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Beste lezer,

In het verkiezingsjaar 2019 kunnen we er niet omheen: vrouwenrechten en gendergelijkheid zijn brandend actuele kwes-

ties. Volgens sommigen is het zelfs hip om feminist te zijn! Als grootste politieke vrouwenbeweging juichen wij dit natuur-

lijk toe. Vanuit Vrouw & Maatschappij – CD&V politica werken wij namelijk al meer dan 40 jaar aan een meer gendergelijke 

samenleving. En daar zijn wij behoorlijk trots op. Toch zien we ook een tegenbeweging: vrouwenrechten staan onder druk 

en vrouwenbewegingen worden in vraag gesteld. Terwijl meer gelijkheid echt wel iedereen ten goede komt, zowel mannen 

als vrouwen. 

Wij trekken naar de verkiezingen met drie grote thema’s: zorg en welzijn, werk en onderwijs. Zoals we toelichten in deze 

brochure, zien wij binnen deze thema’s nog heel wat mogelijkheden om te komen tot meer gendergelijkheid in onze 

samenleving. Liggen deze thema’s jou ook nauw aan het hart? En wil je ook graag meer gelijkheid op alle bestuursniveaus? 

Geef dan op 26 mei jouw macht aan haar kracht! #StemVrouw

Liesbeth Maris

Nationaal Voorzitter V&M

VOORWOORD
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WERK & GEZIN, TIJD VOOR EEN 

GENDERVRIENDELIJKE BENADERING

Hoe kunnen we de combinatie tussen werk en gezin 

verbeteren? Het is zeker geen nieuw thema, maar wel 

nog steeds brandend actueel. Stijgende burn-out cijfers 

geven aan dat het water voor velen aan de lippen staat. 

De combinatie werk-gezin is geen vrouwenthema, maar 

een zaak van koppels en iedereen die zijn of haar partici-

patie aan de arbeidsmarkt combineert met de zorg voor 

het gezin. Toch stellen we vast dat de combinatie werk- 

gezin vooral een vrouwenprobleem is. Anno 2019 zijn het 

nog steeds vrouwen die het grootste deel van de onbe-

taalde zorgarbeid in het gezin uitvoeren, en zijn het vooral 

vrouwen voor wie het hebben van kinderen ten koste gaat 

van de loopbaan. 

In de aanloop naar de Europese, federale en Vlaamse 

verkiezingen op 26 mei, zetten wij daarom in op de setting 

van werk en de setting van zorg en welzijn, als essentiële 

domeinen waarbinnen genderongelijkheid zich manifes-

teert en waarbinnen we het verschil kunnen maken. Daar-

naast zetten we in op de setting onderwijs, wat kan gezien 

worden als een hefboom voor sociale verandering. 

DOORBREEK DE VICIEUZE CIRKEL 

ZET IN OP DE HERVERDELING VAN ZORGTAKEN 

Met de shift van een éénverdieners- naar een tweeverdie-

nersmodel hebben vrouwen een plaats veroverd op de 

arbeidsmarkt. Maar, tegen welke prijs? Vrouwen komen 

meer dan mannen in onzekere jobs terecht, ze verdienen 

minder, zijn minder vertegenwoordigd in de beter betaalde 

sectoren en hebben minder doorgroeimogelijkheden. Tege-

lijkertijd nemen vrouwen nog steeds meer onbetaalde zorg-

taken en huishoudelijke taken op dan mannen en kiezen ze 

vaker voor deeltijds werk om de combinatie werk-gezin 

haalbaar te maken. Het openstellen van de arbeidsmarkt 

voor vrouwen is onvoldoende samengegaan met een 

herverdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrou-

wen, en met structurele aanpassingen om ervoor te zorgen 

dat vrouwen ook werkelijk gelijke toegang hebben tot de 

arbeidsmarkt. De setting van werk en de setting van zorg 

en welzijn kunnen dus niet los van elkaar gezien worden. 

Ongelijke taakverdeling op het vlak van zorg, werkt onge-

lijke kansen op de arbeidsmarkt in de hand. Omgekeerd 

zien we dat vrouwen, doordat ze een minder goede positie 

innemen op de arbeidsmarkt, sneller dan mannen geneigd 

zijn om zich te focussen op zorg en gezin én in een maat-

schappelijk kwetsbaardere positie terechtkomen. Doordat 

we te maken hebben met een vicieuze cirkel, is het net 

essentieel om op beide settings tegelijkertijd in te zetten. 

WIJS MET ONDERWIJS  

STOP HET GENDERSTEREOTIEPE DENKEN

Wanneer we nadenken over maatschappelijke oplossin-

gen, dan komen we onvermijdelijk bij onderwijs terecht. Via 

onderwijs kunnen jongens en meisjes zichzelf ontplooien 

in de richting die ze zelf wensen, en hun capaciteiten ten 

volle ontwikkelen. Het onderwijs is echter ook een setting 

waar genderstereotypen worden doorgegeven, die op hun 

beurt ongelijkheden op het vlak van werk en zorg mee in 

stand houden. De manier waarop gender in onderwijs een 

rol speelt, is complex. Meisjes presteren gemiddeld geno-

men beter op school dan jongens: ze hebben minder kans 

om te blijven zitten of om de middelbare school te verla-

ten zonder diploma, ze behalen hogere scores, ze komen 

minder in het bijzonder onderwijs, en ze stromen meer 

door naar het hoger onderwijs. Maar, de relatief sterke 

onderwijsprestaties van meisjes vertalen zich niet in een 

maatschappelijk sterkere positie van vrouwen, integendeel. 

In ons programma kijken we daarom ook naar de manie-

ren waarop het onderwijs bestaande ongelijkheden mee in 

stand houdt.

SAMEN 

Hoewel onze focus ligt op het versterken van de maat-

schappelijke positie van vrouwen, wijzen we er expliciet 

op dat deze inspanningen niet tegen mannen gericht zijn. 

Integendeel, meer gendergelijkheid komt ook mannen ten 

goede. Er is een maatschappelijke tendens waarbij meer en 

meer mannen vragende partij zijn om een grotere rol op te 

nemen binnen het gezin en in de opvoeding van hun kind 

(eren). Genderstereotypen maken dat ook mannen in een 

keurslijf worden gedrukt en hun doelen zowel op persoon-

lijk als op professioneel vlak niet kunnen realiseren. 

INLEIDING
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ZORG & WELZIJN
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“Plots werd ik de enige  
kostwinner van ons gezin 

met vier kinderen.” 

“De juiste vrouw  
op de juiste plaats  

kan het tij doen keren.”
 

Clémentine Mavambu
Administratief medewerkster

Sylvia Kapinga
Vroedvrouw
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“Mocht m’n moeder als mantelzorger wat meer 

ondersteuning gekregen hebben, het zou de 

zware last die op haar schouders rustte, verlicht 

hebben. Ik heb gezien hoe ze als mantelzorger 

in een isolement terechtkwam. De zorg voor m’n 

vader slorpte haar zodanig op dat ze haar eigen 

welzijn verwaarloosde.

 

Mantelzorgers verdienen het om extra ondersteu-

ning te krijgen. Zij zijn de eerste die klaarstaan om 

de andere te ondersteunen, maar zelf worden ze 

maar al te vaak over het hoofd gezien. Het is hoog 

tijd dat dit verandert. M’n moeder en ik geloven 

erin dat de juiste vrouw op de juiste plaats het tij 

kan doen keren. Je mag dan ook twee keer raden 

op wie wij gaan stemmen.”

“Twee maanden geleden overleed m’n echtgenoot. 

Z’n heengaan voelt als een grote leegte. Ik heb dan 

ook 20 jaar voor hem gezorgd. Ik herinner me nog 

levendig de dag waarop hij z’n eerste hersenbloe-

ding kreeg. Het was een dag waarop m’n leven 

helemaal door elkaar geschud werd. 

Plots werd ik de enige kostwinner van ons gezin 

met vier kinderen. Plots kwam ik terecht in de rol 

van een echtgenote die voor haar partner zorgt. 

Plots werd m’n leven een leven waarin óverleven 

centraal stond. Als je me vraagt hoe ik die zware 

periode doorgekomen ben, dan moet ik je het 

antwoord schuldig blijven.”

Clémentine Mavambu

Sylvia Kapinga
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DE VALKUILEN VAN EEN KLASSIEK ROLPATROON

Wereldwijd wordt het grootste deel van zorgwerk uitge-

voerd door onbetaalde verzorgers die overwegend vrouwe-

lijk zijn. Ook in België verloopt de verdeling van onbetaald 

zorgwerk binnen gezinnen volgens een vrij klassiek rollenpa-

troon: vrouwen spenderen op een weekdag gemiddeld 1 uur 

en 20 minuten méér aan huishoudelijk werk dan mannen. 

Tijdens het weekend gaat het over iets meer dan een uur op 

beide dagen. Specifiek in de leeftijdscategorie van 25- tot 

39-jarigen, oftewel de periode waarin veel mensen jonge 

kinderen hebben, zijn er nog grotere verschillen tussen 

mannen en vrouwen: vaders met jonge kinderen besteden 

gemiddeld 8 uur en 34 minuten per week aan kinderzorg 

en opvoeding, bij moeders gaat het om gemiddeld 16 uur 

en 6 minuten.

Wereldwijd vormt onbetaald zorgwerk de grootste belem-

mering voor vrouwen om deel te nemen aan de arbeids-

markt. Een gelijkere verdeling van onbetaald zorgwerk 

tussen mannen en vrouwen zorgt dan weer voor een hogere 

participatiegraad van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Het 

gebrek aan adequate gezinsondersteuning draagt ertoe 

bij dat vrouwen meer thuis blijven om voor de kinderen te 

zorgen. Bereikbare, betaalbare en kwalitatieve kinderop-

vang is dan ook essentieel om dit patroon te doorbreken.

CULTUURSENSITIEVE ZORG,   

EEN ECHTE NOODZAAK

Niet alleen de zorg voor kinderen en de huishoudelijke 

taken, maar ook de zorg voor ouderen, partners of kinde-

ren met een beperking komt meer op vrouwenschouders 

dan op mannenschouders terecht: een ruime meerderheid 

van de geregistreerde mantelzorgers is vrouw.1 Specifiek 

in zware mantelzorgsituaties gaat het in bijna 70 % van de 

gevallen om een vrouwelijke mantelzorger.2 Dit betekent 

dat vrouwen ook vaker met de nadelen van mantelzorg te 

maken krijgen, zoals: een slechtere gezondheid, financiële 

moeilijkheden, sociaal isolement en problemen om mantel-

zorg te combineren met een betaalde job.3 Deze risico’s zijn 

bovendien nog groter binnen gemeenschappen met een 

migratieachtergrond. We zien bijvoorbeeld dat de zorgver-

antwoordelijkheid voor ouderen binnen de Turkse gemeen-

schap vaak terechtkomt op één dochter of schoondochter.4 

Mensen met een migratieachtergrond vinden bovendien 

moeilijker de weg naar professionele zorg en wachten langer 

met het consulteren van een arts. Het is daarom uitermate 

belangrijk dat er binnen de zorgverlening aandacht gaat 

naar cultuursensitieve zorg waarbij er rekening gehouden 

wordt met de culturele diversiteit onder mensen met een 

zorgnood. 

1. Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (2013). Gezondheidsenquête 
2013, rapport 4: Fysieke en sociale omgeving

2. Nabije zorg in een warm Vlaanderen: Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020
3. Coface (2017). Who Cares? Results of the stocktaking study on the chal-

lenges and needs of family carers in Europe.
4. De Tavernier, W. & Draulans, V. (2016, 29 februari). Hoe bereiken rusthui-

zen meer allochtonen?  Een halalmaaltijd kan ook slappe kost zijn, De 
Standaard

ONBETAALD 
ZORGWERK

1
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MET BETREKKING TOT KINDEROPVANG PLEITEN 

WIJ VOOR:

• Meer flexibiliteit, zodat kinderopvang beter wordt afge-

stemd op de noden van ouders. 

• Meer inkomensgerelateerde plaatsen in de kinderop-

vang. 

• Meer plaatsen voor kinderen met een beperking en een 

betere regeling voor zieke kinderen.

• Een volwaardig werknemersstatuut voor onthaalou-

ders, waarbij zij genieten van sociale bescherming, de 

toekenning van een loon, en het recht op een werk-

loosheidsuitkering. Ook gewezen onthaalouders die 

niet onder het sui-generis statuut vielen, moeten recht 

hebben op een rechtvaardig pensioen.

MET BETREKKING TOT MANTELZORG PLEITEN WIJ 

VOOR:

• Meer ondersteuning via time-out-voorzieningen, zoals 

dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, nacht- 

en weekendoppas en ambulante nachtdiensten aan 

huis. Deze moeten voldoende geografisch gespreid 

zijn. De reeds bestaande respijtzorg moet bekender 

gemaakt worden en beter worden afgestemd op de 

noden van de huidige mantelzorgers.

• Betere omkadering voor mantelzorgers via opleidin-

gen, psychosociale ondersteuning en gespecialiseerde 

begeleiding.

• Meer aandacht voor cultuursensitieve zorg om de 

toegang van ouderen met een migratieachtergrond tot 

de zorgcentra te verbeteren. 

• Het aantal diensten die bevoegd zijn voor alles wat te 

maken heeft met zorg is te groot, wat de administra-

tieve last doet toenemen. Bovendien weten mensen 

vaak niet waarop zij recht hebben en is het systeem te 

vraaggestuurd in de plaats van aanbodgericht. We plei-

ten daarom voor meer toegankelijke informatie en waar 

mogelijk de automatische toekenning van rechten.

V&M STELT VOOR

Meer kinderopvang én  
een beter statuut  

voor onthaalouders. 
Daar pleit ik voor. 

 Usha Deurinck
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HET ARMOEDERISICO VAN ÉÉNOUDERGEZINNEN

Er zijn steeds meer éénoudergezinnen, zijnde, huishoudens 

waarbij een vader of moeder alleen samenleeft met één of 

meerdere kinderen. Daarbij gaat het meestal om alleen-

staande moeders: meer dan acht op de tien alleenstaande 

ouders is een vrouw.5 In de leeftijdscategorie van 25 tot 

49 jaar, is 7,4% van de vrouwen een alleenstaande ouder, 

tegenover 1,1% van de mannen. Deze cijfers voor België 

lopen gelijk met het Europese gemiddelde.6 

Éénoudergezinnen hebben een beduidend hoger armoede-

risico. Het armoederisicopercentage bij éénoudergezinnen 

bedraagt 39,7% tegenover 15,9% bij de totale bevolking.7 

De gezinsenquête uit 2016 bevestigt dit: 27% van de alleen-

staande ouders komen moeilijk rond. Door financiële moei-

lijkheden zien veel alleenstaande ouders zich genoodzaakt 

om medische zorgen uit te stellen en vaak kunnen ze zich 

geen week vakantie veroorloven. Opgroeien in een éénou-

dergezin verhoogt ook de kwetsbaarheid van kinderen. 

Kinderen uit éénoudergezinnen leven bijvoorbeeld vaker in 

een gezin met lagere werkintensiteit.8

Éénoudergezinnen ontvangen vaak niet het onderhouds-

geld waar ze recht op hebben, ondanks het bestaan van 

DAVO, de dienst voor allimentatievorderingen. We stellen 

een aantal pijnpunten vast met betrekking tot de huidige 

werking van DAVO. Er zijn slechts elf DAVO-kantoren, wat 

ongeveer gelijk staat aan één per provincie. Deze geografi-

sche spreiding zorgt ervoor dat er geen lokale aanspreek-

punten zijn, en dat de dienst moeilijk bereikbaar is voor 

kwetsbare gezinnen. Daarnaast zijn er problemen met de 

bekendheid van DAVO: alleenstaande ouders zijn vaak te 

weinig op de hoogte van het bestaan van deze dienst.

 

DE TALRIJKE UITDAGINGEN VAN ALLEENSTAANDE 

OUDERS

Naast financiële uitdagingen scoren alleenstaande ouders 

ook slechter op het vlak van mentale gezondheid. Zo 

ervaren alleenstaande ouders vaker sociaal isolement en 

depressieve gevoelens dan ouders in een koppel.9 Éénou-

dergezinnen ervaren ook meer moeilijkheden om hun job 

en gezinsleven organisatorisch in goede banen te leiden, ze 

beschikken immers slechts over de helft van de vakantie-

dagen waarover een koppel beschikt en ze hebben minder 

middelen om aan huishoudhulp of kinderopvang te beste-

den. Vele alleenstaande ouders zijn dan ook ontevreden 

over de tijd die beschikbaar is om gedaan te krijgen wat er 

gedaan moet worden.10  

Tot slot is wonen een specifieke uitdaging voor éénouder-

gezinnen. Zij hebben moeilijkere toegang tot de private 

huurmarkt aangezien verhuurders vaak de voorkeur geven 

aan tweeverdieners. Vrouwen met een migratieachtergrond 

ervaren op dit vlak een dubbele discriminatie. Zo stelt 

Unia dat raciale discriminatie op de huisvestingsmarkt nog 

steeds een groot probleem blijft.11 Daarnaast leven alleen-

staande ouders vaak in huurwoningen van slechte kwaliteit 

en hebben zij ook vaker te maken met energiearmoede, 

wat op zijn beurt gezondheidsproblemen in de hand kan 

werken.12 Toegang tot de private koopmarkt is voor vele 

alleenstaande ouders al helemaal onmogelijk.

Samenhuizen met anderen kan voor alleenstaanden een 

interessante optie lijken. Hier hangen echter verschillende 

financiële gevolgen aan vast, voornamelijk voor alleen-

staanden die een uitkering ontvangen. Samenhuizen heeft 

gevolgen voor de tegemoetkoming voor personen met een 

handicap, aangezien die in bepaalde gevallen volledig kan 

komen te vervallen. Bovendien heeft dit ook gevolgen voor 

de hoogte van een leefloon en op de sociale toeslagen bij 

de kinderbijslag of het vernieuwde groeipakket.13 De wetge-

ving heeft dus een nefast effect op bepaalde woon- en 

gezinskeuzes, in het bijzonder voor alleenstaanden met een 

uitkering.  

ALLEENSTAANDE
OUDERS

2

5. SVR-STAT (2016). Alleenstaande ouders in de schijnwerper
6. Eurostat (2018). The life of women and men in Europe
7. EU-SILC (2018). Armoede-indicatoren in België in 2017
8. Kind en Gezin (2017). Het kind in Vlaanderen
9. Gezondheidsenquête 2018
10. SVR-Stats (2017). Alleenstaande ouders minst tevreden met het leven
11. Unia (2017). Evaluatie antidiscriminatie- en antiracismewet
12. Barometer Energiearmoede. Analyse en interpretatie van de resultaten 2009-2016.
13. Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Gevolgen van samenhuizen op uitkeringen; een overzicht   
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MET BETREKKING TOT DAVO, PLEITEN WIJ VOOR:

• Een evaluatie op de toereikendheid en toegankelijkheid. 

• De verankering van DAVO in de lokale besturen. Zo 

moet een gedecentraliseerde werking van DAVO-kan-

toren een aanvraag mogelijk maken bij bijvoorbeeld het 

OCMW.

• Bekendmakingscampagnes met aandacht voor 

verschillende doelgroepen, waaronder ouders met een 

migratieachtergrond. Het bestaan van DAVO moet 

vermeld worden op elk echtscheidingsvonnis. 

MET BETREKKING TOT HUISVESTING VOOR 

ALLEENSTAANDE OUDERS, PLEITEN WIJ VOOR:

• Praktijktesten om de discriminatie van alleenstaande 

ouders en andere kansengroepen op de huurmarkt 

tegen te gaan.

• Meer middelen voor kwaliteitsvolle sociale woningen 

waarbij er ook voldoende aandacht gaat naar toegan-

kelijkheid voor mensen met een beperking. 

• Een omvattend beleid rond ‘cohousing’, dat samenwo-

nen met anderen mogelijk maakt zonder intrekking of 

vermindering van uitkeringen. 

MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VAN 

ALLEENSTAANDEN, PLEITEN WIJ VOOR: 

• De verankering van de alleenstaandenreflex binnen alle 

beleidsdomeinen. Deze reflex houdt in dat er bij elke 

beleidsbeslissing vooraf gekeken wordt wat de impact 

is op alleenstaanden.

Meer steun voor  
alleenstaande ouders,  

want ook zij hebben recht  
op quality time. 

Vera Lauwers

V&M STELT VOOR
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GEWELD OP VROUWEN. EEN WERELDWIJD PROBLEEM

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie neemt geweld 

op vrouwen epidemische proporties aan en vormt dit een 

wereldwijd gezondheidsprobleem. Geweld op vrouwen 

is ook in België alom aanwezig: 13,8% van de Belgische 

vrouwen en 2,4% van de Belgische mannen werd sinds de 

leeftijd van 18 jaar al het slachtoffer van seksueel geweld.14 

Europees onderzoek toont dat 30% van de Belgische vrou-

wen boven de 15 jaar over een periode van één jaar tijd te 

maken kreeg met seksuele intimidatie, terwijl 36% wel eens 

te maken kreeg met fysiek of seksueel geweld. Bovendien 

is dat in de rest van de Europese Unie niet anders: één op 

de drie vrouwen in de EU had al te maken met fysiek en/of 

seksueel geweld, na de leeftijd van 15 jaar.15 Vrouwen met 

een beperking  lopen een groter risico op geweld, misbruik 

en uitbuiting dan andere vrouwen.16 Zij worden vaak het 

slachtoffer van een dubbele discriminatie: zowel op het vlak 

van hun geslacht als hun beperking.

DE HARDE CIJFERS OVER PARTNERGEWELD, 

VERKRACHTING EN ONLINE SEKSUELE 

INTIMIDATIE

Partnergeweld is één van de meest voorkomende vormen 

van geweld: bij vrouwelijke slachtoffers is de pleger in onge-

veer de helft van de gevallen de partner of ex-partner. In 

2016 werden 37.852 klachten met betrekking tot partner-

geweld geregistreerd door de politiediensten in het hele 

land.17 Vrouwen met een migratieachtergrond zijn mogelijk 

nog verhoogd kwetsbaar, niet alleen voor het meemaken 

van partnergeweld maar ook omdat zij moeilijker hun weg 

vinden naar de hulpverlening.18 Ook mannen maken part-

nergeweld mee, zij het dat dit vaker van psychologische 

en minder van fysieke aard is. Naast partnergeweld blijft 

verkrachting een groot probleem. In 2017 werden 3067 

meldingen van verkrachting gedaan in ons land, zonder 

pogingen tot verkrachting mee te tellen. Dit komt neer 

op acht verkrachtingen per dag. In hetzelfde jaar werden 

er 192 aangiftes gedaan van groepsverkrachting. Met de 

nieuwe communicatietechnologieën kwamen ook nieuwe 

vormen van grensoverschrijdend gedrag. Jonge vrouwen 

en mannen zijn geregeld slachtoffer van online geweld of 

cybergeweld. In Vlaanderen zien we dat één op de drie 

tienermeisjes al slachtoffer werd van online seksuele inti-

midatie. 

AANDACHT VOOR MANNELIJKE SLACHTOFFERS

Ook mannen maken seksueel geweld en partnergeweld 

mee. De afgelopen jaren zijn er een aantal campagnes 

gelanceerd om misvattingen rond mannelijk slachtoffer-

schap aan te kaarten. Het beeld dat mannen altijd dader 

zijn en vrouwen altijd slachtoffer, leidt ertoe dat manne-

lijk slachtofferschap onder de radar blijft en dat manne-

lijke slachtoffers geen toegang vinden tot de hulpverle-

ning. De realiteit toont ons dat zeker minderjarige jongens 

meer risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel 

misbruik. Onze focus op vrouwen die slachtoffer worden 

van seksueel geweld en partnergeweld, mag dan ook niet 

geïnterpreteerd worden als een ontkenning van deze reali-

teit. Bovendien zijn wij vragende partij om meer aandacht 

te tonen voor mannelijke slachtoffers en kwetsbare groe-

pen zoals mensen uit de LGBTQI-gemeenschap, transgen-

ders en minderjarigen.

ZORG VOOR
SLACHTOFFERS

3

14. European Union Agency for Fundamental Rights. (2014). Violence against 
women: An EU-wide survey 

15. European Women’s Lobby (2014). Stop de spiraal van geweld tegen vrou-
wen en meisjes 

16. Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de situatie 
van vrouwen met een Handicap (verkennend advies op verzoek van het 
Europees Parlement) (2018)

17. IVGM (2018). Tussentijds rapport over de uitvoering van het Nationaal 
Actieplan ter bestrijding van gendergerelateergeweld 2015-2019

18. IVGM (2018). Migrant en slachtoffer van partnergeweld: wat nu? 
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MET BETREKKING TOT HET NATIONALE BELEID, 

PLEITEN WIJ VOOR: 

• Een betere afstemming tussen de verschillende beleidsni-

veaus, wat betreft regelgeving, beleidsmaatregelen en defi-

nities van geweld, waarbij bovendien rekening gehouden 

wordt met internationale verdragen zoals het Verdrag van 

Istanboel. 

• In het nieuwe Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle 

vormen van gendergerelateerd geweld moet er voldoende 

aandacht zijn voor het afstemmen van de beleidsniveaus en 

voor kwetsbare groepen zoals vrouwen met een handicap, 

zwangere vrouwen, vrouwelijke vluchtelingen en mensen die 

zich identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of 

als transgender.

MET BETREKKING TOT DIGITAAL SEKSUEEL GEWELD, 

PLEITEN WIJ VOOR:

• Meer samenwerking op internationaal en Europees niveau 

en met de grote internet- en sociale mediabedrijven om 

uniforme en eenvoudige meldingsfuncties uit te bouwen 

waarmee gebruikers cybergeweld kunnen melden. 

• Opleiding voor politiediensten en magistraten rond (seksu-

eel) geweld via digitale kanalen, de gevolgen voor slachtof-

fers en de strafbaarheid van daders. 

• Hogere strafmaten voor cybergeweld en pesten zoals ze nu 

zijn opgenomen in Hoofdstuk IV van de Wet van 13 juni 2005 

betreffende de elektronische communicatie.

• Het opnemen van seksueel geweld via digitale kanalen in 

het volgende Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd 

geweld.

MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VAN 

SLACHTOFFERS, PLEITEN WIJ VOOR: 

• Een beter onthaal en begeleiding voor slachtof-

fers van seksueel geweld, door de verdere uitrol en 

verankering van de zorgcentra na seksueel geweld:  

in elke centrumstad moet een zorgcentrum aanwezig zijn en 

er moet structurele financiering voorzien worden voor deze 

centra. Er moet tevens worden ingezet op het bekendmaken 

van deze centra, via informatiecampagnes ook op maat van 

verschillende (kwetsbare) doelgroepen. Daarnaast zetten 

we verder in op de uitrol van Family Justice Centers in heel 

Vlaanderen, zodat elke provincie over een centrum beschikt.

• Kwaliteitsvolle en verplichte opleidingen rond seksueel 

geweld voor alle politiediensten, eerstelijnshulpverleners en 

magistraten, zowel in de basisopleidingen als in het bijscho-

lingsaanbod. Met betrekking tot de rechtspraak pleiten wij 

ervoor dat enkel die magistraten die een specifieke opleiding 

rond seksueel geweld gevolgd hebben, kunnen optreden in 

zaken rond seksueel geweld. 

V&M STELT VOOR

Ook na #metoo blijft  
seksueel geweld een plaag. 

Hier moeten we iets  
aan doen. 

Sara Weemaes
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“Samen vormen we  
een sterke tandem.” 

“Voor mannen is het nog steeds  
geen evidentie om ouderschapsverlof  

aan te vragen.”
 

Ellen Van Grunderbeek
Juriste

Nick Van den Brandt
IT’er
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“Zoals Ellen al aangaf, is het de combinatie van 

ouderschapsverlof, een goede organisatie en de 

hulp van onze ouders die maakt dat wij onszelf 

niet voorbij hollen en nog tijd voor elkaar hebben. 

Gelukkig kunnen wij ook gebruikmaken van glij-

dende werkuren. Komen we door onvoorziene 

omstandigheden wat later aan op het werk, dan 

stelt dat geen probleem.

Jammer dat het voor mannen nog steeds geen 

evidentie is om ouderschapsverlof te nemen. 

Zelf ben ik ervan overtuigd dat je beter tijdig wat 

extra tijd voor jezelf neemt en zo voorkomt dat je 

opbrandt en in een burn-out terechtkomt. Als je 

het mij vraagt, is een vrouwelijke kandidaat goed 

geplaatst om dit te begrijpen en ervoor te zorgen 

dat ouderschapsverlof ook in de praktijk een recht 

van iedereen wordt.”

“Onze ochtendrush is elke dag een belevenis. Met 

twee jonge kinderen op tijd naar school en naar 

het werk kunnen vertrekken, het is geen sinecure. 

Gelukkig zijn Nick en ik goed op elkaar ingespeeld 

en neemt elk van ons een deel van de gezinstaken 

op zich. Samen vormen we een sterke tandem.

Maar in de gejaagde tijden waarin we vandaag 

leven, is dat niet voldoende. Vandaar onze keuze 

om allebei ouderschapsverlof op te nemen en 

4/5de te werken. Het helpt ons om ons leven in 

balans te houden. En dan mag ik natuurlijk onze 

moeders die allebei regelmatig bijspringen, niet 

vergeten. Ook hun bijdrage zouden we niet willen 

en kunnen missen.”

Ellen Van Grunderbeek

Nick Van den Brandt
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HET ONEVENWICHT IN DE ARBEIDSMARKT

Het arbeidsparticipatieniveau van vrouwen (beïnvloed door 

het opnemen van tijdskrediet, loopbaanonderbreking of 

ouderschapsverlof, maar vooral deeltijds werk) heeft voor 

vrouwen zeer zware gevolgen voor hun financiële onaf-

hankelijkheid, sociale rechten, en op lange termijn hun  

pensioen. In alle Europese lidstaten ligt de arbeidspartici-

patie van vrouwen lager dan die van mannen. Dit ondanks 

nieuwe banen in de dienstensector, betere kinderopvang 

en de afschaffing van negatieve fiscale prikkels voor twee-

verdieners. In de EU werken vrouwen over het algemeen 

ook vier keer meer deeltijds dan mannen.19 In België werkt 

bijna 44% van de vrouwen deeltijds, tegenover 11% van de 

mannen. Naarmate het aantal kinderen stijgt, neemt het 

aantal vrouwen dat deeltijds werkt systematisch toe. Bij 

vrouwen zonder kinderen werkt 22% deeltijds, met twee 

kinderen stijgt dit tot 49%, en bij drie kinderen landen we 

op 54%. Bij mannen wordt het omgekeerde vastgesteld: 

naarmate het aantal kinderen stijgt, neemt het percentage 

deeltijds werkenden af.20 

Het hebben van kinderen heeft niet alleen invloed op 

arbeidsparticipatie, het kan aanleiding geven tot discrimi-

natie in het zoeken naar werk, en dit zowel voor mannen als 

vrouwen. Mannen die op hun cv vermelden dat ze kinde-

ren hebben, maken volgens onderzoek minder kans op 

een baan dan mannen die geen kinderen hebben. Vrouwen 

met één kind hebben 22% minder kans om uitgenodigd te 

worden voor een gesprek dan vrouwen zonder kind, terwijl 

vrouwen met twee kinderen net méér kans hebben op een 

interview. Dit komt omdat de werkgever ervan uit gaat dat 

het risico op een volgende zwangerschap niet groot is.21 

Zwangerschapsdiscriminatie mag dan wettelijk niet, het 

speelt nog altijd een grote rol bij de zoektocht naar werk.

DE REMMENDE KRACHT  

VAN ROLBESTENDIGENDE PATRONEN

Onderzoek toont aan dat vrouwen die deeltijds werken 

de grootste tijdsdruk ervaren, meer dan voltijds werkende 

vrouwen.22 Dit ligt aan het feit dat deeltijds werkende vrou-

wen het gros van de zorg- en huishoudelijke taken opne-

men, terwijl voltijds werkende vrouwen hier vaker poets- 

en huishoudhulp voor inschakelen. Een kind krijgen werkt 

bovendien ook rolbestendigend. Na het krijgen van hun 

eerste kind gaan koppels zich traditioneler gedragen en 

meer terugvallen op genderstereotiepe huiselijke rolpatro-

nen. De overheid bestendigt bovendien dit rollenpatroon 

door moeders 15 weken verlof te geven en vaders maar 

10 dagen. Naast traditionele opvattingen over huishou-

delijke rolpatronen, spelen economische factoren mee bij 

het zoeken naar een leefbare werk-zorg balans. De part-

ner die op het moment van de gezinsuitbreiding het minste 

verdient, zal er eerder voor kiezen om (deeltijds) thuis te 

blijven. Mede door de loon- en inkomenskloof, is dit vaak 

de vrouw. 

Deeltijds werken kan ook onvrijwillig zijn; de werknemer 

wil voltijds werken maar kan niet. Vrouwen werken vaker in 

sectoren waar enkel deeltijdse contracten worden aange-

boden, zoals de handel en de onderhoudssector.23 Onge-

veer één op vier van de deeltijds werkende vrouwen (en 

mannen) zou voltijds willen werken maar vindt geen werk 

of beschikt niet over de mogelijkheid om voltijds te werken 

binnen de huidige job.24 

DE MOEILIJKE COMBINATIE ARBEID & MIGRATIE

Vooral de arbeidsparticipatiegraad van sociaal kwetsbare 

vrouwen, zoals alleenstaanden en vrouwen met een migra-

tieachtergrond, is cruciaal. Zij zijn oververtegenwoordigd in 

de lagere inkomensklasse en behoren steeds vaker tot de 

groep ‘werkende armen’. Specifiek bij vrouwen afkomstig 

uit de Maghreb, Turkije, en het Nabije Oosten is het arbeids-

participatieniveau problematisch. Dit heeft ook te maken 

met de motieven waarmee zij naar België komen: eerder 

omwille van gezinshereniging, met het oog op huisvrouw 

worden, dan omwille van economische tewerkstelling.25 

Zij die wel op zoek gaan naar een job, stoten op een ander 

groot probleem: arbeidsdiscriminatie. Vergeleken met 

andere Europese landen heeft België een ernstig probleem 

met de integratie van immigranten, het taalonderwijs, het 

begeleiden naar werk, het wegwerken van discriminatie, 

enzoverder. Ook godsdienstdiscriminatie speelt hierbij 

een rol, getuige daarvan de uitsluiting van vrouwen met 

een hoofddoek binnen heel wat sectoren van de arbeids-

markt. Allochtone vrouwen werken in België het vaakst in 

de schoonmaak en met dienstenchecques, sectoren waar 

de werkomstandigheden in het algemeen slecht zijn en de 

statuten precair.26

ARBEIDS-
PARTICIPATIE

1
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MET BETREKKING TOT WERKBAAR WERK, PLEITEN 

WIJ VOOR: 

• Het aanmoedigen van werkgevers om glijdende uren 

en thuiswerk zoveel mogelijk aan te bieden. Dit zou 

in arbeidsreglementen of cao’s moeten toegevoegd 

worden.

• Meer bescherming van vrouwen die werken in precaire 

statuten, door onder andere in te zetten op levenslang 

leren en de gemakkelijke toegang tot omscholing en 

opleidingen. Op die manier kunnen vrouwen gemakke-

lijker een transitie maken naar bijvoorbeeld een tweede 

carrière.

MET BETREKKING TOT VROUWEN MET 

MIGRATIEACHTERGROND, PLEITEN WIJ VOOR:

• Een actieplan dat zowel sensibiliseert als ondersteunt, 

om meer vrouwen met migratieachtergrond toe te 

leiden naar de arbeidsmarkt. We willen de toepas-

sing van praktijktesten, en een strengere bestraffing 

van vastgestelde discriminatie. We willen dat grondig 

onderzocht wordt of het weigeren van het dragen 

van een hoofddoek proportioneel is tot de nadelige 

gevolgen op het vlak van maatschappelijke integratie, 

en voor welke beroepen dergelijk verbod al dan niet 

gerechtvaardigd kan zijn. 

Ik pleit voor flexibele 
werkuren, want ook  

moeders moeten carrière 
kunnen maken.

Elif Sanli

19. Europese Commissie, Discussienota over de sociale dimensie van Europa, 
26/04/2017.

20. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Tewerkstelling en gender, 
verslag namens het adviescomité voor de maatschappelijk emancipa-
tie uitgebracht door mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques 
Flahaux, 13/09/2018

21. Knack (3 april 2018). Vaders worden gestraft op de arbeidsmarkt
22. IGVM (2013). Gender en Tijdsbesteding
23. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Tewerkstelling en gender, 

verslag namens het adviescomité voor de maatschappelijk emancipa-
tie uitgebracht door mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques 
Flahaux, 13/09/2018

24. IGVM (2017). De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België
25. Knack (31 oktober 2018). Importarmoede, bestaat dat?
26. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Tewerkstelling en gender, 

verslag namens het adviescomité voor de maatschappelijk emancipa-
tie uitgebracht door mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques 
Flahaux, 13/09/2018

V&M STELT VOOR
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TIJDSKREDIET, BIJ VROUWEN  

VOORAL IN FUNCTIE VAN HET GEZIN

Ook verlofstelsels hebben invloed op de arbeidsparticipatie 

en carrièrekansen van vrouwen. Ze zijn dé manier geworden 

om in België werk en privéleven te verzoenen; het aantal 

gebruikers van ouderschapsverlof bijvoorbeeld is op 15 jaar 

dan ook verdrievoudigd. Tussen 2004 en 2017 steeg het 

aantal vaders dat beroep deed op ouderschapsverlof meer 

dan zes keer; in 2017 namen 22.074 papa’s hun verlof op.27 

Twee derde van de werknemers kiezen ervoor om één dag in 

de week thuis te blijven, 16% blijft halftijds thuis. Desondanks 

blijven vrouwen de frequentste gebruikers van tijdskre-

diet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof. In 2017 

vormden vrouwen 67% van de gebruikers van al deze verlo-

ven samen en mannen dus maar 33%. Toch maken steeds 

meer mannen gebruik van thematische verloven, of werken 

ze deeltijds. In tegenstelling tot vrouwen, is dit niet om de 

combinatie met een gezin te verlichten. Mannen boven de 

50 jaar maken meer van verlofstelsels gebruik in het kader 

van hun eindeloopbaan of om opleidingen te volgen. Terwijl 

vrouwen vaker tussen de 25 en 40 jaar tijdskrediet opnemen 

om de zorg van de kinderen te verzekeren, maken mannen in 

die leeftijdscategorie er bijna geen gebruik van.28

 

Mannen die ouderschapsverlof opnemen voelen zich ook 

nog te vaak gestigmatiseerd.29 Vaders hebben vaak het 

gevoel dat ze hun (weinig) verlof niet kunnen of mogen 

opnemen omdat hun werkgever het niet zou toestaan, 

hen als minder ambitieus zou beschouwen en collega’s 

dit niet zouden ondersteunen. Toch zijn ze zelf steeds 

meer vragende partij om hun verlof op te nemen. Alleen 

als vaders hun verlof opnemen na de geboorte van een 

kind, kunnen ze ook deelnemen aan de zorgtaken en het 

huishouden. Op die manier worden vrouwen ontlast. Een 

grotere betrokkenheid van mannen in de privésfeer kan zo 

leiden tot een grotere gelijkheid op het werk.

FLEXIBELE ZORGVERLOVEN VOOR VROUWEN ÉN 

MANNEN, EEN ECHTE MUST

Voor koppels of vrouwen die een vruchtbaarheidsbehan-

deling ondergaan bestaan er nog te weinig verlofstelsels. 

Momenteel komt één op de veertien zwangerschappen in 

Vlaanderen tot stand via medisch begeleide voortplanting, 

een zware behandeling die gemiddeld twee jaar duurt en 

een grote impact heeft, maar nog te vaak voor problemen 

zorgt met de werkgever. Zo zijn er elk jaar vrouwen die hun 

werk verliezen wanneer ze te vaak afwezig zijn omwille van 

de behandeling.30 De bescherming tegen dit soort discrimi-

natie kan beter voor alle statuten.

Naast kinderopvang en flexibele werkschema’s zijn ook 

flexibele en correct ontworpen verlofstelsels een goede 

manier om te verzekeren dat vrouwen (en mannen) de 

band met de arbeidsmarkt behouden, betere carrièrekan-

sen hebben, en meer financiële onafhankelijkheid bereiken. 

Tegenover andere Europese landen heeft België een zeer 

compleet en uitgebreid arsenaal aan verlofstelsels, maar 

dit maakt ook dat ons systeem niet doorzichtig en intuïtief 

genoeg is. Dit werkt ontmoedigend en een juist wettelijk 

kader is dus nodig. Een goede en begrijpbare organisatie 

van verlofstelsels voor mannen en vrouwen zal traditionele 

rolpatronen doorbreken en ertoe bijdragen dat mannen 

meer geneigd zullen zijn om de zorg voor de kinderen op te 

nemen. Daarnaast moeten de gevolgen voor sociale rech-

ten en pensioensopbouw heel gemakkelijk te raadplegen 

zijn zodat men goed weet waaraan men begint.  

Bovendien zal er gedurende de hele loopbaan nood zijn 

aan flexibele zorgverloven; op elke leeftijd krijgen mensen 

te maken met de noodzaak om voor anderen te zorgen. Dit 

is bijzonder belangrijk voor de huidige sandwichgeneratie: 

mensen die én voor hun (klein)kinderen zorgen, én zorgen 

voor hun eigen ouders. 

ZORGVERLOVEN2

27. IGVM (2018). Studie naar de genderdimensie in ouderschapsverlof, tijds-
krediet en loopbaanonderbreking

28. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Tewerkstelling en gender, 
verslag namens het adviescomité voor de maatschappelijk emancipa-
tie uitgebracht door mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques 
Flahaux, 13/09/2018.

29. IGVM (2017). De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België
30. Het Nieuwsblad (14 februari 2018). Vaak afwezig door kinderwens? 

Ontslag!
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MET BETREKKING TOT ZORGVERLOVEN, PLEITEN 

WIJ VOOR: 

• Een uitbreiding van 10 dagen sociaal verlof voor groot-

ouders naar ‘grootouderverlof’ om de sandwichgene-

ratie beter te ondersteunen. Zo kunnen grootouders 

sociaal verlof ook inzetten voor de zorg van kleinkinde-

ren die niet in huis wonen. 

• Wij pleiten voor een betere wettelijk bescherming 

tegen ontslag ten gevolge van afwezigheid door 

medisch begeleide voortplanting. Zo zou dit expliciet 

opgenomen moeten worden in de arbeidswet. Ook 

borstvoeding  moet worden erkend als criterium voor 

genderdiscriminatie op het werk.

• Een uitbreiding van moederschapsverlof voor zelfstan-

dige moeders van 12 naar 15 weken. 

• Een verhoogde tegemoetkoming voor alleenstaanden 

die zorg verlenen.

• Een verlenging van het geboorteverlof voor vaders 

en meemoeders in alle statuten naar 20 dagen. Voor 

werknemers zouden we dit bovendien verplicht willen 

maken. Er mag hierbij slechts minimaal loonverlies 

optreden, en liefst volledig loonbehoud. Bovendien 

pleiten wij voor meer sensibilisering naar vaders toe tot 

het opnemen van ouderschapsverlof, alsook naar de 

werkgevers toe die hiervoor het juiste klimaat moeten 

scheppen. Vaders moeten ook bij het Instituut voor de 

Gelijkheid van Vrouwen en Mannen terechtkunnen om 

klachten voor discriminatie in te dienen.

MET BETREKKING TOT DISCRIMINATIE OP HET 

WERK, PLEITEN WIJ VOOR:

• Een betere wettelijke bescherming tegen ontslag ten 

gevolge van afwezigheid door medisch begeleide 

voortplanting. Dit moet expliciet worden opgenomen 

in de genderwet.

• De erkenning van borstvoeding als criterium voor 

genderdiscriminatie op het werk.

Verlenging van het  
vaderschapsverlof.  

Daar moet dringend werk 
van gemaakt worden. 

Ria Claes

V&M STELT VOOR
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DE CORRELATIE TUSSEN DE LOONKLOOF EN 

KINDEREN

Het niveau van arbeidsparticipatie heeft een gevolg op de 

lonen van vrouwen. De loonkloof bedraagt in België globaal 

genomen 8%. Dat wil zeggen dat over de hele Belgische 

economie gemeten, een vrouw per werkuur gemiddeld 8% 

minder verdient dan een man. Onder andere omwille van 

deeltijds werk, verdient een vrouw op jaarbasis gemiddeld 

22% minder dan een man.31 Dit percentage ligt boven het 

Europees gemiddelde van 16%.32 Ook in extralegale voorde-

len loopt de loonkloof aanzienlijk op. Werkgevers betalen 

bijvoorbeeld kleinere bedragen voor het aanvullende pensi-

oen van vrouwelijke werknemers (gemiddeld 37% lager) 

of komen veel minder tussen voor het  woon-werk verkeer 

(gemiddeld 14% lager).33 

Maar liefst 80% van de loonkloof valt te verklaren door het 

krijgen van kinderen.34 Doorheen de carrière stijgt de loon-

kloof heel gestaag, en ze is het kleinst voor jonge twintigers. 

Vrouwen ouder dan 60 jaar verdienen echter 20% minder 

dan mannen van die leeftijd. Een kantelmoment is de leef-

tijd tussen 30 en 40 jaar, wanneer mannen en vrouwen 

aan een gezin beginnen. In deze leeftijdscategorie stoten 

mannen vaker door naar betere (betaalde) jobs, terwijl 

vrouwen de druk voelen om minder te gaan werken zodat 

ze meer tijd hebben voor hun gezin. Zo ontstaat er verticale 

segregatie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Na het krijgen van kinderen verdienen vrouwen gemiddeld 

23% minder dan gelijkaardige vrouwen zonder kinderen. 

Bij mannen is het verschil verwaarloosbaar. De verschillen 

lopen ook op per kind: hoe meer kinderen, hoe groter het 

verschil. Gemiddeld genomen verdienen mannen het meest 

als ze een partner hebben en geen kinderen, vrouwen 

verdienen het meest als ze alleenstaand zijn en geen kinde-

ren hebben. Alleenstaande moeders verdienen het minste.35

VERTICALE ÉN HORIZONTALE SEGREGATIE 

Omwille van de link tussen de loonkloof en carrière kunnen 

we ook spreken over de loopbaankloof. De vraag om gelijk 

loon voor gelijk werk is vandaag grotendeels ingevuld, al is 

er toch nog een aanzienlijke loonkloof tussen mannen en 

vrouwen. Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan 

te pakken, moet er meer aandacht zijn voor de verminderde 

carrièrekansen voor vrouwen na het krijgen van kinderen. 

Wetgeving alleen volstaat niet om dit aan te passen, maar 

ook traditionele rolpatronen moeten doorbroken worden. 

Verticale segregatie begint bovendien al bij het begin van 

de carrière van vrouwen. Slechts 7% van de vrouwen tegen-

over 57% van de mannen onderhandelt over hun starters–

loon. Studies tonen aan dat vrouwen veel weigerachtiger 

staan tegenover onderhandelen voor zichzelf; als het echter 

gaat over hun team of hun gezin, dan zijn ze er beter in dan 

mannen.36

Onze arbeidsmarkt is ook horizontaal gesegregeerd. Dit is 

de ongelijke spreiding van mannen en vrouwen per econo-

mische activiteitensector of het soort arbeidsovereen-

komst. Ook deze vorm van segregatie werkt de loonkloof 

in de hand. Vrouwen werken immers vaker in de slechter 

betaalde beroepen en in sectoren die minder winst maken, 

met meer precaire arbeidsvoorwaarden zoals overeenkom-

sten van bepaalde duur en deeltijdse en flexibele jobs.37 

Er groeit een kloof tussen de comfortabele kant van de 

arbeidsmarkt met hoge lonen en voordelen, en de minder 

interessante, deeltijdse banen die ook op termijn weinig 

perspectieven bieden en waar vrouwen oververtegenwoor-

digd zijn.

LOO(N)(PBAAN)
KLOOF3

31. De algemene loonverschillen geven de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen in de hele economie weer, gebaseerd op een vergelijking van de 
gemiddelde lonen. Hierbij wordt er dus geen onderscheid gemaakt naar 
bijvoorbeeld sector, functie of leeftijd.

32. Algemeen Dagblad (15 maart 2018). Loonkloof zegt weinig
33. IGVM (2017). De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België
34. Knack (8 maart 2018). VIP, Studie: vrouw verdient 1.4 procent minder dan 

een collega in zelfde functie
35. IGVM (2017). De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België
36. Het financiële dagblad (8 maart 2018). Actief leiderschap essentieel voor 

carrièrekansen vrouwen
37. AVC (2014). Pak de loonkloof in je onderneming aan 
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MET BETREKKING TOT DEELTIJDS WERK, PLEITEN 

WIJ VOOR: 

• Sensibilisering over de financiële impact van deeltijds 

werk en de lange termijn gevolgen voor de opbouw 

van sociale rechten en pensioen. 

• Een gelijke verdeling van de opgebouwde wettelijke en 

aanvullende pensioen-rechten na een scheiding in de 

vorm van een gelijke pensioensplit onder partners. 

MET BETREKKING TOT GELIJK LOON VOOR GELIJK 

WERK, PLEITEN WIJ VOOR:

• Een volledige en correcte toepassing van de loonkloof-

wet. Hier moet ook meer controle op komen.

• Meer ondersteuning voor ondernemingen in het maken 

van een loonkloofanalyse en het opstellen van een 

actieplan om de loonkloof binnen de onderneming te 

verkleinen. Naast meer transparantie over de lonen, 

moet er ook meer transparantie komen over de extra-

legale voordelen die werknemers ontvangen.

MET BETREKKING TOT DE VERTEGENWOORDIGING 

VAN VROUWEN IN DE HOGERE 

BESTUURSORGANEN, PLEITEN WIJ VOOR:

• Genderquota in de uitvoerende organen van overheids-

bedrijven en de raden van bestuur alsook in de Nati-

onale Bank van België, het Rekenhof en de Autoriteit 

voor financiële diensten en de markten (FMSA).

Dat er nog steeds een  
aanzienlijke loonkloof is,  

is onaanvaardbaar. 
Gelijk loon voor gelijk werk! 

Chancelvie Otikokandjo

V&M STELT VOOR
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“Talent kent geen gender.” 

Gert Soens
Pedagogisch directeur
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“Ken je het boek ‘Strong is the new pretty’? Dat 

is een fotoserie van Kate Parker, een voormalige 

atlete die het onrealistische schoonheidsideaal 

van meisjes doorprikt. Ze maakte een hele reeks 

knappe foto’s van meisjes die zelfvertrouwen 

uitstralen. Niet omdat ze er als een beeldig plaatje 

uitzien. Wel omdat ze zichzelf zijn en daar kracht 

uit putten.

Zelf ben ik een grote voorstander van gelijkwaar-

digheid. Binnen onze school betekent dit dat we 

elke jongere de ruimte geven om haar of zijn talent 

te ontwikkelen. Als dit wil zeggen dat een jongen 

een zorgrichting wil volgen en een meisje voor 

techniek kiest, dan is dat prima. Talent kent geen 

gender.

Er is wel nog werk aan de winkel. Als je naar de 

STEM-richtingen kijkt, dan zie je dat het nog steeds 

vooral jongens zijn die voor ‘science, technology 

en mathematics’ kiezen. Genderstereotiepe denk-

patronen doorbreken is geen evidentie. Daarvoor 

heb je sterke rolmodellen nodig. Voorbeeldfiguren 

die normen durven doorbreken.

Of ik voor een vrouw ga stemmen? Ik ga zeker 

tegen het glazen plafond stemmen. Het kan toch 

niet dat vrouwen nog steeds zo ondervertegen-

woordigd zijn in hogere functies. Laten we daarom 

zowel meisjes als jongens al op heel jonge leeftijd 

meegeven dat niet hun gender maar hun talent 

hun toekomst zal bepalen.”

Gert Soens
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DE DRUK VAN EEN GEGENDERDE SAMENLEVING

De samenleving waarin kinderen opgroeien is gegenderd in 

de zin dat kinderen continu en vanuit verschillende hoeken 

boodschappen ontvangen over wat het betekent om een 

jongen of een meisje te zijn, en hoe jongens en meisjes 

zich dienen te gedragen. Deze boodschappen spelen een 

rol in de identiteitsontwikkeling van kinderen, in de manier 

waarop ze naar zichzelf kijken en in de voorkeuren en 

interesses die ze gaan ontwikkelen. Ook de schoolomge-

ving is gegenderd: op subtiele en minder subtiele manie-

ren worden er genderstereotypen doorgegeven. Recent 

Vlaams onderzoek biedt heel wat inzichten in de manieren 

waarop gender in het onderwijs precies een rol speelt en 

hoe genderstereotypen er worden doorgegeven.38 

MET TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN

Ten eerste worden jongens en meisjes op school niet op 

dezelfde manier behandeld. Jongens krijgen meer negatieve 

feedback en worden makkelijker berispt door leerkrachten 

dan meisjes. Zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten 

zien meer door de vingers van meisjes dan van jongens. 

Leerkrachten zijn zich daar zelf meestal niet van bewust. 

Leerlingen hebben ook het gevoel dat leerkrachten hogere 

verwachtingen hebben naar meisjes toe dan naar jongens 

toe, en jongens worden makkelijker negatief geëvalueerd. 

Het is van groot belang dat er wordt ingezet op bewustma-

king bij leerkrachten over de manier waarop zij geïnternali-

seerde genderstereotypen meenemen in hun houding naar 

leerlingen toe en in de studieadviezen die ze geven. 

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN  

GEMENGD LERARENKORPS

Ten tweede is de onderwijsomgeving zelf rolbevestigend. 

Net zoals in andere Europese landen, is het lerarenkorps in 

België overwegend vrouwelijk, en dan vooral in de kleuter-

school en lagere school. Dit bestendigt het beeld dat vrou-

wen meer geschikt zijn om in te staan voor jongere kinderen, 

waar zorgtaken nog een grotere rol spelen. Statistieken van 

het Ministerie van Onderwijs39 tonen dat er in het schooljaar 

2017-2018, 630 mannen waren tewerkgesteld in het kleu-

teronderwijs tegenover 18.699 vrouwen (voltijds equivalen-

ten). Dit betekent dat in het kleuteronderwijs slechts 3,3% 

van het lesgevend en besturend personeel man is. Voor 

het lager onderwijs loopt dat op tot 19% mannen, en in het 

secundair komen we op 38,4% mannen. Het is dus helemaal 

niet zo vreemd dat een kind pas voor het eerst les krijgt van 

een man bij de overgang naar het secundair. Een gemengd 

lerarenkorps biedt een intrinsieke meerwaarde. Het geeft 

de boodschap dat mannen evenzeer als vrouwen kunnen 

instaan voor jonge kinderen, en voor kinderen is het belang-

rijk om diverse rolmodellen te hebben. 

DIVERSITEIT VERSUS GENDERCONFORMITEIT

Ten derde worden kinderen op school onder druk gezet om 

zich genderconform te gedragen. Dit betekent dat jongens 

die gedrag stellen dat gezien wordt als ‘meisjesachtig’, of 

omgekeerd, daarvoor worden afgestraft. Vaak worden leer-

krachten zich er zelf pas van bewust door er expliciet over 

na te denken. Ook al beklemtonen leerkrachten graag dat 

ieder kind zichzelf moet kunnen zijn, en dat er op school 

ruimte moet zijn voor diversiteit, toch vinden zij ook voor-

beelden te over van situaties waarin een kind gedwongen 

werd tot genderconformiteit, of gepest werd voor gedrag 

dat niet genderconform was. Het is dan ook belangrijk dat 

er vanuit het schoolbeleid en in het anti-pestbeleid van de 

school voldoende aandacht gaat naar genderconforme-

ringsdruk. 

DOORBREEK DE GENDERSTEREOTYPEN  

IN LEERMATERIALEN

Tot slot worden genderstereotypen doorgegeven via 

de lesinhouden en lesmaterialen, en dit vanaf de kleuter-

klas. Enkele jaren geleden voerde Çavaria met het ‘Open 

Boek’ project een screening uit van de leermiddelen die in 

de lagere school worden gebruikt voor het vak taal. Deze 

screening toonde aan dat mannelijke personages veel 

minder binnenshuis worden afgebeeld dan vrouwelijke 

personages. Vrouwelijke personages worden op hun beurt 

veel minder als beroepsactieve vrouwen getoond, bijvoor-

beeld als politieagent of wetenschapper. Ook op het vlak 

van relaties, volgen leermaterialen bijna uitsluitend het 

traditionele patroon van heteroseksuele koppels. 

Een screening van enkele geschiedenisboeken uit de eerste 

graad secundair, toonde aan dat vrouwen niet alleen veel 

minder aan bod komen, maar dat ze ook vaker aan bod 

komen omwille van hun familiale relatie met een bepaalde 

man.40 Wanneer curricula en leermaterialen genderstereo-

typen kunnen in stand houden, dan kunnen ze ook gender-

stereotypen uitdagen. Er moet dus worden ingezet op het 

weren van stereotiepe boodschappen en het aanbieden van 

normdoorbrekende voorbeelden. Dit kan kinderen de inspi-

ratie bieden om te weerstaan aan de genderconformerings-

druk waaraan ze onvermijdelijk, en niet alleen via de school, 

worden blootgesteld.

GENDERSTEREO-
TYPERING OP SCHOOL 1

- 30 -



MET BETREKKING TOT HET TEGENGAAN  

VAN GENDERSTEREOTYPERING OP SCHOOL, 

PLEITEN WIJ VOOR: 

• Een betere ondersteuning van leerkrachten zodat zij de 

mechanismen van genderstereotypering en de invloed 

op identiteitsvorming beter begrijpen, genderconfor-

meringsdruk sneller detecteren, alsook hierop gepast 

kunnen reageren. Dit werd in 2007 reeds aanbevolen 

door de Raad van Europa in het kader van gender 

mainstreaming in het onderwijs.41 Wij pleiten voor een 

structurele inbedding van het thema in de lerarenop-

leiding en investeringen in een vormingsaanbod voor 

leerkrachten. Dit is ook in lijn met aanbevelingen vanuit 

UNESCO42 om gendergelijkheid via het onderwijs te 

bevorderen. 

• Kwaliteitsvol lesmateriaal waarin genderstereotypering 

wordt tegengegaan. Dit is ook in lijn met de aanbevelin-

gen vanuit de Raad van Europa en UNESCO. Wij pleiten 

voor een systematische screening van lesmaterialen en 

bibliotheken op genderstereotypering, van de kleuter-

klas tot het secundair. Daarnaast pleiten wij voor duide-

lijke richtlijnen voor schoolbesturen omtrent het vermij-

den van genderstereotypering in de communicatie. 

Gendergelijkheid.  
Ook op school 
een prioriteit.

Chris Verhaegen

38. De resultaten van het Procrustes onderzoek zijn gebundeld in het boek 
‘Gender op school. Meer dan een jongens-meisjeskwestie’, uitgegeven 
door Lannoo Campus.

39. Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, 2017-2018
40. Declercq, S. (2017). De representatie van vrouwen in de les geschiedenis 

(master proef, UGent)
41. Raad van Europa (2007). Gender mainstreaming and education at the 

Council of Europe
42. UNESCO (2015). A guide for gender equality in teacher education policy 

and practicesDe resultaten van het Procrustes onderzoek zijn gebundeld 
in het boek ‘Gender op school. Meer dan een jongens-meisjeskwestie’, 
uitgegeven door Lannoo Campus.
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DE IMPACT VAN GENDERSTEREOTIEPE 

STUDIEKEUZES OP DE ARBEIDSMARKT

Studiekeuzes van jongeren verlopen erg genderstereotiep. 

Zowel in de middelbare school als in het hoger onderwijs 

bestaan er studierichtingen die gedomineerd worden door 

één geslacht. De traditionele studiekeuzes van jongeren 

hebben uiteraard ook een impact op de vertegenwoordiging 

van mannen en vrouwen binnen de verschillende sectoren 

op de arbeidsmarkt. In het ‘Europese pact voor genderge-

lijkheid 2011-2020’ – gepubliceerd door de Raad van Europa 

in 2011 – wordt het tegengaan van genderstereotypes in 

onderwijs en studiekeuzes vooropgesteld als een manier om 

gendersegregatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

Een brandende uitdaging is de beperkte doorstroming van 

meisjes naar opleidingen binnen de zogenaamde STEM-rich-

tingen, waarbij STEM staat voor Science – Technology – 

Engineering – Mathematics. Het activeren van vrouwelijk 

talent op het gebied van STEM is uitermate belangrijk om 

de maatschappelijke positie van vrouwen in de toekomst 

te verbeteren. Vooral op het vlak van ICT, dat kan gezien 

worden als een onderdeel van STEM, is de situatie urgent; 

binnen haast elke sector op de arbeidsmarkt zet digitalise-

ring zich door. De huidige ondervertegenwoordiging van 

vrouwen in ICT-studies, zal ertoe leiden dat vrouwen worden 

uitgesloten van de toekomstige jobmogelijkheden die de 

digitale economie te bieden heeft. 

EEN EUROPEES ACTIEPLAN  

OM STEREOTYPES TE DOORBREKEN

De Europese Commissie erkent de urgentie van de zware 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM en ICT. Er 

wordt de laatste jaren dan ook ingezet op het verhogen van 

het aandeel vrouwen in deze studierichtingen. Op Europees 

niveau is slechts 19% van de afgestudeerden in een ICT-rich-

ting vrouw.43 Met slechts 6% vrouwen onder de afgestudeer-

den in ICT scoort ons land het slechts van alle EU-landen.44 

Binnen STEM, scoort België het beste op het vlak van natuur-

wetenschappen, statistiek en wiskunde, waar 41% van de 

afgestudeerden vrouw is. Voor ingenieurswetenschappen 

is slechts 13% vrouw. De Europese Commissie bracht een 

actieplan uit om ICT-studies voor meisjes te promoten, om 

zo het potentieel van vrouwen binnen de digitale economie 

zo goed mogelijk te benutten. Het bestrijden van stereoty-

pes neemt een belangrijke rol in dit actieplan in. 

HET VLAAMSE STEM-ACTIEPLAN

Op Vlaams niveau kwam de Overheid in 2012 met een 

STEM-actieplan om tegen 2020 enkele doelstellingen 

op het vlak van STEM-onderwijs te realiseren.45 Ook het 

aantrekken van meer meisjes naar de STEM-richtingen 

maakt deel uit van dit actieplan, al maakt de tussentijdse 

evaluatie in 2016 geen melding van concrete acties.46 

Daarnaast vaardigde België in 2017 een actieplan ‘Digital 

Belgium’47 uit, waaronder ook inspanningen vallen om 

de digitale vaardigheden van kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen te versterken. Een genderperspectief 

maakt hier echter geen deel van uit, en het plan is niet 

ingebed in het reguliere onderwijs.   

NOOD AAN MANNELIJK TALENT  

IN ZACHTE SECTOREN

Wat vaak minder onder de aandacht komt, is de 

ondervertegenwoordiging van jongens in richtingen zoals 

onderwijs en gezondheidswetenschappen. Dit wijst erop 

dat er niet alleen heel wat vrouwelijk talent verloren gaat 

in de positieve wetenschappen, maar ook dat heel wat 

mannelijk talent verloren gaat in sectoren die gekend zijn 

als de ‘zachte sectoren’. Uit cijfers gepubliceerd door het 

Europees Instituut voor Gendergelijkheid48, blijkt dat ons 

land voor deze ‘zachte’ richtingen rond het Europese 

gemiddelde scoort: ongeveer één op vijf van degenen die 

afstuderen in onderwijs, gezondheid en welzijn, is man. 

De doelstelling bestaat er niet uit om exact evenveel jongens 

als meisjes in de verschillende studierichtingen te krijgen, 

dan wel om jongens en meisjes zoveel mogelijk hun talenten 

te laten ontplooien. Het staat vast dat opvoeding en gender-

stereotypering een ontzettend grote impact hebben op de 

identiteitsontwikkeling van jongens en meisjes. Kinderen en 

jongeren ontwikkelen hun interesses niet in sociale isolatie, 

maar voorkeuren en interesses worden net gevoed door de 

omgeving. 

GENDERSTEREOTIEPE
STUDIEKEUZES

2

- 32 -



MET BETREKKING TOT HET OPENSTELLEN VAN 

STUDIEKEUZES VOOR JONGENS EN MEISJES, 

PLEITEN WIJ VOOR: 

• Een verderzetting van het beleid van de Europese 

Commissie om de vertegenwoordiging van vrouwen in 

de digitale economie te versterken. Dit betekent een 

nauwe monitoring van het aantal vrouwen in ICT-op-

leidingen en de tewerkstelling van vrouwen in ICT. 

Ook  wordt er ingezet op een verdere investering in 

de ‘European Network for Women in Digital’ dat werd 

opgericht in 2018, en dat erop gericht is om samenwer-

king binnen de EU rond het versterken van de plaats 

van vrouwen binnen de digitale economie te promoten.  

• Een specifieke strategie om meer meisjes toe te leiden 

naar ICT-opleidingen, waaronder het inzetten op vrou-

welijke rolmodellen en het koppelen van ICT-vaardig-

heden aan concrete beroepsmogelijkheden, ook in 

de zorgsector. Deze strategie moet aansluiten bij de 

herziening van de eindtermen, waarmee reeds duide-

lijke stappen vooruit werden gezet om jongeren beter 

voor te bereiden op de digitale economie, en waarbij 

vertrokken werd van het Europees referentiekader 

rond digitale vaardigheden.49 

• Een actieplan om meer jongens te oriënteren naar 

de zorgberoepen en andere sectoren waarin mannen 

ondervertegenwoordigd zijn. Deze inspanningen 

moeten bovendien starten in de kleuterklas.

   

De technologische  
vooruitgang heeft dringend 

vrouwen nodig.

Kathianna Oppenhuizen

43. Europese Commissie (2018). Increase in gender gap in the digital sector – 
Study on women in the digital age

44. EIGE (2017). Study and work in the EU: set apart by gender
45. Onderwijs Vlaanderen: STEM-actieplan 2012-2020
46. Mededeling aan de Vlaamse Regering: Stand van zaken STEM-Actieplan 

(VR2016 2005 MED.0189/1)
47. Digital Belgium (2017) website: digitalbelgium.be
48. EIGE (2017). Study and work in the EU: set apart by gender
49. Edublogs (2018). Nieuwe eindtermen: wat staat er in over ICT, mediawijs-

heid en computationeel denken? 
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GELIJKE ONDERWIJSKANSEN,  

GEBASEERD OP TALENT

Uit de pijlers ‘werk’ en ‘zorg en welzijn’ bleek reeds dat niet alleen 

gender maar ook de sociale achtergrond van vrouwen bepalend 

is voor de uitdagingen waarmee zij te maken krijgen: komen ze 

uit een arm of rijk sociaal milieu? Hebben ze een migratieachter-

grond? Ook binnen het onderwijs stellen we vast dat de ervarin-

gen van jongens en meisjes niet enkel gekleurd zijn door gender 

maar ook – en zelfs nog veel meer – door hun sociale achtergrond. 

We kunnen het daarom niet hebben over gendergelijkheid in het 

onderwijs zonder ook aandacht te besteden aan gelijke onder-

wijskansen meer algemeen. Gelijke onderwijskansen betekent 

niet dat elk kind het even goed doet op school. Gelijke onderwijs-

kansen betekent wel dat de onderwijsprestaties van een kind het 

resultaat zijn van zijn of haar individuele capaciteiten en niet van 

het geslacht, de leefomstandigheden of achtergrond.

WAT MET DE KLOOF TUSSEN DE STERKST EN 

ZWAKST PRESTERENDE LEERLINGEN?

De internationale PISA cijfers – verzameld door de OESO om de 

onderwijsprestaties van jongeren in 65 landen te vergelijken – 

tonen aan dat Vlaamse leerlingen gemiddeld genomen erg goed 

scoren in vergelijking met andere landen. Ons onderwijssysteem 

zorgt er dus voor dat jongeren hoge prestaties kunnen neerzet-

ten. De OESO merkt echter op dat het succes van een onderwijs-

systeem niet enkel afhangt van de gemiddelde prestaties van de 

leerlingen. Minstens zo belangrijk is de mate waarin het onder-

wijssysteem er ook in slaagt om gelijke kansen te genereren. Op 

dat vlak is er in Vlaanderen nog ruimte voor verbetering; de kloof 

tussen de sterkst presterende leerlingen en de zwakst presterende 

leerlingen is ontzettend groot.50 

VOOR EEN INCLUSIEF ONDERWIJSSYSTEEM

Met betrekking tot gelijke onderwijskansen, kan men zich twee 

vragen stellen. Is het onderwijssysteem inclusief, en is het onder-

wijssysteem rechtvaardig? Inclusief onderwijs betekent niet enkel 

dat elk kind een plaats op de schoolbanken heeft, maar ook dat 

elk kind op school effectief de vaardigheden verwerft die het 

nodig heeft om volwaardig te participeren aan de maatschappij. 

We stellen vast dat er een grote groep jongeren de school verlaat 

zonder dat zij over de basisvaardigheden beschikken om volwaar-

dig te kunnen participeren op sociaal en economisch vlak. In het 

schooljaar 2015-2016 verlieten in Vlaanderen 7.5% van de jongeren 

het secundair onderwijs zonder een diploma.51 

VOOR EEN RECHTVAARDIG ONDERWIJSSYSTEEM

De tweede vraag – is het onderwijssysteem rechtvaardig? – doelt 

op de mate waarin de prestaties van een kind bepaald worden 

door de sociale achtergrond van het kind, en dus de mate waarin 

sociale mobiliteit mogelijk is. De PISA-cijfers tonen aan dat de 

sociaal-economische achtergrond van een kind in Vlaanderen 

een zeer sterke invloed heeft op diens schoolprestaties. Zaken 

die bepalend zijn voor de prestaties van leerlingen zijn de migra-

tieachtergrond, het inkomen en opleidingsniveau van de ouders. 

Opvallend is dat ook kinderen die opgroeien in een éénoudergezin 

het slechter doen dan kinderen in een tweeoudergezin.52 Samen-

gevat komt het erop neer dat kinderen die het om sociaal-eco-

nomische redenen moeilijker hebben thuis, het duidelijk slechter 

doen op school, en dat dit effect in Vlaanderen sterker is dan in 

andere landen met een hoog presterend onderwijssysteem. 

ONDERWIJSKANSEN EN ONDERWIJSPRESTATIES 

KUNNEN HAND IN HAND GAAN

Een succesvol onderwijssysteem is een systeem waarin leerlingen 

goed presteren, en dat tegelijkertijd gekenmerkt wordt door een 

hoge mate van inclusie en rechtvaardigheid. Deze zaken worden 

soms tegen elkaar uitgespeeld, vanuit de vrees dat maatregelen 

die worden genomen om te zorgen voor meer inclusie en recht-

vaardigheid, de onderwijsprestaties van de goed scorende leer-

lingen naar omlaag zullen brengen. Het is echter niet zo dat hoge 

prestaties en gelijke kansen elkaar hoeven uit te sluiten. Integen-

deel, er zijn wel degelijk voorbeelden van succesvolle onderwijs-

systemen die hoog scoren zowel op het vlak van prestaties als 

op het vak van gelijke kansen, bijvoorbeeld in Canada, Finland en 

Noorwegen. Een evenwichtig onderwijssysteem betekent net dat 

onderwijsprestaties niet ten koste gaan van gelijke onderwijskan-

sen en vice versa. 

KANSENGROEPEN3

50. Demeyer, I. (2008). Gelijke kansen in het onderwijs: stand van zaken 
PISA-onderzoek

51. Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. Cijferrap-
port voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2015-2016.

52. Dronkers, J. & de Lange M. (2012). Is er een toenemende negatieve relatie 
tussen alleenstaande moeder-gezinnen en onderwijsprestaties bij stijgen-
de percentages eenoudergezinnen?
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MET BETREKKING TOT GELIJKE 

ONDERWIJSKANSEN, PLEITEN WIJ VOOR: 

• Een schoolbeleid dat ervoor zorgt dat kinderen uit 

kansengroepen betere schoolprestaties kunnen beha-

len, en de kloof tussen de sterkst en zwakst presterende 

leerlingen kan verkleinen. Afhankelijk van de context 

van de school, moet dit beleid worden vormgegeven, 

maar het is aangeraden dat middenveldorganisaties 

een plaats krijgen in het afwegen van mogelijke stra-

tegieën. Er bestaat veel knowhow bij dergelijke organi-

saties, maar de omzetting naar een concreet schoolbe-

leid gebeurt niet op een systematische manier.

• Maatregelen die voorkomen dat onderwijs een extra 

financiële druk legt op gezinnen. Financiële moeilijk-

heden zetten de schoolprestaties van kinderen onder 

druk. Wij pleiten voor de invoering van een maximum-

factuur in het secundair onderwijs als één van verschil-

lende maatregelen die nodig zijn om financiële drem-

pels in het onderwijs aan te pakken. 

• Meer investering in het tweedekansonderwijs zodat zij 

die onvoldoende gekwalificeerd het leerplichtonderwijs 

verlaten, of zij die behoefte hebben aan een heroriën-

tering, maximaal bereikt worden. Financiële, persoon-

lijke en sociale drempels om deel te nemen aan het 

volwassenonderwijs moeten onderzocht en aangepakt 

worden.

Financiële drempels die de 
toegang tot het onderwijs 
belemmeren. Weg ermee. 

Marieke Knuts

V&M STELT VOOR
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Vrouw & Maatschappij pleit voor het doorbreken van tradi– 

tionele rolpatronen in zorgtaken. Vrouwen hebben weliswaar hun plaats 

op de arbeidsmarkt veroverd. Maar hun intrede op de arbeidsmarkt gaat 

onvoldoende samen met een herverdeling van de zorgtaken tussen 

mannen en vrouwen. Het blijft een gegeven dat vrouwen nog steeds 

het gros van de huishoudelijke taken op zich nemen. Het is precies dat 

automatisme dat een ongelijke loopbaan in de hand werkt.

Vrouw & Maatschappij gaat verder dan ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Het 

is hoog tijd dat beide ouders én voor hun kinderen kunnen zorgen én 

gelijke kansen op de arbeidsmarkt hebben. Het zijn nog steeds vooral 

vrouwen die deeltijds werken, van zorgverloven gebruikmaken en hun 

carrièrekansen op een lager pitje zetten om de combinatie werk-ge-

zin leefbaar te maken. Het is die vicieuze wisselwerking tussen lagere 

arbeidsparticipatie, lager loon en verminderde carrièrekansen die maakt 

dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor armoede.

 

WERK
Van ‘gelijk loon voor gelijk werk’

naar gendergelijke loopbaankansen

2

ZORG & WELZIJN
Doorbreek de vicieuze cirkel.

Zet in op herverdeling van zorgtaken.

1

ONZE INZET?
VROUW & MAATSCHAPPIJ – CD&V POLITICA
TREKT NAAR DE VERKIEZINGEN MET 3 BELANGRIJKE THEMA’S

ONDERWIJS
Daag stereotypen uit,

ook op school.

3
Vrouw & Maatschappij zet in op gendersensitief onderwijs en moedigt 

het doorbreken van stereotypen op school aan. Meisjes presteren over 

het algemeen beter op school dan jongens. Maar hun relatief sterke 

onderwijsprestaties vertalen zich niet in een maatschappelijk sterkere 

positie van vrouwen. Integendeel. Vandaar de noodzaak om de gender-

stereotypen en traditionele rolpatronen op school niet door te geven 

maar te doorbreken.

- 36 -



ONZE AANPAK?

Samen voor meer vrouwen aan de macht
Meer vrouwen in het parlement en de regering leidt tot meer gelijke kansen en minder 

discriminatie in het algemeen. Hoewel onze focus gericht is op het versterken van de 

maatschappelijke positie van vrouwen, wil dit niet zeggen dat 

onze inspanningen tegen mannen gericht zouden zijn. Het tegendeel is waar. 

Meer gendergelijkheid komt ook mannen ten goede. 

Meer en meer mannen zijn vandaag vragende partij om binnen het gezin een grotere rol op 

zich te nemen. Jammer genoeg zijn er nog steeds heel wat genderstereotypen die hen in 

een keurslijf dwingen. Hoe gebalanceerder de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 

in de politiek, hoe kleiner de kans dat genderstereotypen overeind blijven.

#STEMVROUW
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ZIJN ONZE THEMA’S 
OOK JOUW THEMA’S?

GEEF DAN OP 26 MEI  
JOUW MACHT AAN HAAR KRACHT!

www.stemvrouw2019.be


