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Aanbevelingen van Atria op het regeerakkoord 2017 

Op 10 oktober j.l. presenteerde het nieuwe kabinet het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst.’ Het 
compromis dat hier op tafel ligt weerspiegelt de moeite die is gedaan om een gemeenschappelijke basis te vinden 
met betrekking tot de verschillende visies en belangen van de coalitiepartners. Echter,  Atria heeft na lezing van 
het akkoord er allerminst vertrouwen in dat de toekomst gelijke kansen biedt aan meisjes en vrouwen, aangezien 
een specifiek op vrouwen gericht emancipatiebeleid ontbreekt op vrijwel alle beleidsterreinen. Atria beschouwt 
het regeerakkoord vanuit vier invalshoeken die van cruciaal belang zijn voor de voortgang van de emancipatie 
van vrouwen in Nederland in al hun diversiteit: veiligheid, arbeid en zorg, vertegenwoordiging en 
genderstereotypering.  Daarbij worden aanbevelingen geformuleerd om het in het regeerakkoord 
aangekondigde beleid gendersensitiever te maken. 

 
1. VEILIGHEID 

Het nieuwe kabinet zet sterk in op veiligheid in de publieke sfeer. Daarmee is er nauwelijks oog voor de specifieke 
veiligheidsrisico’s die vrouwen lopen. Het regeerakkoord bevat geen enkele verwijzing naar gendergerelateerd 
geweld, d.w.z. geweld dat zich richt tegen een persoon wegens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. 
Gendergerelateerd geweld wordt beschouwd als zowel een oorzaak als een gevolg van machtsongelijkheden en 
verschillen in waardering van mannen en vrouwen, ten gunste van de hogere waardering van mannen c.q. het 
mannelijke.  
 
Geweld tegen vrouwen (incl. huiselijk geweld) 
De regering geeft aan te willen investeren in agenten die zullen waken over de straten om veiligheidskwesties 
aan te pakken. De specifieke veiligheidsproblematiek van vrouwen en kinderen dient echter ook binnenshuis te 
worden aangepakt, aangezien een derde van de vrouwen en kinderen binnenshuis het grootste risico loopt om 
ooit in het leven slachtoffer te worden van mishandeling, verkrachting of seksueel misbruik door een (ex-)partner 
of een familielid.1 Huiselijk geweld is in Nederland een omvangrijk en ernstig probleem, met onmiskenbare 
gendercomponenten. Uit politieregistratie van de afgelopen jaren blijkt dat 90% van de verdachten van huiselijk 
geweld een man was. Bij driekwart van de incidenten is het slachtoffer een vrouw. Twee derde van de incidenten 

betreft (ex-)partnergeweld.2 Voor het doorbreken van de cirkel van geweld is de aanpak van (ex-)partnergeweld 

tegen vrouwen dus van wezenlijk belang. Uit onderzoek van de Fundamental Rights Agency (FRA) van de 
Europese Unie blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45%) vanaf hun 15e jaar ooit slachtoffer is 
geweest van fysiek of seksueel geweld. Bij de helft van deze vrouwen werd het geweld gepleegd door een (ex-

)partner.3 Een integrale, gendersensitieve aanpak is cruciaal om effectief beleid te voeren. Hiertoe heeft 

Nederland zich tevens verplicht met de ratificatie van het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa. Dit 
verdrag heeft o.a. als doel geweld tegen vrouwen te voorkómen en hen te beschermen tegen alle vormen van 
geweld, bij te dragen aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en wezenlijke gelijkheid 
van vrouwen en mannen te bevorderen. Gendergerelateerd geweld is naar internationaal recht (VN 
Vrouwenverdrag, General Recommendation nr. 19) als een vorm van discriminatie van vrouwen erkend. Artikel 
6 van het Verdrag van Istanbul verplicht lidstaten een genderperspectief te hanteren bij de uitvoering en toetsing 
van de gevolgen van beleid over de aanpak van gender gerelateerd geweld. Een dergelijke aanpak houdt primair 
in dat men rekening houdt met de sociaal-culturele rollen die aan mannen en vrouwen gekoppeld zijn, en met 
name met de verschillen die daaruit voortvloeien in macht, gelijkheid, afhankelijkheid en de normen en 
verwachtingen ten aanzien van seksueel gedrag. In Nederlands beleid op dit terrein domineert een 
genderneutrale benadering. Dit is reeds meermaals  ter discussie gesteld door de Commissie die toeziet op de 
naleving van het VN Vrouwenverdrag. In 2018 zal Nederland zich moeten verantwoorden bij de GREVIO-
commissie die toeziet op de naleving van het Verdrag van Istanbul, hoe het de verplichtingen tot het voeren van 
een gendersensitief beleid ter voorkoming van geweld tegen vrouwen nakomt. Er is dus alle aanleiding voor een 

                                                           
1 Factsheet huiselijk geweld: https://www.atria.nl/nl/publicatie/geweld-tegen-vrouwen-feiten-en-cijfers 
2 M. Steketee, R. Römkens, T. Pels, K. Lünnemann. E. Smits van Waesberghe, J. Mak, J. Mejdoubi en H. Harthoorn, Preventie van 
intergenerationele overdracht in Nederland en de EU: verkenning van wat werkt, Utrecht: Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis en Verwey Jonker Instituut 2016. 
3 European Union Fundamental Rights Agency (FRA), Violence against Women: an EU-Wide Survey, Luxemburg: Publications Office of the 
European Union 2014. 
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constructieve aanpassing van het gevoerde beleid. Atria betreurt dat in het regeerakkoord geen enkele 
beleidswijziging is aangekondigd die bijdraagt aan een transitie van het huidige genderneutrale beleid omtrent 
huiselijk geweld naar een gendersensitief beleid, conform de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van 
Istanbul.  
 
Seksuele straatintimidatie 
Ook op straat lopen vrouwen en meisjes, meer risico dan mannen en jongens. Uit onderzoek van de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam blijkt dat vrijwel alle vrouwen in de respondentenpool (94%) in het afgelopen jaar 
tenminste een van de vormen van seksueel intimiderend gedrag meegemaakt hebben (complimenten, fluiten, 
sissen, nastaren, naroepen, beledigen, om seks vragen, achternalopen, in het nauw drijven).4 Uit onderzoek van 

Rutgers onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar, blijkt dat 14% van de meisjes ooit te maken heeft gehad met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag tegen 3% van de jongens in dezelfde leeftijd.5  Seksuele intimidatie van vrouwen is een vorm 
van discriminatie jegens vrouwen en, gezien de invloed op het veiligheidsgevoel en de bewegingsvrijheid van 
vrouwen, een schending van de mensenrechten. Het wordt als zodanig erkend door verschillende internationale 
gremia, hetgeen is vastgelegd in de EU Richtlijn 2002/73/EG, het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa6 
en het CEDAW-verdrag (Convention of the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)7 van de 
Verenigde Naties. Recentelijk hebben de gemeenten Rotterdam en Amsterdam een verbod op straatintimidatie 
opgenomen in een Algemeen Plaatselijke Verordening. Landelijk is de eerste stap afgelopen voorjaar gezet met 
de initiatiefwet Marcouch. Atria juicht deze initiatieven toe en spreekt de hoop uit dat het nieuwe kabinet deze 
aanzet een effectief vervolg geeft en ervoor zal waken dat er in het ontwerp en de uitvoering van het beleid 
aandacht is voor de genderaspecten van het fenomeen van seksuele intimidatie, aangezien seksuele 
straatintimidatie bij uitstek een geweldsprobleem is waaraan ongelijke genderverhoudingen en een dubbele 
seksuele moraal ten grondslag liggen. 
 
Online (seksuele) intimidatie 
Het nieuwe kabinet spreekt van ‘een ambitieuze cybersecurity-agenda,’ en besteedt in het regeerakkoord veel 
aandacht aan cyberveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit. Men gaat hierin echter voorbij aan de 
gendercomponent van de materie. Cyberintimidatie en online dreigementen zijn de snelst groeiende vorm van 
intimidatie waar vrouwen en met name meisjes disproportioneel vaak door worden getroffen.  
Ook de Europese commissie erkent de noodzaak om dit probleem aan te pakken en heeft afspraken gemaakt 
met IT bedrijven om illegale “hate speech” tegen te gaan. In een gezamenlijke gedragscode zijn richtlijnen  
opgenomen om illegale inhoud die oproept tot haat en geweld snel op te sporen, te melden, te verwijderen en 
het opnieuw verschijnen ervan te voorkomen.8 
Uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat tienermeisjes bijna twee keer zo vaak slachtoffer zijn 
van online pesten dan tienerjongens. In 2016 zei ruim 12% van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest 
worden op internet, tegen 7% van de jongens in dezelfde leeftijdscategorie.9 Uit ander Nederlands en 
internationaal onderzoek blijkt dat vrouwen en vooral tienermeisjes onevenredig vaak te maken krijgen met 
online seksuele intimidatie. In recent representatief onderzoek naar seksuele gezondheid onder ruim 20.000 
jongeren dat 14% van de meisjes en 6% van de jongens (leeftijd 12-25 jaar) tenminste één ervaring met sexting 
heeft gehad die ze vervelend vonden. Andere vormen van online seksuele intimidatie waar meisjes vaker dan 
jongens mee worden geconfronteerd zijn het ongevraagd toesturen of plaatsen van seksueel getinte berichten 
(waaronder het zogeheten  slutshaming,  het uitmaken van een vrouw voor slet of hoer), grooming (waarbij een 
volwassene een minderjarige benadert met seksuele intenties), sextortion (waarbij seksueel getint 
beeldmateriaal gebruikt wordt als chantagemiddel), de online verspreiding van beelden van seksueel geweld en 
wraakporno.10 Alleen laatstgenoemde vorm van online seksuele intimidatie wordt in het regeerakkoord 
benoemd. Atria is verheugd over het voornemen van het kabinet wraakporno strafbaar te maken, maar pleit 

                                                           
4 T. Fischer and N. Sprado (2017), Seksuele intimidatie op straat in Rotterdam, Rotterdam: Erasmus Universiteit, file://atria-
dc/User$/Lisanne/Downloads/erasmus_onderzoek_rotterdam_straatintimidatie_2017.pdf, 
5 Rutgers/Soa Aids Nederland, Belangrijkste conclusies Seks onder je 25E 2017, 
http://seksonderje25e.nl/files/uploads/Seks%20onder%2025%202017%20samenvatting%20(2).pdf 
6 Raad van Europa, Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, 
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention  
7 UN Women (1979), Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm    
8 European Commission (2017) Code of conduct on countering illegal hate speech online, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

3493_en.htm 
9 CBS, Veiligheidsmonitor 2016, https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/09/veiligheidsmonitor-2016  
10 Factsheet Atria, Online seksuele intimidatie, 2017: https://www.atria.nl/nl/publicatie/factsheet-online-seksuele-intimidatie 

file://///atria-dc/User$/Lisanne/Downloads/erasmus_onderzoek_rotterdam_straatintimidatie_2017.pdf
file://///atria-dc/User$/Lisanne/Downloads/erasmus_onderzoek_rotterdam_straatintimidatie_2017.pdf
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3493_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3493_en.htm
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/09/veiligheidsmonitor-2016
https://www.atria.nl/nl/publicatie/factsheet-online-seksuele-intimidatie
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in aanvulling hierop voor een integrale aanpak van overige vormen van online (seksuele) discriminatie binnen 
een breder cyberveiligheidsbeleid en met inbegrip van een genderperspectief.  
 
Prostitutie 
Atria onderstreept het in het regeerakkoord benadrukte belang van de bescherming van mensen in de prostitutie 
tegen misstanden, zoals uitbuiting en mensenhandel. Desalniettemin pleit Atria voor meer reflectie op enkele 
van de voorgestelde maatregelen. De meest in het oog springende hiervan is het pooierverbod, bedoeld als 
aanvulling op de mogelijkheden die artikel 273f Sr biedt voor de strafrechtelijk vervolging van mensenhandelaren 
die actief zijn in de prostitutiebranche. In 2000 is het souteneurs- of pooierverbod, tegelijk met de opheffing van 
het bordeelverbod (feitelijke legalisering van prostitutie) uit het strafboek verdwenen. Uit het rapport 
‘Herinvoering pooierverbod’ blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de toegevoegde waarde van een 
herinvoering van het verbod.11 De strafwaardige gedragingen van klassieke pooiers, loverboys en profiteurs van 
uitbuiting vallen immers al onder artikel 273f Sr. Dit is ook aangekaart door de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel in reactie op een eerder voorstel voor een pooierverbod.12  Daarnaast is de reikwijdte van het 
voorstel (nog) onduidelijk.  Het regeerakkoord spreekt van strafbaarheid van eenieder die “… betrokken is bij 
onvergunde bedrijfsmatige seksuele dienstverlening en daar financieel voordeel uithaalt.” Er is geen sprake van 
strafbare betrokkenheid als gedragingen niet aan de kern van de seksuele dienstverlening raken. Welke 
gedragingen hieronder vallen, wordt niet uiteengezet. PROUD, belangenorganisatie voor sekswerkers, vreest een 
averechts effect. In plaats van de veiligheid van sekswerkers te vergroten, kan een pooierverbod deze juist in het 
geding brengen, omdat zelfstandige sekswerkers geen mogelijkheid meer hebben zelf beveiliging of 
dienstverlening in te huren.13 Tenslotte kan de herinvoering van een pooierverbod als inconsistent worden 
aangemerkt, aangezien het in tegenstelling lijkt met het uitgangspunt van het huidige beleid, dat stoelt op een 
onderscheid tussen legale, vrijwillige prostitutie enerzijds en mensenhandel anderzijds. Met de herintroductie 
van het pooierverbod verschuift dit uitgangspunt naar de aanname dat een prostituee niet vrijwillig werkt, tenzij 
het tegendeel is aangetoond. Dat kan ertoe leiden dat prostitutie op voorhand gelijk wordt gesteld met 
mensenhandel, tenzij blijkt dat dat niet het geval is – in tegenstelling tot andere vormen van legaal werk. Naast 
de herinvoering van het pooierverbod, is de nieuwe coalitie voornemens de vergunningsplicht – die gepaard zal 
gaan met een registratieplicht en lokale intake gesprekken - uit te breiden naar alle sectoren in de 
prostitutiebranche, inclusief zelfstandige sekswerkers. Vanuit de belangenverengingen voor sekswerkers, 
bestaat echter veel verzet tegen een dergelijke registratieplicht vanuit het oogpunt van privacybescherming. 
Atria bepleit een zorgvuldige heroverweging van de voorgestelde maatregelen. Het is van belang in 
overweging te nemen dat deze maatregel onbedoeld een averechts effect kan hebben, waarbij sekswerkers  
opnieuw de illegaliteit verkiezen en hun veiligheid juist grotere risico’s loopt. 
 
 

2. ARBEID EN ZORG 
In het regeerakkoord staat dat Nederland hoog scoort op tal van internationale ranglijsten. Maar op een aantal 
punten loopt Nederland ver achter op de rest van de wereld. De loonkloof (het procentuele verschil in 
gemiddelde loon per uur) tussen mannen en vrouwen is nog altijd 16%, waarvan een deel verklaard kan worden 
doordat vrouwen gemiddeld minder hoog opgeleid zijn, minder hoge functies bekleden en in sectoren werken 
waar de beloning lager ligt. In Nederland heeft 71% van de vrouwen tussen 20 en 65 jaar een baan, maar daarvan 
werkt 73% in deeltijd.14 Recent onderzoek van het SCP15 wijst uit dat deze trend al begint vanaf het moment dat 
vrouwen de arbeidsmarkt betreden. Daarnaast hebben relatief veel vrouwen een tijdelijk of flexibel contract 
(meer dan mannen)16 hetgeen hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar maakt. Deze combinatie van  factoren 
leidt tot een groot verschil in netto individuele inkomens op jaarbasis tussen mannen en vrouwen. Deze 
inkomenskloof is in Nederland met 47%17 de grootste in Europa. Dit betekent dat vrouwen financieel veel 

                                                           
11 WODC, Herinvoering van een pooierverbod? Een inventarisatie van opvattingen in het juridisch werkveld over eventuele herinvoering van 
een strafrechtelijk pooierverbod, https://www.wodc.nl/binaries/2392-volledige-tekst_tcm28-73301.pdf  
12 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Prostitutie en Mensenhandel, 
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Prostitutie%20%26%20mensenhandel_Nationaal%20Rapporteur_interactief_tcm23-
233408.pdf  
13 VICE, Gaat het pooierverbod werken helpen om sekswerk veiliger te maken?, https://www.vice.com/nl/article/bjve34/gaat-het-
pooierverbod-helpen-om-sekswerk-veiliger-te-maken  
14 SCP/CBS, emancipatiemonitor 2016, 2016  
15 SCP, Eerste treden op de arbeidsmarkt, 2017 
16 WRR, Voor de zekerheid, 2017 
17 Eurostat, cijfer 2014 

https://www.wodc.nl/binaries/2392-volledige-tekst_tcm28-73301.pdf
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Prostitutie%20%26%20mensenhandel_Nationaal%20Rapporteur_interactief_tcm23-233408.pdf
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Prostitutie%20%26%20mensenhandel_Nationaal%20Rapporteur_interactief_tcm23-233408.pdf
https://www.vice.com/nl/article/bjve34/gaat-het-pooierverbod-helpen-om-sekswerk-veiliger-te-maken
https://www.vice.com/nl/article/bjve34/gaat-het-pooierverbod-helpen-om-sekswerk-veiliger-te-maken
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kwetsbaarder zijn dan mannen, hetgeen ook blijkt uit de recente cijfers van het CBS18: bijna 2 miljoen vrouwen 
waren in 2016 financieel kwetsbaar tegenover 1 miljoen mannen.  Atria bepleit dat de regering meer gericht 
beleid ontwikkelt ter versterking van de economische weerbaarheid van vrouwen in Nederland en daarin ook 
de positie van vrouwen met een migrantenachtergrond meeneemt.   
 
Robotisering 
Gezien de toenemende robotisering en automatisering zullen er tot 2020 naar verwachting wereldwijd zo’n 7 
miljoen banen verdwijnen, vooral in technische en administratieve beroepen met routinematige taken in het 
middensegment van de arbeidsmarkt. Hier werken vooral vrouwen. Anderzijds komen er naar verwachting 2 
miljoen extra banen bij in de STEM-sectoren: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Een gat dat 
alleen gevuld kan worden als ook meer vrouwen voor een carrière kiezen in de door mannen gedomineerde 
STEM-sectoren. Van de Nederlandse vrouwen die een technische (vervolg)opleiding doen, kiest 70% uiteindelijk 
toch een niet-technisch beroep.19  Atria  pleit voor een actieve rol van de overheid in de bevordering van een 
genderinclusieve werkomgeving binnen de STEM-sectoren, met meer aandacht voor de 
arbeidsvoorwaardelijke wensen - zoals ouderschapsverlof, kinderopvang, thuis- en deeltijdwerken en flexibele 
werktijden. 
 
Vaderschapsverlof  
Het nieuwe kabinet kondigt aan dat het vaderschapsverlof wordt uitgebreid van twee naar vijf dagen. Aanvullend 
krijgen partners vijf weken verlof in het eerste half jaar na de geboorte waarin ze een uitkering van het UWV 
ontvangen tegen 70% van het dagloon. Het kabinet beoogt hiermee voorwaarden te scheppen om de zorgtaken 
voor het kind in de eerste weken beter te kunnen verdelen tussen de twee partners en dat hiermee 
rollenpatronen tussen vaders en moeders doorbroken kunnen worden. Atria  juicht dit beleid toe en bepleit 
onderzoek naar het effect van de voorgestelde maatregel. Atria wijst er op dat hier ook een aandachtspunt ligt 
voor de SER die een belangrijke rol speelt vanuit de regering in de stimulering van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Ten tweede dient er in dit verband ook te worden gekeken naar hoe de verruiming van 
vaderschapsverlof zal uitwerken in de praktijk. Vaders en partners die een hoger loon ontvangen, kunnen 
namelijk makkelijker een beroep doen op hun recht op vaderschapsverlof dan diegenen met minder financiële 
middelen. Atria roep de regering op de gevolgen goed te monitoren en ervoor te zorgen dat iedereen in de 
maatschappij kan genieten van dit recht.  
 
Zwangerschapsdiscriminatie 
Zwangerschapsdiscriminatie is een groot maatschappelijk probleem: 43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt 
heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van 
zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor 
de Rechten van de Mens. Wel is de bereidheid van vrouwen gedaald om zwangerschapsdiscriminatie te melden: 
dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% in 2016.20 Dit onderstreept dat zwangere vrouwen een 
kwetsbare positie innemen op de arbeidsmarkt. De regering geeft in het regeerakkoord aan het Actieplan 
Arbeidsmarktdiscriminatie, dat eind maart 2017 werd gelanceerd, een vervolg te willen geven. Atria bepleit om 
in een antidiscriminatiebeleid zwangerschapsdiscriminatie  uitdrukkelijk ter hand te nemen door in te zetten 
op voorlichting en bewustwording over de rechten en plichten bij zwangerschap in relatie tot werk, zowel 
gericht op werkgevers als zwangere werkneemsters. 
 
 

3. VERTEGENWOORDIGING IN POLITIEK EN TOP BEDRIJFSLEVEN EN WETENSCHAP 
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek, de top van het bedrijfsleven en de wetenschap. 
In dit opzicht loopt Nederland internationaal juist achterop. Dit is niet alleen een gemiste kans voor vrouwen 
zelf, maar is tevens op economisch en maatschappelijk niveau een gemiste kans. Uit onderzoek blijkt dat er een 
significante relatie bestaat tussen een divers samengestelde bedrijfsleiding en financiële prestaties.21 Een diverse 

                                                           
18 CBS, Marion van den Brakel, Statistische Trends. Financieel kwetsbare mannen, Oktober 2017: https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2017/41/drie-miljoen-nederlanders-financieel-kwetsbaar 

19 A. Gelderblom en P. de Hek, Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek? Rotterdam: Erasmus School of Economics 2014. 
20 College voor de Rechten van de Mens: https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/36883  
21 McKinsey&Company, Diversity matters, 2015, 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/why%20diversity%20matters/diversit
y%20matters.ashx 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/drie-miljoen-nederlanders-financieel-kwetsbaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/drie-miljoen-nederlanders-financieel-kwetsbaar
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/36883
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top binnen een bedrijf of instelling zal leiden tot effectievere besluitvorming en vernieuwende perspectieven. In 
de politiek is de noodzaak van een evenwichtige man-vrouw verhouding daarnaast op een andere manier 
evident: een goede volksvertegenwoordiging is immers een afspiegeling van de samenleving.  
 
Politieke participatie van vrouwen  
Vrouwen zijn anno 2017 nog steeds ondervertegenwoordigd in alle lagen van de politiek. Als het om vrouwen in 
de nationale parlementen gaat, bekleedt Nederland momenteel de 26e positie in de Wereldranglijst van de Inter-
Parliamentary Union (IPU).22 Nederland is hiermee 10 plekken gezakt in vergelijking met 2014. Vooral in de lokale 
politiek is de verhouding scheef. Op dit moment bestaan de gemeenteraden voor slechts 28 procent uit 
vrouwen.23 Vrouwen met een migrantenachtergrond zijn nog slechter vertegenwoordigd. Het is belangrijk dat 
de lokale politiek een betere afspiegeling is van de samenleving, omdat met de decentralisaties 
beleidsbeslissingen steeds meer in de handen van de gemeenteraad liggen: thuiszorg, mantelzorg en jeugdzorg 
zijn bij uitstek sectoren waarin veel vrouwen actief zijn. Hun geringe participatie in de lokale politiek betekent 
ook een geringe invloed op het beleid in deze sectoren. Atria bepleit dat in de uitwerking van het 
regeringsbeleid streefcijfers gesteld worden voor de politieke vertegenwoordiging van vrouwen op alle 
niveaus (lokaal, provinciaal en nationaal).  
 
Vrouwen in top bedrijfsleven  
Inclusiviteit en diversiteit in een bedrijfstop bevorderen de creativiteit en de effectiviteit van de besluitvorming. 
Op den duur zal dit zich vertalen in verhoogde productiviteit en betere financiële prestaties. Desondanks verloopt 
de toename van het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven nog steeds te langzaam. Het wettelijk 
streefcijfer van minimaal 30% vrouwen in de top van het bedrijfsleven is niet gehaald. Uit de Bedrijvenmonitor 
Topvrouwen 2016 bleek bijvoorbeeld dat raden van bestuur in 2015 voor gemiddeld 9,6 procent uit vrouwen 
bestaan.24 Voor het bereiken van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in topposities zijn gerichte 
systeeminterventies nodig. Het vorige kabinet zette zich hiervoor in en Atria verwacht dat de huidige regering 
zich ook hard maakt voor een inclusieve en diverse bedrijfscultuur.    
 
Vrouwelijke hoogleraren 
Uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren  (LNVH) blijkt 
dat in 2015 slechts 18% van de hoogleraren in Nederland vrouw is, een toename van slechts 0.9% in t.o.v. het 
jaar daarvoor.25 Hiermee bungelt Nederland al jaren onderaan de Europese ranglijstjes. Dit is opmerkelijk omdat 
het aandeel vrouwelijke afgestudeerden in Nederland al tijden boven de 50% ligt, in 2015 om precies te zijn 54%. 
Bij de promovendi is het aandeel vrouwen met 43,2% echter kleiner dan het aandeel mannen (56,8%). 
Vervolgens neemt het aandeel vrouwen in elke volgende functiecategorie af. Van de universitair docenten is in 
2015 gemiddeld 1 op de 3 vrouw, van de universitair hoofddocenten is dat 1 op de 4.  Veel vrouwelijk 
wetenschappelijk talent blijft dus onbenut. Daarom zouden universiteiten ernaar dienen te streven meer 
vrouwelijke hoogleraren te benoemen. De huidige streefgetallen van alle universiteiten samen zouden in 2020 
200 extra vrouwelijke hoogleraren moeten opleveren. Om de streefgetallen te realiseren, kijken de universiteiten 
kritisch naar de benoemingsprocedures en hebben ze mentorprogramma’s ontwikkeld. In het kader van het 
Westerdijkjaar 2017 kondigde toenmalig minister Bussemaker aan, in aanvulling op de streefcijfers van de 
universiteiten, 5 miljoen euro vrij te maken voor de aanstelling van nog eens 100 extra vrouwelijke 
hoogleraren. Atria spreekt de hoop uit dat het nieuwe kabinet dit beleid actief voortzet.  
 
 

4. GENDERSTEREOTYPERING 
Stereotypering en beeldvorming liggen mede aan de basis van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De 
regering dient zich daarom in te zetten voor het bestrijden van genderstereotype denkbeelden en vooroordelen 
in overheidsinstellingen, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de media. Dit onderwerp wordt echter in zijn 
geheel niet aangekaart in het regeerakkoord. 
Onderwijs 
Nederlandse meisjes kiezen minder vaak voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT dan jongens. Dat 
terwijl meisjes vaak wel talent hebben voor exacte vakken en zij hierop over het algemeen even goed presteren 

                                                           
22 Inter-Parliamentary Union, June 2017, www.ipu.org 
23 Atria, Vrouwenstemmen in de raad, 2015 
24 Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016 
25 LNVH, Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016, https://monitor.lnvh.nl/  
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als jongens.26 Een gemiste kans dus voor deze meisjes, die hierdoor hun talenten niet optimaal ontplooien, en 
bovendien een goedbetaalde baan in één van de opkomende STEM-sectoren mislopen. Maar ook om 
economische redenen is het van belang dat meer meisjes kiezen voor een toekomst in de techniek, zo blijkt uit 
eerdergenoemde toekomstige groeicijfers en arbeiderstekorten in de STEM-sectoren. Ondanks een (toch) 
groeiende belangstelling van meisjes voor exacte opleidingen in het hoger onderwijs, zijn de Nederlandse cijfers 
in vergelijking met andere Europese landen erg laag.27 Bovendien blijkt dat er voor meisjes die exacte richtingen 
kiezen, er vanaf het voortgezet onderwijs veel uitstroommomenten zijn. Deze hangen samen met stereotype 
denkbeelden over mannen- en vrouwenberoepen, en het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen of aansluiting bij 
de belevingswereld van meisjes (in door mannen gedomineerde sectoren), waardoor meisjes toch liever 
overstappen op andere vakgebieden.28 Atria is verheugd over de aangekondigde voortzetting van het 
Techniekpact en het Platform Bètatechniek, maar pleit in dit verband voor meer specifieke aandacht voor de 
duurzame stimulering van meisjes voor STEM.  
 
Media 
De media hebben sterke invloed op de (al dan niet stereotype) beeldvorming over de rollen van mannen en 
vrouwen in de samenleving. In het bijzonder de uit publieke middelen gefinancierde media hebben een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. Onderdeel van de prestatieafspraken 
die de regering in 2010 met de NPO maakte was het aandeel vrouwen op de tv-en radiokanalen van de publiekje 
omroep te doen toenemen. Tussen 2010 en 2015 is het aandeel vrouwen echter gedaald van 37,6% naar 35,4%. 
Naast dat vrouwen sterk zijn ondervertegenwoordigd in de media, komen ze relatief weinig als deskundige aan 
het woord. De representatie van ‘niet-westerse allochtonen’ is tussen 2010 en 2015 wel gestegen, van 9,2% naar 
9,8%. Over de representatie van migrantenvrouwen in Nederland kunnen derhalve geen uitspraken worden 
gedaan. Atria betreurt dat in het regeerakkoord niet wordt gerefereerd aan het belang van m/v-verhoudingen 
in de media voor de bestrijding van genderstereotype denkbeelden en spreekt de hoop uit dat in de 
prestatieafspraken met de NPO voor de komende vijf jaar hardere eisen worden gesteld aan genderdiversiteit 
en intersectionaliteit. 
 
Geslachtsregistratie 
Atria is verheugd dat het nieuwe kabinet onnodige geslachtsregistratie wil beperken. De sekseregistratie zoals 
die nu in de praktijk wordt gehanteerd, doet tekort aan de variëteit en complexiteit in ervaring van de sekse en 
gender van personen en doet evenmin recht aan het bredere genderspectrum dat in de samenleving vorm krijgt 
door groeiende aandacht voor het m/v keurslijf, in het bijzonder voor transgenders en mensen met een 
intersekse-conditie. Het terugdringen van sekseregistratie, zoals de overheid beoogt, is een stap in de goede 
richting. Atria ziet graag dat dit ook daadwerkelijk zo breed mogelijk  wordt toegepast.  

 
Cultuur 
Wat betreft Cultuur legt het regeerakkoord de nadruk op hernieuwd uitdragen van kennis en waarden, 
investering in kwaliteit en het erkennen van de rol van erfgoed, zoals archieven. De hernieuwde aandacht voor 
de kijk op de geschiedenis is positief. Tegelijkertijd is die sterk gericht op de Nederlandse identiteit in de huidige 
tijden van globalisering. De gelijkheid van vrouwen en emancipatie is een verworvenheid van de afgelopen eeuw, 
hetgeen blijkt uit het feit dat Aletta Jacobs, in de canon is opgenomen als venster voor de gelijkheid voor vrouwen 
en mannen. De Nederlandse identiteit is namelijk niet vaststaand en homogeen, genderstereotype beeldvorming 
blijft hardnekkig. Door gebruik te maken van historische bronnen en erfgoed kan de samenleving kennis benutten 
die relevant is  voor de toekomst en waarin jonge generaties voortbouwen op wat er bereikt is in het verleden. 
Het besef dat gender- en LHBTI-gelijkheid geen vanzelfsprekendheden zijn maar verworvenheden uit het 
verleden is hierbij van groot belang. Nieuwe communicatietechnologieën bieden mogelijkheden voor het 
vergroten van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie, waarbij digitalisering cruciaal is. Behoud 
en verspreiding van gendererfgoed als bron van kennis die tot sociale verandering kan leiden is een blijvend 
en actueel aandachtspunt. Het besluit archieven te willen beschermen en beter toegankelijk maken, ook met 
behulp van digitalisering, wordt daarom toegejuicht door Atria. 

                                                           
26 VHTO, Meer meisjes en Vrouwen in bèta, techniek en ICT, online op de website van VHTO, geraadpleegd op 18-09-2015. 
27 CBS, Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig, online op de website van het CBS, geraadpleegd op 18-
09-2015. 
28 VHTO, Meer meisjes en Vrouwen in bèta, techniek en ICT, online op de website van VHTO, geraadpleegd op 18-09-2015. 
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