
 
 

 
Opel presenteert: JADE 
 

VRAAG & ANTWOORD 
 
Waarom wil Opel meer vrouwelijke verkoopadviseurs aannemen?  
Als bedrijf zijn wij altijd op zoek naar talenten, of dit nu vrouwen of mannen zijn. In 
de praktijk is slechts 4% van onze autoverkopers vrouw. Uit recent 
consumentenonderzoek is gebleken dat bovendien bijna 60% van de Nederlanders 
autoverkoper als een mannelijk beroep omschrijven. Tegelijkertijd blijkt dat zowel 
mannen (71%) als vrouwen (77%) ervan overtuigd zijn dat vrouwen net zo’n goede 
autoverkoper kunnen zijn als mannen. Wij zijn een commercieel bedrijf en omarmen 
meer diversiteit door meer vrouwelijke verkopers te inspireren voor een baan in onze 
showrooms. 
 
Hoeveel vrouwen werken er momenteel bij Opel in Nederland als verkoopadviseur? 
En wat is het doel? 
Momenteel werken er bij Opel in Nederland 7 dames als verkoopadviseur. Ons doel is 
om binnen afzienbare termijn (twee jaar) te groeien naar 30 vrouwelijke verkopers in 
Nederland. Op langere termijn ambiëren wij een verdere groei. 
 
Hoeveel vrouwen solliciteren bij Opel naar een functie als verkoopadviseur?  
Over het algemeen ontvangen wij beduidend veel meer reacties van mannelijke 
sollicitanten dan van vrouwelijke sollicitanten op de verkoop-vacatures.  Zie ook het 
resultaat van het JADE experiment. Dit geeft weer hoe de verhoudingen normaliter 
liggen. 
 
Gelden er andere voorwaarden voor mannelijke of vrouwelijke kandidaten? 
Bij het selecteren van geschikte kandidaten gelden dezelfde selectiecriteria voor 
mannen en vrouwen. 
 

Worden er nieuwe banen gecreëerd voor vrouwelijke verkoopadviseurs? 
Er zijn momenteel 15 verkoopfuncties beschikbaar bij 10 verschillende 
dealerbedrijven in Nederland; dit betreffen reguliere functies in het Opel 
dealernetwerk waar zeker ook vrouwen voor in aanmerking kunnen komen. 

 
Wat houdt de Opel Talent Academy in? Is er een specifiek loopbaantraject voor 
vrouwelijke verkopers ontwikkeld? 
Alle nieuwe verkoopmedewerkers in het Opel-dealernetwerk kunnen deelnemen aan 
het trainingsprogramma van de Opel Talent Academy. Binnen de Opel Talent 
Academy krijgen de verkoopadviseurs via een intensief trainingsprogramma, 
specifieke coaching on the job en gezamenlijke terugkomdagen en extra 
ondersteuning voor een gedegen basis en loopbaanbegeleiding in de autobranche. 
 


