hebt over
stereotypering over het beeld, en dan kom je al wel een beetje bij die gender promotie hebt. Dus zeg
maar het verschil tussen man en vrouw en dat die dat vrouwen gewoon ondervertegenwoordigd zijn.
En zo ja, en ook gewoon dat ik, dat het, dat ik ook gewoon vindt, dat gewoon als professional
bepaalde competenties en vaardigheden moeten hebben en los van het feit of je nou, man en vrouw
mee te maken, ggg duidelijk, maar ja, een beetje. Zo ben ik eigenlijk een beetje met onderwerp
gehoord en doen. Dan moet je altijd naar zon zoeken is. Dan moet je kijken wat eigenlijk nog niet
echt is behandeld of waar weinig over bekend is. En toen kwam ik een beetje bij het aspiratieniveau
van om daar naar te kijken. Dus zodoende dus nee, zodoende, ben ik er een beetje op gekomen. En
misschien is het ook gelijk handig als je kijkt naar de eerste vijf vragen ik weet niet of je het interview
voor je hebt, de eerste vijf vragen, die hebben dat zijn simpele vragen over over je leeftijd, je
huwelijk staat, of je kinderen hebt en welke opleidingen je hebt gedaan, wat jouw functie was binnen
het accountancykantoor en hoelang je daar hebt gewerkt. Dus misschien kan je zelf even voorstellen
en dan kun je die dingen gewoon benoemen. Dus dan dan hebben we dat ook gehad, maar dan weet
ik gelijk met wie ik spreek.
00:03:41

Speaker 2: Ik ben 29 jaar en heb ook gestudeerd in Nijmegen, de bachelor en toen heb gekozen om
de master accountancy in Tilburg te gaan doen. Ik heb gekozen om de master in Tilburg te doen en
over mijn bahcelor heb ik toentertijd 4 jaar gedaan, want ik wilde graag een meeloopstage doen, Dat
heb ik toen ook bij dit accountancykantoor gedaan, omdat ik eigenlijk geen idee had wat een
accountant deed. Daar krijg je toch weinig van mee op je studie, dus heb ik een half jaar stage
gelopen en toen heb ik de keuze gemaakt om mijn master te gaan doen en ook een scriptiestage te
doen. En zodoende ook blijven plakken en toen ik ben in september begonnen, even denken hoelang
dat is geleden, zes jaar volgens mij en ik heb zes jaar bij het accountancy gewerkt. Ik ben vorig jaar
september weggegaan. En was toen manager op dat moment en nu ben ik werkzaam bij een
verzekeraar als business controller.
00:05:07

Speaker 1: Oké goed, dan hebben we bijna alle vragen gehad.
00:05:11

Speaker 2: Oja en ik woon nu met mijn vriend dus ik ben samenwonend zijn niet getrouwd. En nog
geen kindjes samen.
00:05:17

Speaker 1: Oké, dus vijf jaar heb je bij voor dit accountancy kantoor gewerkt?
00:05:21

Speaker 1: Ja dat klopt.
00:05:23

Speaker 1: Oké, nee, duidelijk dan eh, dan hebben we die allemaal behandeld en heb jij de
postmaster ook nog gedaan, of die niet?
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00:05:31

Speaker 2: Ja die heb ik ook nog gedaan in Tilburg heb ik die afgerond, ik ben RA sinds anderhalf jaar
dus die heb ik ook gedaan inderdaad.
00:05:43

Speaker 1: Oké, nee, duidelijk dat ze, dat zijn leuke dingen om te weten of in ieder geval een beetje
te kijken hoe dat, hoe dat zit. Ja, voor de rest, Dan kunnen we nu door naar de de vraag met
betrekking tot tot jouw aspiraties en daarbij zijn er eigenlijk twee eigenschappen waar ik naar kijk.
Dan heb je het actieve karaktereigenschap en het beïnvloedbare karaktereigenschap en daarbij stel
ik een aantal vragen en de antwoorden die zullen volledig anoniem zijn. Mochten er vragen zijn waar
je liever geen antwoord geeft, is ook geen probleem. Geef het gewoon aan en en dan kunnen we wat
mij betreft naar naar de aspiraties door. En dan is de eerste vraag. Wat waren jouw aspiraties en
verwachtingen om door te groeien binnen de accountancy en dan met name bij de start van je
carrière?
00:06:43

Speaker 2: Best wel blanco, want ik had natuurlijk bij de stage al wel een beetje gezien hoe het was,
maargoed toen ik als accountant begon toen begon ik ook met de RA opleiding en dat was wel echt
een aspiraite van mij omdat echt zo snel mogelijk als kon te halen. En ik wel zoiets van ik wil wel
kijken hoe leuk ik het vind en nouja eerst ben je staff en toen dacht ik ik wil eerst senior-staff worden
en als je dat eenmaal bent toen ben ik gaan nadenken misschien ook wel manager. Dus ik had niet
meteen zoiets van ik wil kostte wat het kost partner worden binnen de accountancy.
00:07:13

Speaker 1: Dus jouw doel was eigenlijk, Ik wil ze minimaal senior staff worden of?
00:07:19

Speaker 2: Ja ook wel richting manager hoor.
00:07:21

Speaker 1: Oké, en die verwachting toentertijd waarop was die gebasseerd? was die vooral vanuit
jezelf. Of had je ook wel dat dat je naar andere keek of informatie vanuit externe bronnen verkreeg
en dat je dacht van oké, daarom ga ik hiervoor of dat je bepaalde aspiraties had?
00:07:39

Speaker 2: Allebei wel denk ik. Bij de studie was het wel gewoon echt vanuit mezelf dat ik dat
gewoon zo snel mogelijk wilde halen, maar je hebt natuurlijk binnen het kantoor dat je ongeveer drie
jaar staff bent en dan senoir staff wordt dus dat zijn dan ook wel een beetje verwachtingen die je
hebt en me krijgt zegmaar. En die leven dan ook wel in de groep waarmee je dan start zegmaar. En
dan hoop je toch wel na drie jaar staff te zijn en niet vier jaar, dus die druk voel je dan wel een
beetje, of druk niet echt, maar ik was daar toen al wel een beetje mee bezig.
00:08:08

Speaker 1: Dus je hebt dat wel meegekregen toentertijd, maar het is vooral vanuit jezelf gegaan van
van oké, ik wil gewoon die RA halen en dan dan zie ik het wel?
00:08:15

Speaker 2: Ja nee precies.
00:08:17

Speaker 1: Oké, duidelijk. En als je nu terugkijkt naar die aspiraties van toen vind je die dan nu
achteraf aan de hoge of aan de lage kant en waarom?
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00:08:34

Speaker 2: Nou, ik denk misschien dat ik aan de lage kant zat, en dat ik als ik had gewild en was
gebleven binnen dit kantoor ik denk ik ook wel verder was gegroeid binnen de accountancy zegmaar
dus ik heb denk mezelf niet te hoge doelen opgelegd zegmaar.
00:08:56

Speaker 1: Had jij wel get gevoel dat jij wel wist hoe bereikbaar die doelen waren, om bijvoorbeeld
een topmanager te worden, had je het gevoel dat je wist wat daarvoor gedaan moest worden.
00:09:06

Speaker 2: Nou ja, het was niet per se dat ik niet wist kwa aantal jaren, want dat is gewoon elke 3
jaar en dan weer 3 jaar dan ben je als het goed is manager. Maar wat dan specifiek nodig was, qua
competenties qua werkzaamheden dat was toen ik startte nog niet duidelijk.
00:09:19

Speaker 1: Oké, nee, duidelijk, en hoe vond jij het om accountant te zijn, haalde jij voldoening uit het
werk, was je tevreden met wat je deed, waarom wel of niet, en wat voor gevolgen heeft gehad op
jouw aspiraties om binnen de accountancy te blijven of door te groeien?
00:09:37

Speaker 2: Ik vond het allereerst heel leuk om accountant te zijn, en helemaal als je start naast je
studie, dan is zo een big four acounting kantoor überhaupt een hele mooie gelegenheid om gewoon
te leren, want ja je begint gewoon onderaan. En nou ja, ik vond de studie leuk, maar je leert daar niet
echt hoe je het werk zeg, maar als accountant doet dus vond ik wel heel leuk. En je krijgt gewoon
heel veel kansen en daarnaast zie je ook heel veel bedrijven. Dus ik haalde daar wel veel voldoening
uit, maar op een gegeven moment had ik tenminste van dat ik ging nadenken van: oke, nouja alle tijd
en moeite die je erin steekt is dat het waard en wil je ook nog echt doorgroeien of blijf je gewoon
puur om te blijven. En dat ging bij mij opeen gegeven moment wel spelen. En vooral in mijn laatste
jaar.
00:10:20

Speaker 1: En was er dan ook sprake van dat jouw voldoening op het laatst minder werd.
00:10:27

Speaker 2: Ja ik denk wel dat ik steeds minder voldoening haaldde uit het werk en weet je wat denk
ik ook heeft meegespeeld bij mij is corona. Ik weet nog niet of jij al op kantoor bent geweest of bij
een klant ik ben?
00:10:33

Speaker 1: Toevallig wel, maar dat was een uitzondering.
00:10:37

Speaker 2: Ja nee en dat vond ik dus heel erg leuk en naar de klanten toe gaan en met je team zitten
en overwerken is dan zelfs leuk, want dan bestel je een pizza en doe je wat leuke dingen met elkaar
en soms ook niet werk gerelateerd zegmaar haha. Alleen als je thuiskomt te zitten dan moet je het
werk ook wel heel leuk vinden en als je dan , nou ja, als er dan deadlines zijn en je zit 's avonds
helemaal alleen te werken en je team zit ergens anders in Nederland te werken dan is het gewoon
veel minder leuk. En voor mij persoonlijk zorgde dit dus voor minder voldoening, want dat haalde ik
vooral uit klant en teamcontact en misschien minder uit het werk zelf.
00:11:11

Speaker 1: Oké, duidelijk en je had het net al inderdaad dat je gewoon van tevoren een beetje kijken
van nou wat tijd en moeite je erin moest stoppen. Als je achteraf terugkijkt vind jij dat je het veel
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moeite hebt moeten stoppen in in jouw carrière om te komen tot manager en was dit meer of
minder dan je van tevoren had verwacht. En hierbij kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld tijd, dus
in de vorm van overuren, maar ook gewoon moeite, dus de arbeid die je moeten leveren, en de
intensiteit daarvan.
00:11:55

Speaker 2: Nee ik vond het het eigenlijk wel waard. Ik heb er best wel veel tijd en moeite ingestoken,
maar ik vond het helemaal waard, want je doet ook een studie en die wilde ik gewoon super graag
halen en dat maakte het werk wel gewoon wat zwaarder. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel prima. Het
kostte me veel tijd, maar ik vond het het wel waard.
00:12:05

Speaker 1: Oke en was dit dus meer of minder dan je had verwacht of had je daar niet echt een
verwachting van.
00:12:14

Speaker 2: Ik had daar niet echt een verwachting van, maar ik wist wel dat bij accountancy
overwerken erbij hoorde. Voor mij was die periode van overwerken en hard werken wel iets langer
door mijn klantenpakket, want ik startte in januari al met overwerken tot eind mei, dus ik had wel
verwacht dat die periode wat korter was.
00:12:30

Speaker 1: Oké, duidelijk, en deze geïnvesteerde moeite om te komen tot waar jij toen bent
gekomen, heeft deze moeite zich volgens jouw uitbetaald en heeft dit jouw jusit ontmoedigt of
aangemoedig om jou in te zetten voor jouw aspiraties en om die te behalen binnen de accountancy?
00:13:06

Speaker 2: Nee het heeft mij wel aangemoedigd. Ja wat ik al zei het is gewoon een investering in
jezelf om veel te doen en studie erbij te doen en hard te werken, ja, dan bereik je ook het meeste
voglensmij als je er alles uit wilt halen, dus dit heeft mij niet ontmoedigd in mijn aspiratievorming.
00:13:18

Speaker 1: Dus aangemoedigd of>
00:13:19

Speaker 2: Ja aangemoedigd ja ja.
00:13:24

Speaker 1: Dan is vraag 12, eigenlijk gericht op hoe jouw aspiraties gedurende jouw accounting
carriere zijn veranderd en je gaf net al aan van in het begin is alles nieuw studie en dan het
klantcontact waar jij vooral veel voldoening uit haaldde. En jouw aspiraties zeg maar die aan het
begin. Zoiets van oké, ik wil mijn studie halen en minimaal tot manager. Is dit in de loop van de tijd zo
gebleven, of is dit veranderd?
00:13:54

Speaker 2: Ik had dus is wel een duidelijk doel om mijn RA sowieso te halen. Nou die heb je dan
opeen gegeven moment en dan ga je wel nadenken. Wat wil je dan? Ga je dan de volgende stap
maken naar senior-manager en wat is daar dan voor nodig ik zeker nog anderhalf jaar en dan met alle
tijd die je daarin moet steken. Veranderen die aspiraties wel ja.
00:14:16

Speaker 1: Oké, dus toen jij je RA had gehaald, toen ben je wel gaan nadenken van oké, wat wil ik nu
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zegmaar en toen ben jij uiteindelijk tot de conclusie gekomen van ik wil niet langer bij dit
accountancykantoor werken en voor een andere carrière pad gaan.
00:14:33

Speaker 2: Ja dat klopt, daarin heeft corona ook wel meegespeeld waardoor het best wel snel is
gegaan zegmaar.
00:14:37

Speaker 1: Ja, oké, duidelijk.
00:14:40

Speaker 2: Ehm.
00:14:40

Speaker 1: Dan gaan we door naar de vragen met betrekking tot het beïnvloedbare karakter. En dan
is de eerste vraag: heb jij wel eens deelgenomen aan een leadership program en wat heeft dit voor
invloed gehad op jouw aspiraties? Dus denk hierbij aan de trainingen en learnings die je krijgt per
treden binnen de piramide, zeg maar en dan heb je het over leadership maar ook management skills
of hoe jij als persoon benr. Wat heeft dit met jou aspiratiesgedaan? Heeft dit invloed gehad op jouw
aspiraties of zeg je van voor mij heeft dit niet echt een rol gespeeld wat ik wil binnen binnen het
bedrijf?
00:15:25

Speaker 2: a je hebt inderdaad van die verplichte cursussen die je dan met je jaarlage volgt en dan
heb je met je team soms van die social skills workshops of hoe je eigen persoonlijkheid is in een
bepaalde matrix en dan leer je wel gewoon meer te kijken van hoe je bent en hoe je tegenover
dingen staat, maar het is niet zo geweest dat ik daardoor andere aspiraties heb gekregen? dat niet
nee.
00:15:46

Speaker 1: Oké duidelijk. Ja, en iedereen binnen dit accountancykantoor heeft mentoren of een
counselor gehad dus jij waarschijnlijk hebt die ook gehad. En hoe heb jij dat ervaren, zo waren er
bijvoorbeeld mensen die zeggen van oké. Voor mij was mijn mentor toentertijd een rolmodel waar ik
zoiets had van oké. Dat zou ik ook wel willen bereiken wat diegene bereikt heeft of dat je zoiets hebt
van oké mijn mentor heeft mij laten inzien wat er allemaal mogelijk is binnen de organisatie en
daarom heeft het mijn aspiraties zodanig beïnvloed. Hoe was dit bij jou het geval?
00:16:20

Speaker 2: Ik heb gelukkig wel elke keer dezefde counselor gehad, dus ik heb van het begin af aan
dezelfde mentor gehad en het was wel een man en dat is misschien bij mij wel lastig geweest. Want
ik was altijd wel op zoek naar een vrouw die ver was doogegroeid binnen de accountancy, maar ook
een leuk leven ernaast had zegmaar. Ik had dus een counselor dat was dus een man en die had vier
kinderen en werkte ook gewoon super hard en Ik had wel uitgesproken naar hem toe dat ik wel
graag door wilde groeien, maar dat het dan wel een beetje in balans moest zijn. En opeen gegeven
moment krijg je een leeftijd dat je een beetje gaat nadenken van wat wil je nog meer en toen had ik
eingelijk als besloten om minder te gaan werken naar zesendertig uur, maar eigenlijk kreeg ik van
heel veel mensen om me heen van het kantoor zeg maar te horen van: ja, leuk dat je dat doet, maar
dan werk je sowieso alsnog vijfenveertig uur zeg maar dan krijg je minder betaald en je werkt ook
eens over. Nouja dat krijg je dan ook een beetje terug van mensen die dan ook partner waren. En
vanaf dat moment ging ik wel nadenken van wie is nou echt binnen de organisatie een persoon, kon
ook een man zijn, die ook echt kinderen heeft en nog een leuk leven ernaast heeft zegmaar. En
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eigenlijk kwam ik voor mijzelf tot de conclusie dat die er niet echt waren. En er is een verschil in wat
je wilt, sommige mensen vinden het prima om hun kinderen alleen slapen te zien, zeg ik dan altijd
maar of in het weekend. En als je dat ook wilt, is dat prima. Maar ik heb het ervaren is het gewoon
heel lastig om die aspiraties uit te spreken en te hebben, maar toch ook een normaal en leuk leven
naast het werk te lijden zegmaar.
00:17:37

Speaker 1: Oke en je gaf aan dat je op zoek was, of je had het er met mensen over van wie heeft dat
dan? En eh, ja, je kon nog geen mannen vinden, dus al helemaal geen vrouw, zeg maar en dat heeft
dus ook zodanig een invloed gehad op jouw carriere in de zin van dat je zoiets had van oké, dit is niet
wat ik wil, of dit is niet waarom ik partner wil worden. Doordat je zoiets had van ja, er zijn nauwelijks
mensen die ik ken binnen de organisatie die hebben wat ik zoek, dus ga ik die aspiraite ook niet zo
vormen, of anders vormen? En wat was daarin precies de rol van jouw mentor?
00:18:29

Speaker 2: Mijn mentor heeft wel altijd gewoon aangegeven van dat er van alles mogelijk was en dat
ik minder kon gaan werken, dat dat ook echt wel goed te doen was en iedereen er rekening mee zou
houden, en deplanning aangepast zou worden, maarja als je dan van mensen en collegas die ook hier
werkte hoort dat dat niet zo gaat als dat hij dat zegt. Dus hij heeft daar wel alles aan gedaan om mij
dat gevoel te geven, zeg maar daardoor dacht ik ook elke keer van: oké, ik ga het wel, proberen,
maar uitiendelijk ben ik dus niet minder gaan werken, want ik ben toen uiteindelijk weggegaan,
maargoed dat heeft me wel aan het denken gezet. En dan betekend dit niet dat mijn mentor mij
negatief heeft beïnvloed ofzo, want diegene heeft er toen wel alles aan gedaan en opzoek naar
vrouwelijke collegas die mij wellicht konden helpen of wat dan ook. Dus hij heeft mij daarin altijd wel
maximaal in proberen te ondersteunen. Dus wat betreft mijn mentor eerder een positieve invloed,
maar opeen gegeven moment had dit niet zoveel nut meer, omdat ik voor mijzelf al had besloten wat
ik wilde en vooral ook wat niet haha.
00:19:11

Speaker 1: Oké duidelijk. Dan zijn we nu aangekomen bij de vragem die gaan over discriminatie en
daar heb je eigenlijk twee smaken: de sociale discriminatie en organisatorische discriminatie. En bij
sociale discriminatie gaat het eigenlijk over de interactie tussen onderling of de interactie met
klanten. En heb jij weleens ervaring gehad met collegas of klanten waarin jij het gevoel hebt dat jij op
op grond van jou geslacht anders, dat ze anders met jou om zijn gegaan. Dit kunnen zijn
vernederende opmerkingen of intimidatie. heb je dit weleens ervaren en heeft dit dan vervolgens
ook invloed gehad op jouw aspiraties?
00:20:17

Speaker 2: Nah kijk, tuurlijk zijn er weleens grapjes of opmerkingen die te maken hebben met je
geslacht en dan met name als vrouw zijnde, maar ik merkte door daar lekker in mee te gaan en juist
ook tegen gas te geven dat dit me wel goed afging en daar nooit echt last van heb gehad of het
gevoel heb dat ik me geïntimideerd voelde of wat dan ook.
00:20:20

Speaker 1: Je gaf aan grapjes zeg maar maar die grapjes die hebben nooit echt in invloed gehad op
jouw, op jou als persoon en je aspiraties?
00:20:27

Speaker 2: Nee zeker niet en stel ik had een keer gezegd van dit gaat me echt te ver dan was dat ook
wel duidelijk geweest en zouden ze dit niet meer doen.

143

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
00:20:33

Speaker 1: Oké, duidelijk, en dan nog de vraag of je weleens ervaring hebt gehad met
organisatorische discriminatie, dus of jij het gevoel hebt gehad dat de organisatie jouw vrouwen,
anders heeft behandelt dan mannen. Heb jij daar wel eens ervaring mee gehad of het gevoel dat dat
het aan de hand is?
00:20:58

Speaker 2: Ik denk juist dat het bedrijf nu jusit vrouwen binnen de organisatie willen houden, omdat
er zo weinig zijn. Dus ik ben nog nooit echt negatief gediscrimineerd, maar eerder juist dat het in me
voordeel zou werken. Ik heb nooit echt minder kansen gehad als mannelijke collegas.
00:21:18

Speaker 1: Ja, inderdaad, en wat je zegt, inderdaad, het hoeft niet per se negatief discriminatie te
zijn, wat het misschien eerst wel was en hoor ik ook van veel voormalig collega van jou dat inderdaad
meer positieve discriminatie is of wordt, zeg maar, voor vrouwen heb jij je hier weleens ervaring mee
gehad in jouw tijd als accountant.
00:21:40

Speaker 2: Nee, ik heb niet het idee dat dat is gebeurd, want ik heb wel kansen gehad. maar ik heb
nooit het gevoel gehad dat dat was omdat ik een vrouw was of dat ik die niet zou hebben gehad als ik
een man zou zijn geweest.
00:22:00

Speaker 1: Ehm ja oke dan is de volgende vraag eigenlijk. Heb jij toentertijd als accountant enige
vorm van familie verantwoordelijkheden gehad, dus dan denk je bij kinderen of andere familieleden
waar voor gezorgd moet worden?
00:22:17

Speaker 1: Nee, eigenlijk niet haha.
00:22:18

Speaker 1: Nee oke prima dat kan, dan is de vraag; Ik weet niet of u toentertijd ook al diezelfde of
een partner had. Wat voor invloed heeft volgens jou een partner of jouw partner gehad op jouw
aspiraties om door te groeien, als accountant?
00:22:34

Speaker 2: Ja mijn huidige vriend was toen ook al mijn partner, dus hij liet me vooral gewoon mijn
ding doen, dus dat allemaal prima en wel heel fijn als je gesteund wordt in je werk in plaats van
iemand die elke keer zegt van moet je alweer overwerken en hou er is een keer mee op, dan is het
wel anders. En tuurlijk heeft hij ook wel eens gezegd van oké, kun je niet een keer een avondje
overslaan, en het is natuurlijk ook niet leuk als je partner alleen maar werkt of veel werkt. Maar nee
hij heeft me daarin eigenlijk altijd wel gesteund zegmaar.
00:23:02

Speaker 1: Wat dat betreft heeft hij wel een positieve invloed gehad op jouw aspiraties?
00:23:06

Speaker 2: Zeker, ja,
00:23:08

Speaker 1: Oke, duidelijk en heb jij het gevoel dat er nog andere relevante factoren zijn die wij niet
hebt besproken, die van invloed zijn geweest op jouw, op jouw om de vorming van je aspiraties
gedurende jouw carrière? Dus ik heb gehoord bijvoorbeeld dat een collega van oké, ik vond dat de

144

Role of career aspirations in explaining gender promotion gaps

___________________________________________________________________________
sociale banden, de de sfeer op het werk. dat heeft ervoor gezorgd dat ik tot manager of tot partner
ben gebleven, heeft dit voor jou nog een invloed gehad op op jouw aspiraties.
00:23:38

Speaker 2: Nouja als ik was gebeleven was het inderdaad omdat ik mijn collegas heel leuk vind en het
klantcontact zegmaar. Dat was ook denk ik wel de drijfveer om het vol te houden tot zegmaar waar ik
toen stond. en bij allerlei verschillende bedrijven ziet en dat is gewoon zo een mooie kans dat je
krijgt. Alleen mijn moeder is heel jong overleden, dus daardoor heb ik wel het gevoel dat ik anders in
het leven ben gaan staan zegmaar en dat werk niet alles is. Ik denk, en als dat niet was gebeurd bij
mij had ik misschien wel hogere aspiraties gehad, maar dan zie je ook dat het het niet waard is om
tot je pensioen te werken en daarna pas te genieten, want voor je het weet is het voorbij zegmaar.
00:24:18

Speaker 1: Dus jij geeft aan persoonlijke factoren omtrent familiegebeurtenissen in het verleden dat
die een invloed hebben gehad op jouw inspiratievorming?
00:24:28

Speaker 2: Ja zeker wel ja.
00:24:29

Speaker 1: Oke interessant dat is ook een factor die ik nog niet eerder heb gehoord en ook wel
inderdaad die ik kan begrijpen, en ook te volgen is, dus wat dat betreft dat wel een goeie goede
toevoeging, zeg maar.
00:24:41

Speaker 2: Ja.
00:24:42

Speaker 1: Oké, en wat is nou en was je aangeven van oké, jij van het klantcontact leuk, de sfeer
onderling met collegas en daar haalde jij voldoening uit? En wat is dan concreet de reden dat jij zeg
maar uiteindelijk een keuze hebt gemaakt om een andere carrière op pad te bewandelen.
00:25:02

Speaker 2: Inhoudelijk het werk vond ik steeds minder leuk. Het wordt steeds meer gereguleerd ook
vanuit AFM, dat je allerlei checklists moet doen en formulieren enzo en het wordt al een soort van
voorgekauwd wat je een soort van moet doen en echt het nadenken zegmaar dat ontbrak steeds
meer voor mijn gevoel. dat je zelf ook nog het wiel moet uitvinden zegmaar, Dus het inhoudelijke
werk zegmaar ging me gewoon steeds meer tegenstaan en ook wel de waardering vanuit de klant,
want dan werk je je helemaal de apelaris en dan merk je dat de klant je soms liever ziet komen dan
gaan zegmaar. En als je dan niet een dankjewel krijgt of zoiets dan voel je die waardering niet echt.
En die kreef ik van het accountancykantoor dan wel maar minder of niet van de klant en dat vond ik
gewoon jammer.
00:25:48

Speaker 1: Nee, duidelijk dat is te volgen en heb jij nog. Zijn er nog dingen die jij mist, nu aan het aan
het accountancy of specifiek aan de organisatie?
00:26:01

Speaker 2: Nou ik mis mijn collegas wel, maar met de meeste waar ik redelijk goed mee kon heb ik
nog wel contact dus ja, het is voor mij een beetje ik mis mijn collegas, maar de meest leuke spreek ik
nog wel. Dus wat dat betreft valt dat wel mee.
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00:26:15

Speaker 1: Ja, oké, nee, duidelijk. En dan dan is de laatste vraag dat is eigenlijk de vraag, waar heel
mijn onderzoek over gaat, en ben heel benieuwd hoe jij, hoe jij erover denkt. Denk jij dat er
verschillen zijn in aspiraties om door te groeien binnen de accountancy tussen mannelijke en
vrouwelijke accounting professionals zo ja, zou dit volgens jou helpen bij het verklaren van: waarom
er minder vrouwen in het topmanagementfunctie zitten dan mannen?
00:26:45

Speaker 2: Ik denk dat het antwoord wel, zeker ja is. en ik heb daar ookal een beetje over nagedacht.
En mensen zeggen dan van je moet durven doorgroeien en dan misschien familie op plaats twee
zetten zo, maar dat is ook iets wat je moet kunnen zetten en moet willen. En denk dat vrouwen en
mannen daarin gewoon anders in het leven staan. Misschien is een vrouw van nature, bekommerd
zich dan wat betreft kinderen meer daarom, of zorgen daar voor dan een man. Dus ik denk zeker dat
daarin een verschil zit en ik zou ook niet weten hoe dat zo verholpen zou kunnen worden. Maar ik
denk dat die work-life balance wel echt een key aspect is en dat de organisatie vooral moet doorgaan
waar het mee bezig is, als ik dat dan ookal zag bij de starters, ik denk dat dat wel daarin zou kunnen
helpen.
00:29:39

Speaker 1: Precies jij wel, zoiets van. Ze zijn er ook goed mee bezig in de onderste lagen en dat dat je
de komende jaren daarin verschillen zal gaan zien. Maar dat is eigenlijk een beetje. Dus je zegt
eigenlijk dat vrouwen misschien in van nature wel licht eerder voor de kinderen zulen zorgen of aan
andere aspiraties hebben. Om door te groeien binnen het bedrijf, maar aan de andere kant zeg je het
bedrijf heeft daar wel invloed op om meer vrouwen te laten te laten blijven.
00:30:07

Speaker 1: Ja ik vind dat dat wel echt te langzaam is gegaan voor mij als persoon dan zegmaar. Maar
ze moeten daar zeker wel sneller en nog beter op inspelen. stel, je gaat naar 32 uur en je werkt
alsnog 40 uur. Dan heeft dat geen zin. Dus je moet het gewoon echt mogelijk maken, dat vind ik. En
dat is denk ik zo met alle accountancy kantoren. Dat is gewoon heel lastig om dat goed te bereiken.
00:31:37

Speaker 1: Ja, ik denk inderdaad, dat is ook waarom niet alleen binnen daar kan zien, maar ook bij
alle professionele beroepsgroepen en wellicht ook gewoon daarbuiten. Dat bedrijf, dr. Wordt
daarmee bezig zijn van dat verschil tussen man en vrouw, de bezettingsgraad en maar goed, dat dat
gewoon wel een ingewikkelde dingen bij het en dat je nu ook daarvoor moet zorgen, dat het niet
positieve discriminatie wordt. En wat doet dat dan weer met de aspiraties van mannen, die
professionals want als op een gegeven moment heb ik de concurrentiestrijd moet aangaan, of Eli
duidelijk zegt van joh, we kunnen maar één iemand aannemen en we kunnen kiezen tussen jou en
een vrouw. En dat zullen ze dan niet zo zeggen, want dan ga ik bij mezelf misschien wel denken van
ja, laat maar zitten gaan, sowieso voor die vrouw kiezen. Dus het heeft inderdaad allerlei allerlei
consequenties en facetten. Dus dat is dat is ook inderdaad waarom ik ook wel in gesprek wil en ook
wil horen: zeg maar hoe het verhaal daarachter, omdat? Ja, dat is nog best wel interessant en er zit
nog best wel wat achter. Dus ja, wat dat betreft waren eigenlijk dat dat mijn vraag, hé, met
betrekking tot aspiraties en de invloed daarvan, ehm ik weet niet of jij nog op jij nog vragen hebt of
of dingetjes op te merken.
00:32:45

Speaker 2: Nee eigenlijk niet, het was duidelijk en zeer interessante topic om zo is over in gesprek te
gaan. Dus daar wil ik jou ook voor bedanken en succes met het afronden van je scriptie.
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00:33:45

Speaker 1: Dankjewel en jij ook nogmaals super bedankt voor de tijd en moeite om mee te werken
aan dit onderzoek. En succes met je functie als business controller en wie weet tot ziens!
00:34:03

Speaker 2: Geen dank, tot ziens, doeg.
00:34:08

Speaker 1: Dag.
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