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Sharing the paSt, debating the preSent, creating the future

aletta e-Quality
binnen aletta e-Quality, het nieuwe 
kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis, is de kennis en 
expertise van inmiddels een groot aantal 
organisaties verankerd en gebundeld. 

De geschiedenis van Aletta gaat terug  
tot 1935. Op 3 december 1935 werd het 
Internationaal Archief voor de Vrouwen
beweging (IAV) opgericht door de 
feministen Rosa Manus, Johanna Naber  
en Willemijn Posthumusvan der Goot.  
In 1988 fuseerde het IAV met het 
Informatie en Documentatiecentrum voor 
de Vrouwen beweging (IDC) en LOVER, 
‘tijdschrift over feminisme, cultuur en 
wetenschap’ tot het Internationaal 
Informatiecentrum en Archief voor  

de Vrouwenbeweging (IIAV). In 2009 
veranderde het IIAV van naam, en werd 
Aletta, Instituut voor Vrouwen geschiedenis.

EQuality is in 1998 gestart als ‘experts  
in gender en etniciteit’, na een fusie  
tussen het Project Aisa – emancipatie 
onder steuning zwarte, migranten en   
vluch telingenvrouwen, Arachne – vrouwen
adviesbureau overheidsbeleid, het Instituut 
Vrouw & Arbeid (IVA) en het Women’s 
Exchange Programme International  
(WEPI). In 2007 fuseerde EQuality met  
de Nederlandse Gezinsraad, waarvan de 
herkomst teruggaat tot 1912. Door de fusie 
ontstond ‘EQuality, kennis centrum voor 
emancipatie, gezin en diversiteit’. Sinds 
2010 ondersteunt EQuality het landelijke 

netwerk van lokale Participatieteams 
(Pteams) van zwarte, migranten en 
vluchtelingenvrouwen, die zijn voort
gekomen uit het werk van respectievelijk  
de commissie AVEM (Commissie 
Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische 
Minderheidsgroepen) en de commissie 
PaVEM (Commissie Participatie van 
vrouwen uit Etnische Minderheids groepen).

Met de fusie tussen Aletta en EQuality 
breekt een nieuwe toekomst aan. Het 
verleden van beide organisaties biedt het 
nieuwe instituut een solide basis om zich 
te positioneren als dé kennisautoriteit  
op het gebied van vrouwengeschiedenis, 
gendervraagstukken en de emancipatie 
van vrouwen, in al hun diversiteit.
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emancipatie van vrouwen in al hun diversiteit. 

emancipatie is helaas bepaald geen voltooide 

missie. er ligt een uitdaging voor de 21ste 

eeuw waarin we ook naar europa en de rest 

van de wereld moeten kijken.”

Verhuizing en afscheid 

het nieuwe kennisinstituut aletta e-Quality  

is gevestigd in amsterdam, aan de Vijzel - 

straat 20. hiermee komt voor e-Quality een 

einde aan de haagse periode aan de laan 

copes van cattenburch. Op pagina 6-7 vindt  

u een uitgebreid afscheidsinterview met Joan 

ferrier, sinds de oprichting in 1998 directeur 

van en drijvende kracht achter e-Quality.

Egyptenaren, Libiërs en Tunesiërs in 

Nederland: Sámen voor vrouwenrechten

Via het nederlandse nationaal actieplan 1325 

(2012-2015) zetten 39 organisaties zich in om 

de positie van vrouwen te versterken op plekken 

in de wereld waar vrede en veiligheid het sterkst 

in het gedrang zijn. de bijdrage van het 

instituut betrof de inzet van de diaspora:  

de mensen die hier zijn komen wonen vanuit  

de (voormalige) conflictgebieden, en die vaak 

nog heel sterk betrokken zijn bij hun land van 

herkomst. bij de expertmeeting van 25 april jl. 

die samen met pax ludens werd georganiseerd 

stond de volgende vraag centraal: hoe kunnen 

we samen de politieke participatie van vrouwen 

in egypte, libië en tunesië bevorderen? 

belangrijke conclusie: investeer in samen-

werking op allerlei niveaus, en betrek daarbij 

vooral vrouwen uit de landen zelf, naast 

diasporaorganisaties, overheden en andere 

Westerse organisaties.

Benchmark emancipatie

aan de vooravond van internationale Vrouwen-

dag lanceerde aletta e-Quality de benchmark 

emancipatie. dit nieuwe meetinstrument  

geeft jaarlijks de laatste stand van zaken  

op het gebied van emancipatie in nederlandse 

gemeenten en bedrijfssectoren weer. per 

gemeente is onder meer in kaart gebracht hoe 

het is gesteld met de arbeidsparticipatie van 

vrouwen, kinderopvangplaatsen, en vrouwelijk 

ondernemerschap. Voor de verschillende 

bedrijfssectoren zijn cijfers te vinden over 

bijvoorbeeld het aantal vrouwen aan de top,  

de doorstroom van vrouwen naar de top,  

de loonkloof en vaders met een deeltijdbaan.  

dus kijk op www.benchmarkemancipatie.nl  

naar de resultaten van uw sector of gemeente. 

Wilt u werk maken van diversiteitsbeleid  

en bijdragen aan verhoging van de arbeids -

partici patie en de doorstroom van vrouwen, 

service  2

nieuws

Directeur nieuwe kennisinstituut:

Renée Römkens

dr. renée römkens is per 1 mei 2012 

benoemd tot directeur van aletta e-Quality,  

het nieuwe kennisinstituut voor emancipatie 

en vrouwengeschiedenis. Zij heeft haar sporen 

verdiend in de academische wereld (nederland 

en de Verenigde Staten) en werkte tot voor 

kort als hoogleraar interpersoonlijk geweld aan 

de universiteit van tilburg. renée römkens 

ziet er naar uit leiding te geven aan dit nieuwe 

krachtige instituut. “de komende periode staat 

in het teken van de verankering van de nieuwe 

organisatie tot een toonaangevend landelijk  

en internationaal opererend kennisinstituut  

op het gebied van vrouwengeschiedenis en 

neem dan deel aan een van onze (gratis) bench-

mark groepen. Voor meer informatie kunt u  

contact opnemen met Janine baal (020 - 303 15 59) 

of nathalie van Wingerden (020 - 303 15 63).

agenda

1 juni, De Reehorst, Ede

4e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning

congres over ouderschap en opvoedings-

ondersteuning. Organisatie: nederlands 

Jeugdinstituut, in samenwerking met oa. het 

Verwey Jonker instituut en aletta e-Quality.

7 juni, Tilburg,

Vrouw & Geld Café

het Vrouw & geld café tilburg biedt vrouwen 

de mogelijkheid om op laagdrempelige 

wijze in hun financiën te duiken. aan bod 

komen: budgetteren, inkomen, belastingen, 

pensioenen en ‘scheiding en financiën’.

Organisatie: aletta e-Quality en feniks, 

stedelijk centrum voor emancipatie in tilburg.

14 juni, 1931, Den Bosch

Slotcongres Diversiteit in het jeugdbeleid  

en Vrijwillige inzet

presentatie van de resultaten van de ZonMw-

programma's ‘diversiteit in het Jeugdbeleid’ 

en ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en 

gezin’. aletta e-Quality, kennisinstituut 

voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, 

verzorgt een workshop over het onderzoek 

Mentorprojecten en migrantenjeugd.

27 juni, Auditorium Aletta E-Quality, 

Amsterdam

Kitchen Table Seminar Lotte Jensen

dr. lotte Jensen, universitair hoofddocent 

letterkunde aan de radboud universiteit 

nijmegen, geeft in kleine, informele setting  

een kijkje in de wetenschappelijke keuken.  

haar onderzoeksterrein: historische 

letterkunde, (vrouwen)geschiedenis en 

geschiedenis van de nederlandse wijsbegeerte.

Kijk op de sites www.e-quality.nl of 

www.aletta.nu voor meer informatie en 

aanmelden.

44%
in de sector Welzijn kiest 44% van 
de mannen met thuiswonende 
kinderen voor een deeltijdbaan.

bron: www.benchmarkemancipatie.nl

Volg ons op Twitter 
@eQualitynl en @alettanieuws

Volg ons ook op Facebook 
te vinden onder KenniscentrumEQ

en Aletta nu
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geliJKe KanSen VOOr 
VrOuWen biJ alliander

Corine van Egten, senior onderzoeker Aletta E-Quality

Met bijna 7000 werknemers hoort 
Alliander bij de grootste Nederlandse 
energienetwerkbedrijven. De energiesector 
is nog echt een ‘mannenwereld’, en ook 
bij Alliander is slechts 19% van de werk
nemers vrouw. Op verzoek voerde Aletta 
EQuality onder de vrouwelijke mede
werkers een onderzoek uit naar hun 
ervaring met gelijke behandeling en gelijke 
kansen; 575 werkneemsters reageerden. 

Gemengde reacties

Een aanzienlijk deel van de vrouwelijke 
werknemers blijkt tevreden over Alliander 
als werkgever: 93% zou vriendinnen aan
raden er te solliciteren. Bovendien vinden 
veel werkneemsters dat ze dezelfde kansen 
krijgen als hun mannelijke collega’s. 
Maar er is ruimte voor verbetering. Er zijn 
ook vrouwen die zich ongelijk of negatief 
behandeld voelen. Een derde van de 
vrouwen heeft wel eens te maken gehad 
met vrouwonvriendelijke opmerkingen  
en grappen. Bijna een kwart denkt dat zij 
minder kans maakt op een leidinggevende 
functie omdat zij een vrouw is. Daarnaast 
werken vrouwen veelal in de onder
steunende functies en staffuncties, terwijl 
mannen veel vaker in de kernactiviteiten 
te vinden zijn, bijvoorbeeld als elektro  
of gasmonteur. Het aandeel vrouwen in 
leidinggevende functies is 20%, dus 
ongeveer gelijk aan het aandeel vrouwen 
in het hele bedrijf. Maar aan de top, en in 
sommige bedrijfsonderdelen, ligt het per
centage leidinggevende vrouwen flink lager. 
Alliander wil de scheve manvrouw 
verdelingen meer gelijk trekken. “Het 
werken aan diversiteit heeft ons bewust
zijn over ongelijkheid verruimd en soms 
confronterende gesprekken opgeleverd. 
Gelukkig is er al veel in gang gezet. Het 

percentage vrouwen in leidinggevende 
posities zie je bijvoorbeeld al toenemen,” 
zegt Joy Lodarmasse, beleidsadviseur 
MVO, Alliander.

Aanbevelingen

Aletta EQuality doet in het onderzoek  
een aantal aanbevelingen. Zo kan het 
draagvlak voor diversiteit vergroot worden 
door de voordelen en successen te 
benoemen van divers samengestelde 
teams van zowel vrouwen als mannen, 
van diverse etnische achtergronden. 
Communicatie door directieteam en 
managers speelt hierbij een cruciale rol. 
Daarnaast adviseert Aletta EQuality om 
actief stereotype denk beelden tegen te 
gaan, bijvoorbeeld door vaker vrouwelijke 
en mannelijke werk nemers voor niet
stereotype functies te interesseren (zoals 
vrouwelijke technici) en hen zichtbaar  
te maken binnen het bedrijf. Een andere 
aanbeveling is het huidige streefcijfer voor 
het aantal vrouwelijke leidinggevenden te 
specificeren per bedrijfsonderdeel, zowel 
voor de subtop als de top. Hiermee kan 
ook in de technische onderdelen en de  
top gestreefd worden naar voldoende 
vrouwelijke leidinggevenden. 

Alliander is naar aanleiding van het 
onderzoek een bewustwordings campagne 
gestart, onder andere via de website  
‘We want more’ waarop de medewerkers 
informatie kunnen vinden over diversiteit 
en hun mening kunnen delen met 
collega’s.

Het onderzoek is in opdracht van 
Alliander verricht door onderzoekers  
van EQuality.

als vrouw werken in een mannenwereld. leuk of knokken voor je positie?  
aletta e-Quality vroeg het de vrouwelijke werknemers van één van  
de grootste energienetwerkbedrijven van nederland.

 11%
Van de leidinggeVenden bij 
nederlandse energie-, water- 
en afValbedrijVen is 11% Vrouw 
(gemiddeld oVer alle sectoren  
is dit 31%) 

bron: www.careerequality.nl 
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lancering diVerSity day nl

 ‘diVerSiteit MaaKt OnS SterKer’
Leonie van den Schoor

21 Maart 2012. Buiten is het voorjaar 
plotseling aangebroken met volle 
terrassen, binnen stroomt het zaaltje  
op de zevende verdieping van het oude 
Volkskrantgebouw in Amsterdam ook vol. 
Op het podium testen violist Yannick 
Hiwat en zangeres Rajae el Mouhandiz 
alvast het geluid, terwijl binnenlopende 
gasten elkaar vrolijk begroeten.
21 maart is niet alleen het begin van de 
lente, de VN heeft deze dag uitgeroepen 
tot internationale dag tegen racisme en 
discriminatie. De Amsterdamse rappers/
actievoerders Kno’ledge Cesare en Quinsy 
Gario, bekend van de actie ‘Zwarte Piet is 

racisme’, organiseren daarom een avond 
met muziek en debat over racisme en 
discriminatie. Het jonge tweetal wil 
ervaringen uitwisselen, een dialoog 
starten tussen organisaties en burgers, en 
‘het empathisch vermogen van Nederland 
aanwakkeren’. Met als uiteindelijk doel 
het voorkomen en verminderen van 
racisme, uitsluiting en discriminatie. 
Andrée van Es, wethouder van integratie 
in Amsterdam, juicht het initiatief van  
de jongeren toe. “We zijn erop vooruit 
gegaan in onze strijd tegen racisme en 
discriminatie”, zegt ze in haar openings
speech. “Maar toch moeten we alert 

blijven. De tweede en derde generatie 
migranten is zich buitengewoon bewust 
van discriminatie van vandaag. Ze zijn 
hier geboren en hebben desondanks het 
gevoel dat ze alleen voorwaardelijk 
geaccepteerd worden. Telkens krijgen ze 
de vraag gesteld: waar kom je vandaan? 
Deze jongeren willen er gewoon bijhoren. 
Onvoorwaardelijk. En dat wil ik ook. 
Diversiteit maakt ons sterker.” 

Startschot

Wethouder Van Es geeft vandaag het 
startschot van Diversity Day NL, een 
landelijke talentenwedstrijd voor jongeren, 

iedereen is anders, en dat is maar goed ook. dat is het motto van de eerste editie van diversity day nl, een dag 
vóór diversiteit en tégen discriminatie. in een volle zaal discussiëren jongeren van uiteenlopende afkomst en 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties met elkaar. “Onderscheid maken vind ik niet erg, maar de conclusies 
die eraan verbonden kunnen worden, daar heb ik wel een probleem mee.”

Lancering Diversity Day: Amsterdams wethouder Andrée van Es laat samen met jongeren zien wat diversiteit voor haar betekent.
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waarin ze kunnen laten zien hoe diversiteit 
hen inspireert (zie kader). Het doel is 
jongeren te laten nadenken over diversiteit 
en hen te betrekken bij de strijd tegen 
racisme en uitsluiting. Die stimulans 
hebben de jongeren van deze avond niet 
nodig. Het zijn juist zíj die het initiatief 
nemen en belangenbehartigers van homo’s, 
joden en moslims met elkaar in gesprek 
brengen.
Discriminatie lijkt toe te nemen, als je 
luistert naar het panel, bestaande uit 
vertegenwoordigers van verschillende 
belangenorganisaties. “Islamofobie is erg 
toegenomen de laatste tijd”, zegt Barbara 
Chalghaf van het Contactorgaan Moslims 
en Overheid (CMO). “Het is een taak  
van de overheid om dit tegen te gaan, 
maar die verzaakt hierin.” “Veiligheid  
en acceptatie van homo’s staan onder 
druk”, zegt op zijn beurt Dennis Boutcan, 
voorzitter van COC Amsterdam.  
En Cnaan Liphshiz van het Centrum 
Informatie en Documentatie over Israel 
(CIDI) vindt dat er “nieuw antisemitisme 
is sinds de komst van moslimmigranten.”

Is racisme en discriminatie inderdaad erger 
dan ooit? Of urgenter, vraagt gespreksleider 
Chris Keulemans zich af. Rapper Kno’ledge 
Cesare weet het niet. “We worden ons er 
wel meer bewust van. Iedereen heeft zijn 
momenten waarop hij met discriminatie  
in aanraking komt, de een op zijn vijfde,  
de ander op zijn vijftiende. Voor mij is nú 
het moment om er iets tegen te doen en 
erover te zingen.” Dat doet hij op een niet
agressieve, humorvolle manier. “Daarmee 
wil ik voorkomen dat de persoon die ik 
probeer te overtuigen, boos wegloopt. 
Ik zoek altijd naar een manier om de ander 
te bereiken.” Dat is precies wat Leo Wilde, 
commissaris diversiteit bij de politie in 
Amsterdam, ook nastreeft. “Je moet niet 
meteen zeggen: je bent een racist. Want 
dan is alle contact verbroken, dan ben je 
hem kwijt. Je moet in verbinding blijven 
en niet uitsluiten.”

Weerbarstig

Leo Wilde werkt al 40 jaar bij de politie. 
Wat hem het meeste zorgen baart is het 
politieke klimaat van tegenwoordig, dat  

is volgens hem ijskoud en biedt voer  
voor polarisatie. “De speelruimte om  
er diplomatiek mee om te gaan wordt 
geringer. Verder vind ik het een 
zorgwekkende ontwikkeling dat mensen 
afwezig zijn in deze dialoog. Deze zaal 
bijvoorbeeld zit wel vol, maar had 
honderd keer zo groot moeten zijn. Ik ben 
niet bang voor een enkele kwaadwillende, 
ik ben bang voor de laksheid en 
nonchalance van grote groepen mensen, 
voor het gebrek aan solidariteit, ook 
binnen de politie. Discriminatie is een  
van de meest weerbarstige onderwerpen 
die ik in mijn loopbaan heb meegemaakt.”
Discriminatie is meer dan alleen een 
scheldpartij, het gaat altijd over iets 
groters, denkt Dennis Boutcan van het 
COC: “De menselijke psyche is zo dat we 
denken vanuit schema’s. Die moet je in 
jezelf bestrijden, je moet je verdiepen in 
anderen.” Misschien dat het tijd wordt dat 
het COC en CMO elkaar eens ontmoeten 
en samenwerken? Barbara Chalghaf van 
het CMO ziet dat wel zitten. “Dan kunnen 
we onze krachten bundelen en hebben we 
een nog groter bereik. Homoseksualiteit 
is een delicaat onderwerp bij moslims. 
Maar we agenderen het wel, het vergt 
alleen tijd.” 

Slechte grap

Soms is het verschil tussen discriminatie 
en een slechte grap heel klein, zegt 
Karima die in de zaal naar de microfoon is 
gelopen. Als ze op een verjaardagsfeestje 
een grap hoort over kutMarokkanen, 
krijgt ze meteen verontschuldigend te 
horen: maar jij bent anders. “Daar wind 
 ik me over op. Wat zegt dat nu? Mijn 
Turkse buurvrouw of mijn Marokkaanse 
vriendin, ze zijn altijd ‘anders’. Zet die 
mensen bij elkaar en dan zijn we allemaal 
anders.” Dennis Boutcan adviseert 
duidelijk te laten weten dat zo’n grap je 
kwetst. “Ga het contact aan en zeg: besef 
je wel wat dit met mij doet. We moeten  
de onwetendheid over de betekenis van 
zo’n grap openbreken.” Maar wie de 
confrontatie aangaat krijgt vaak te horen: 
je bent overgevoelig, je kan niet tegen een 
grapje. Daar kan Manon, die in de zaal  
zit, helemaal niet tegen. “Dan bepaalt  
die ander of zijn grap me kwetst of niet.  
Maar witte mensen hoeven niet voor  
mij te bepalen of ik gekwetst ben of me 
gediscrimineerd voel. Daar ga ikzelf over 
en niemand anders.” Onderscheid maken 
daarentegen vindt hij geen probleem.  

“Als mensen mij zien als zwarte man van 
ongeveer 30 jaar, dan klopt dat. Pas als ze 
daar conclusies aan gaan verbinden, dan 
heb ik daar wél een probleem mee.” 

Aankijken

Niet de multiculturele samenleving is 
mislukt, maar het multiculturele beleid, 
stelt panellid Glenn Helberg. Hij is lid van 
het Zevenmanschap Amsterdam, dat zich 
inzet voor meer hoffelijkheid, tolerantie 
en verbinding in de stad. “We kunnen 
heel gemakkelijk negatief denken over 
een ander. Dat is de grondslag van 
discriminatie. Daarmee maak je de ander 
minder om jezelf beter te voelen. Daarom 
zeg ik: kijk op straat niet van elkaar weg, 
maar kijk elkaar aan, maak contact.  
Dan besef je andermans en je eigen 
menselijkheid.”

Diversiteit maakt  
ons sterker

Diversiteit en jongeren

diversity day nl viert diversiteit en laat 

zien dat verschillen geen probleem zijn 

maar de samenleving juist verrijken. Sinds 

2007 wordt de dag in een groeiend aantal 

europese landen georganiseerd met steun 

van de europese commissie. Wethouder 

andrée van es deed in amsterdam de 

aftrap van de eerste editie in nederland. 

diversity day nl bestaat uit een 

talentenwedstrijd voor jongeren, die met 

een act kunnen laten zien wie ze zijn en 

hoe diversiteit hen inspireert. de wedstrijd 

heeft vijf categorieën: dans; music&voice; 

rap&poetry; foto, film&animatie of 

theater&performance. 

de finale vindt op 25 augustus plaats 

tijdens de amsterdamse uitmarkt.

Voorrondes:

15 juni, Jongerencultuurpodium dynamo, 

eindhoven

24 juni, nowhere, amsterdam

Meer informatie:

www.diversityday.nl

 facebook.com/diversityday

diversity day wordt georganiseerd door 

MOViSie in samenwerking met een aantal 

partners waarvan aletta e-Quality er een is.



na jarenlang gepassioneerd werken 
neemt directeur Joan ferrier afscheid 
van e-Quality. Ze grijpt de fusie met 
aletta aan om haar kennis en ervaring 
elders in te zetten. “Wat het precies 
gaat worden weet ik nog niet, maar het 
zal zeker weer te maken hebben met 
bijdragen aan een rechtvaardigere 
samenleving.”

Veertien jaar geleden stond Joan Ferrier aan 
de wieg van EQuality, waarvan zij met haar 
aanstekelijk enthousiasme het boegbeeld 
werd. Haar plannen van destijds waren 
ambitieus: ze wilde van EQuality een 
gezaghebbend kennisinstituut op het 
gebied van gender en etniciteit maken.  
Een instituut waarvan de visie en adviezen 
serieus werden genomen. Een instituut  
dat ministeries, bedrijven en pers zouden 
weten te vinden. En een instituut dat er  
was voor de emancipatie van álle vrouwen: 
witte, zwarte, vluchtelingen en migranten 
vrouwen.

Zijn de verwachtingen van toen uitgekomen?

“Ik kan met trots zeggen: ja, samen met 
alle medewerkers hebben we dat voor 
elkaar weten te krijgen. Mensen raadplegen 
ons voor advies, en we leggen de nood
zakelijke verbinding tussen gender en 
etniciteit. Met alle politieke veranderingen 
die we in de loop der jaren hebben 
meegemaakt, zijn wij onze koers vast 
blijven varen en doorgegaan met het doen 
van onderzoek, het leveren van objectieve 
gegevens en analyses. We zoomen in op 
wat er beleidsmatig moet gebeuren voor 
welke groep vrouwen om hun positie te 
verbeteren.
Helaas zie je dat emancipatie niet meer 
zo’n hot item is, terwijl het absoluut nog 
aandacht nodig heeft. Het is nog steeds 
slecht gesteld met vrouwen aan de top, 
terwijl de scholen en universiteiten toch vol 
zitten met ambitieuze meisjes en vrouwen 
die aan de slag willen. Ze komen wel 
organisaties binnen, maar stromen niet 
voldoende door. Dat heeft onder andere  

te maken met de mannencultuur waarin 
vrouwen minder makkelijk doorbreken. 
Daarom ben ik ook zo blij met de wettelijk 
inspanningsverplichting voor bedrijven om 
dertig procent vrouwen in hun Raden van 
Bestuur en Commissarissen te hebben.  
Dat biedt kansen.”

Wat heb je in die jaren zien veranderen rond 

emancipatie, gezin en diversiteit?

“Er is heel veel veranderd. Waar ik blij  
mee ben is de toegenomen aandacht voor 
economische zelfstandigheid van vrouwen 
en het combineren van werk en gezin.  
Dat doel hebben we bereikt. Je ziet dat  
goed beleid ervoor zorgt dat de arbeids
participatie van vrouwen daadwerkelijk 
toeneemt, goed doordacht beleid is dus 
effectief. Waar we verder aan hebben 
bijgedragen is de flexibilisering van 
werktijden waardoor arbeid en zorg beter  
te verdelen zijn. Het Nieuwe Werken van 
de laatste jaren is mede het resultaat van 
onze inzet. En een heel belangrijke 
verbetering is de aandacht voor mannen  

en hun rol als vader. Inmiddels zijn 
mannen meer uren gaan besteden aan 
zorgtaken, het gaat dus de goede kant uit. 
Maar ze doen nog altijd substantieel 
minder in het huishouden dan vrouwen. 
Daar zie ik nog een flinke uitdaging.”

Wat heeft E-Quality tot stand gebracht?

“Toen EQuality begon was er in het beleid 
en de media nog heel weinig aandacht voor 
de emancipatie van zwarte, migran ten en 
vluchtelingenvrouwen. Wij hebben dit 
vanaf onze start meteen meegenomen in 
ons werk, en daar kregen we in het begin 
zelfs nogal wat commentaar op. Inmiddels 
is dit onderwerp niet meer weg te denken 
in beleid, en daar ben ik trots op. Sinds 

vorig jaar ondersteunen we ook het 
landelijk netwerk van Participatie teams. 
Deze teams van betrokken en succesvolle 
vrouwen met verschillende etnische 
achtergronden zijn als gespreks partners 
onmisbaar bij de ontwikkeling en 
implementatie van emancipatie en 
participatiebeleid. Maar ook op andere 
beleidsterreinen hebben we onze bijdragen 
kunnen leveren. Zo hebben we instrumen
ten ontwikkeld om te peilen hoe het met 
emancipatie staat, bijvoorbeeld de Sneltoets 
Emancipatie. Ook hebben we masterclasses 
en trainingen voor gemeenten en 
ministeries ontwikkeld, net zoals twee 
emancipatiebenchmarks voor gemeenten 
en bedrijven en laag drempelige vrouw en 
geldcafés waar vrouwen met al hun vragen 
over geld terecht kunnen.  
Met het entameren van debatten hebben  
we gewerkt aan een betere beeldvorming 
van vrouwen en emancipatie en aan  
het tegengaan van stereotypering en 
discriminatie. En beleidsmakers zijn zich 
nu ook veel meer bewust van de diversiteit 

van gezinnen: het gaat niet alleen om 
traditionele tweeoudergezinnen, maar  
ook om eenouder gezinnen en nieuw 
samengestelde gezinnen.”

Wat neemt E-Quality mee naar het nieuwe 

instituut dat het samen met Aletta gaat vormen?

“Alles. Dat is ook de hele opzet van de fusie. 
Door met elkaar samen te gaan hoeven 
zowel Aletta als EQuality niet te snijden  
in hun corebusiness. We zijn twee 
organisaties met eenzelfde doel: de parti
cipatie en emancipatie van vrouwen,  
in al hun diversiteit. Het mooie is dat in  
de nieuwe organisatie die er straks staat,  
het verleden, heden en toekomst van 
emancipatie samenkomen. Zo krijg je  
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één huis dat de verbinding legt tussen  
al die kennis en ervaring en ontstaat er  
een sterk en stevig instituut op het gebied 
van emancipatie en vrouwengeschiedenis.  
Het is dan ook mogelijk om samen aan 
nieuwe projecten te beginnen en nieuwe 
opdrachten binnen te halen.
Met de fusie wilde ik vooral de continuïteit 
van EQuality waarborgen. Dat zie ik als 
mijn verantwoordelijkheid. Nederland 
hóórt een instituut te hebben met de 
kennis en ervaring van EQuality. Dat is ook 
de verantwoordelijkheid van het kabinet en 
de politiek. Als je internationale verdragen 
als het VNVrouwenverdrag ondertekend 
hebt, is het een logische consequentie dat  
je een instituut als EQuality ook financieel 
ondersteunt. Kijk, we trekken al jaren ook 
externe financiers aan, maar principieel 
gezien vind ik dat een substantieel deel  
van de financiën voor dit kennisinstituut 

van de overheid moet komen. Het gaat niet 
alleen om geld geven, het gaat ook om het 
signaal dat de overheid hiermee afgeeft, 
namelijk dat ze emancipatie belangrijk 
vindt en dat ze de verdragen die je als land 
hebt ondertekend, serieus neemt.”

Waar maak je je zorgen over als je naar  

de toekomst kijkt?

“Vrouwen verdienen nog steeds minder 
dan mannen. Vrouwen zijn nog steeds 
slachtoffer van huiselijk geweld, 
mensenhandel en seksueel misbruik.  
De positie van vrouwelijke migranten – 
met of zonder afhankelijke verblijfstitel 
blijft zwak. Hun positie op de arbeidsmarkt 
valt nog flink te verbeteren. In de afgelopen 
jaren hebben we successen geboekt,  
maar de aandacht voor emancipatie is 
achteruitgegaan, onder andere door het 
politieke klimaat en de bezuinigingen.  

We hebben afscheid moeten nemen van 
verschillende collegainstellingen. Van de 
vele emancipatiebureaus die aan de wieg 
van EQuality stonden, is er nog maar een 
enkele over. Ik maak me zorgen over wat  
er in de toekomst gaat gebeuren. Het zijn 
niet alleen de instituties die wegvallen, 
maar ook het hele netwerk en de organi
saties eromheen. Het valt nog te bezien  
of er straks nog een minister of directie 
emancipatie zal zijn. Maar hoe dan ook: 
emancipatie is een onderwerp waar we  
niet omheen kunnen!” 

Je bent een heel gedreven en energiek persoon. 

Waar haal je die bezieling vandaan?

“Mijn drijfveer is de wetenschap dat er 
altijd nog belangrijke dingen te doen zijn, 
dat er veranderingen te bewerkstelligen 
zijn. Het idee dat het iets uitmaakt, dat wat 
je doet een verschil maakt. Een goed stuk 
schrijven bijvoorbeeld, kan misschien 
zorgen voor een verandering in wet en 
regelgeving. Wat ook een echte drijfveer is, 
is mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind  
het onacceptabel als vrouwen ongelijk 
behandeld worden, daar zal ik mij tegen 
blijven verzetten.”

Wat zou je dan willen veranderen?

“Ik zou willen bijdragen aan het verdwijnen 
van de angsthazerij in Nederland, we 
moeten de angst voor de ander achter ons 
laten. In plaats daarvan zouden we met 
interesse en aandacht naar de ander 
kunnen kijken. Dat zou ik graag mogelijk 
willen maken. Ook droom ik van een 
wereld zonder mensenhandel, kinderarbeid 
en gedwongen prostitutie. Dus er is  
werk aan de winkel om de verschillende 
vrouwen en mensenrechten en de 
principes van VNresolutie 1325 nu écht  
te implementeren. Daarnaast wil ik de 
verbinding met Suriname en de Antillen 
verder ontwikkelen. Als voorzitter van de 
Stichting Herdenking Slavernijverleden 
2013 wil ik ervoor zorgen dat ook de witte 
Nederlanders meer kennis hebben van hun 
eigen verleden. Niet uit rancune, maar juist 
om samen sterker te worden. Als je weet 
hebt van je geschiedenis ben je meer 
geworteld, dat zorgt ook voor een meer 
geïntegreerde toekomst.”

Joan Ferrier: “Nederland hóórt een instituut te hebben met de kennis en ervaring van 
EQuality.”
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VrOuWen Op de arbeidSMarKt
Tim de Jong, statistisch medewerker Aletta E-Quality

Wekelijkse arbeidsduur, 2011
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Met regelmaat verschijnen er nieuwsberichten over de inhaalslag die vrouwen  
op de arbeidsmarkt maken. cijfers achter de berichtgeving zijn veelal afkomstig  
van het cbS, die uitgaat van de ‘potentiële beroepsbevolking’ van 15 tot 65 jaar. 
binnen die groep vormen jongeren echter een aparte groep: wanneer zij niet actief 
zijn op de arbeidsmarkt, volgen zij meestal een opleiding die hun latere beroeps-
mogelijkheden ten goede komt. in deze ‘becijferd’ wordt daarom gekeken naar 
de leeftijdsgroep vanaf 25 jaar. geeft deze leeftijdsgroep een ander beeld van 
de verschillen in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen? en is deze 
groep bereid om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen door 
meer te gaan werken?

 mannen 

 vrouwen 

mannen   25 - 65 jr   15 - 65 jr

 vrouwen  25 - 65 jr   15 - 65 jr

 werkt niet  1-20 uur

 20-35 uur  35 uur of meer

een van de thema’s waaraan aletta e-Quality 
in 2012 extra aandacht besteedt, is  
‘Vrouw & Werk’. Kijk op facebook of  
onze websites voor meer informatie.

Wanneer we de leeftijdscategorie 15 tot 
25 jaar eruit filteren, blijkt de arbeids
deelname van vrouwen sterker te zijn 
gestegen dan in de totale groep van  
15 tot 65 jaar. Dit verschil hangt samen 
met de teruggelopen arbeidsdeelname  
van jongeren.

Hoewel vrouwen vanaf 25 jaar een grote 
inhaalslag hebben gemaakt, blijft hun 
arbeidsdeelname in 2011 nog altijd 17% 
achter bij de participatie van mannen.  
Bij de jongeren tot 25 jaar is dit verschil 
slechts 3%. Voor beleid gericht op een 
gelijkwaardige arbeidsdeelname is dus  
het zinvol om naar verschillende leeftijds
categorieën te kijken. Overigens zijn er 
nog andere relevante verschillen. Voor de 
groep vanaf 25 jaar geldt dat vrouwen van 
Marokkaanse en Turkse afkomst relatief 
weinig actief zijn op de arbeidsmarkt: 
respectievelijk 40 en 43 procent werkt 
minimaal 12 uur per week. Vrouwen met 
een Surinaamse of Antilliaanse/Arubaanse 
achtergrond hebben veel vaker een 
betaalde baan (respectievelijk 66 en  
63 procent). Onder de 25 jaar zijn de    

manvrouw verschillen binnen de 
genoemde groepen een stuk kleiner  
dan boven de 25 jaar – met uitzondering 
van de Antillianen/Arubanen.

Deeltijd

De verschillen in arbeidsduur tussen 
vrouwen en mannen ontstaan weliswaar 
al voor het 25e jaar, maar nemen daarna 
sterk toe. 71% van de mannen boven de 
25 jaar heeft een voltijdbaan, tegenover 
19% van de vrouwen. Ook voor beleid rond 
deeltijdwerk is het zinvol om rekening te 
houden met de verschillen per levensfase.

Meer werken

De roep om een grotere arbeids
productiviteit wordt steeds vaker gehoord. 
Verwachte tekorten op de arbeidsmarkt 
kunnen worden opgevangen door een 
hogere arbeidsdeelname en een langere 
werkweek van deeltijders. Zijn vrouwen 
(en mannen) hiertoe bereid? 78% van de 
jongeren die niet of ten hoogste 12 uur per 
week werken, volgt een opleiding. Boven 
de 25 spelen er andere oorzaken waarom 
mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt. 

Een op de vijf vrouwen geeft aan dat 
zorgtaken een belemmering vormen 
(tegenover 1 procent bij de mannen).  
Drie op de tien 25plussers zonder  
(of met een kleine) baan zouden wel  
willen werken. Uit een onderzoek onder 
werknemers vanaf 25 jaar blijkt dat van  
de mensen met een kleine deeltijdbaan 
maar liefst 41% meer uren zou willen 
werken. Deze groep bestaat voor een groot 
deel uit vrouwen. Van alle werkneemsters 
wil een op de zes liever meer uren werken 
(bij mannen is dit 1 op de twaalf).  
Bij de alleenstaande moeders gaat het 
zelfs om meer dan 30%. Voor vrouwen 
met kinderen zijn goede voorzieningen  
om arbeid en zorg te combineren een 
voorwaarde om een langere werkweek  
te kunnen realiseren. Kwalitiatief goede  
en betaalbare kinderopvang, het kunnen 
afstemmen van werktijden op het 
privéleven en de mogelijkheid om thuis  
te werken kunnen vrouwen stimuleren  
om meer uren te gaan werken. Voor de 
overheid en het bedrijfsleven is er dus 
‘werk aan de winkel’.
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