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Voor u ligt de Amsterdamse Vrouwenmonitor 2011. Deze monitor biedt een over
zicht van de vijftien belangrijkste knelpunten in de emancipatie van vrouwen.

Knelpunten? Hoezo? De emancipatie van de vrouw was na de jaren zeventig, met 
de Dolle Mina’s en de vrouwenhuizen, toch wel zo’n beetje voltooid!? 

Nee, toch niet. Weliswaar zijn er al grote stappen gezet, en gaat er ook véél goed, 
maar nog lang niet alle Amsterdamse vrouwen en meiden hebben dezelfde kan
sen, evenveel keuzevrijheid en dezelfde mogelijkheden tot ontplooiing als mannen 
en jongens. Niet in de laatste plaats omdat de Amsterdamse vrouwenpopulatie 
de afgelopen decennia steeds diverser en veelzijdiger is geworden. De stad kent 
tegenwoordig grote groepen vrouwen met een migrantenachtergrond die op hun 
weg naar emancipatie nieuwe hindernissen en struikelblokken tegenkomen. Die 
bovendien een eigen invulling aan emancipatie willen geven. 

De Amsterdamse Vrouwenmonitor is opgesteld door het Servicepunt Emancipatie 
(SPE), op basis van gesprekken, expertbijeenkomsten en workshops met zo’n 
honderd vrouwenorganisaties, en verwoordt de door hen meest genoemde pro
blemen. Amsterdam kent in totaal honderddertig vrouwenorganisaties. De mees
te daarvan zijn zelforganisaties van migrantenvrouwen. Een waardevolle onder
steuningsstructuur ván vrouwen vóór vrouwen. Het Servicepunt Emancipatie is in 
2009 op verzoek van de gemeenteraad in het leven geroepen om die structuur 
verder te versterken. Het SPE wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Eén van de opdrachten van het SPE is een heldere prioriteitenagenda te ma
ken voor de politieke en ambtelijke organisatie van Amsterdam, op basis van 
de signalen van de vrouwenorganisaties. De Vrouwenmonitor 2011 is daarvan 
het resultaat. 

Namens het Servicepunt Emancipatie, 

Kim Wannet (projectleider)
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De vijftien knelpunten die worden genoemd 
in de Amsterdamse Vrouwenmonitor staan in 

willekeurige volgorde;

•

Omwille van de leesbaarheid hebben we ervoor 
gekozen om in de monitor te spreken van: ‘Turkse 
vrouwen’, ‘Marokkaanse vrouwen’, ‘Antilliaanse

vrouwen’,  etcetera. Feitelijk bedoelen we dan natuurlijk: 
Nederlandse vrouwen met een  Turkse, Marokkaanse of 

Antilliaanse achtergrond.

•

In de Vrouwenmonitor worden Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en AntiLliaanse vrouwen vaak genoemd. 

De reden hiervoor is dat die groepen veel groter zijn dan 
andere groepen migrantenvrouwen, en dat er meer cijfers 

beschikbaar zijn over hun sociaal-economische positie.  

•

De achterban van de vrouwenorganisaties telt 
vooral vrouwen met een migrantenachtergrond, 

waaronder veel vrouwen met een achterstandspositie. 
Een thema als ‘méér vrouwen aan de top’ vindt u in deze 
Vrouwenmonitor dan ook niet terug, aangezien dat 

vooral een prioriteit van hoogopgeleide vrouwen betreft.

•

Naast de vrouwenorganisaties hebben ruim dertig 
professionele hulpverlenings- en onderzoeksorganisaties 

meegewerkt aan het opstellen van de monitor. 

•

Bijna alle cijfers in deze monitor zijn op verzoek 
van het SPE door de Dienst Onderzoek & Statistiek 

van de gemeente Amsterdam opgesteld. De cijfers hebben 
betrekking op 2009. 
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De stille problematiek van
meiden verdient aandacht

SPESPESPE

Vrouwenorganisaties vinden dat de problematiek van meiden extra aandacht 
vraagt. In tegenstelling tot jongens richten meiden zich bij problemen vaak 
naar binnen. Typische mei denproblemen als depressiviteit, eetstoornissen 
of suicidale neigingen zijn vaak moeilijk waar te nemen. Onderzoek van het 
Trimbosinstituut wijst uit dat een kwart van alle meiden tussen de twaalf 
en achttien jaar met serieuze emotionele problemen kampt.
 
Volgens de vrouwenorganisaties zijn het voor al meiden met een migran
tenachtergrond en tienermoeders die problemen hebben. Meiden met 
Turkse of Marokkaanse wor tels voelen zich regelmatig gevangen tussen 
de collectivistische cultuur van thuis en de individualistische cultuur op 
school en op het werk. Daar komt nog bij dat de, zo belangrijke, eer van 
de familie voor een groot deel afhangt van het gedrag van de dochters. 
Dat geeft conflicten: tussen meiden en hun familie, maar soms ook innerlijk 
bij de meiden zelf. Verder worden veel meiden uit migrantengezinnen on
evenredig belast met (man tel)zorg binnen de familie. Hierdoor raken zij over
werkt en worden zij door hun familie niet gestimuleerd om na hun  vaak 
goe de  opleiding een baan te zoeken. Tie  nermoeders kampen vaak met 
een optelsom van problemen: armoede, schooluitval, slechte huisvesting 
en moeite met de opvoeding van hun kinderen. 

In Amsterdam wonen 17.000 meisjes tussen de dertien en zeventien jaar 
en 40.000 meiden tussen achttien en vierentwintig jaar. Toch kent de stad 
slechts drie zelforganisaties die zich specifiek op meiden richten. Het zou 
goed zijn meiden te steunen om zich te organiseren. Bovendien richt het 
professionele jongerenwerk zich in de praktijk vooral op jongens. Nu het 
stadsbrede Meidenplaza van Stedelijk Jongerenwerk (SJA) dreigt te ver
dwijnen, moeten de stadsdelen begrijpen dat er dringend behoefte is aan 
sekse specifiek jongerenwerk. Dit lijkt contraemancipatoir, maar de ervaring 
leert dat de meiden an ders op de tweede plek komen.

De stille problematiek van
meiden verdient aandacht



Het 

Amsterdamse 

jongerenwerk is 

jongenswerk.

•

Van de 130 

vrouwenorganisaties 

in Amsterdam zijn er drie 

specifiek voor meiden.

•

Seksespecifieke aandacht 

is noodzakelijk om 

meiden effectief te kunnen 

ondersteunen binnen 

het jongerenwerk.
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De weg naar betaald werk 
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veel vrouwen
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Meer vrouwen aan het werk en vrouwen stimuleren om meer uren te werken: 
dat zijn de traditionele uitgangspunten van het emancipatiebeleid in Neder
land. Voor de achterban van de Amsterdamse vrouwenorganisaties, waar 
veel armoede, sociaal isolement en onbenut talent wordt gesignaleerd, 
is werk bij uitstek van belang. Maar, de weg naar betaald werk verloopt 
voor veel (migranten)vrou wen verre van gemakkelijk. Amsterdam kent 
verschillende ontwikkelingscentra voor vrouwen. Zij leveren een grote 
inspanning om vrouwen ‘met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ aan 
het werk te krijgen of sociaal te activeren wanneer betaald werk niet rea
listisch is. Grote zorg van het Amsterdamse vrou  wenveld is dat een groot 
deel van die par ticipatietrajecten op de tocht staat.

Om betaald werk te doen zijn drie dingen nood zakelijk: vrouwen moeten 
het wíllen, kún nen en mógen. Een belemmering op één van die drie vlakken 
maakt dat vrouwen de stap naar betaald werk niet zetten. Daarnaast moeten 
werkgevers bereid zijn om vrouwen met een migrantenachtergrond aan 
te nemen en te begeleiden.

Hoeveel vrouwen in Amsterdam maken de stap naar betaald werk eigenlijk? 
Uit onderzoek in opdracht van het SPE blijkt dat twee derde van de Amster
damse vrouwen tussen de 15 en 65 jaar betaald werk heeft. Dat loopt uiteen 
van 78 procent van de autochtone, tot 62 procent van de Surinaamse en 
Antilliaanse vrouwen en 38 procent van de vrouwen met een Turkse of 
Marokkaanse achtergrond. Dit betekent óók dat een aanzienlijk deel van 
de vrouwen de stap naar werk níet succesvol maakt. Grote zorg bij na dere 
bestudering van de cijfers is dat van de jonge Marokkaanse en Turkse vrouw
en (2534 jaar) 58 procent geen betaald werk heeft. Dat komt deels doordat 
deze groep veel huwelijksmigranten telt die geen Nederlandse opleiding 
heeft doorlopen. ZIE OOK: Economische zelfstandigheid
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31 procent van de Amsterdamse 
vrouwen heeft geen betaalde baan. 

Dat loopt uiteen van;
• 22 procent 

van de autochtone vrouwen, 
 • 38 procent 

van de Surinaamse & 
Antilliaanse vrouwen,

 • 61 procent 
van de Turkse vrouwen,

 • 63 procent 
van de Marokkaanse vrouwen,

 • 41 procent 
van de overige niet-westerse 

allochtone vrouwen.

•

Van de jonge Turkse en Marokkaanse 
vrouwen tussen 25 en 34 jaar heeft 58 procent 
geen betaald werk (tegenover 9 procent van 

de autochtone vrouwen).

•

Van alle Amsterdamse vrouwen
 tussen 55 en 64 jaar heeft gemiddeld 

42 procent een betaalde baan.
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Vrouwen met lesbische 
gevoelens voelen zich 
onvoldoende gehoord 
en gesteund
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Amsterdamse meiden en vrouwen met lesbische gevoelens voelen zich 
onvoldoende serieus genomen door de overheid en door professionele 
instanties. Lesbische, biseksuele en transgender (LBT)vrouwen vallen 
vaak tussen het homobeleid en het vrouwenemancipatiebeleid in. Bij het 
eerste gaat de aandacht vooral uit naar mannen, en bij het tweede naar 
vrouwen in sociaaleconomische achterstandsposities.
 
In onderzoeken naar welzijn worden LBTmeiden en vrouwen meestal niet 
als specifieke doelgroep meegenomen, terwijl zij toch relatief veel sociale 
en psychologische proble men hebben. Isolement, een laag zelfbeeld, angst
en, depressiviteit, discriminatie en gevoelens van onveiligheid komen veel 
voor, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Ondersteboven uit 2009. Meer 
specifiek onderzoek, en daarop volgend meer specifiek beleid en op maat 
gesneden hulpverlening zijn nodig.

Uit cijfers van de politie blijkt dat de aangiftebereidheid van vrouwen die 
te maken krijgen met geweld  fysiek dan wel verbaal  erg laag is. Enerzijds 
omdat vrouwen het nut ervan niet zien. Anderzijds omdat veel lesbische, 
biseksuele en transgendervrouwen zo gewend zijn geraakt aan intimi
daties en ongewenste intimiteiten, dat zij veel meer ‘normaal’ zijn gaan 
vinden dan de meeste andere mensen. Gevolg hiervan is dat onderbelicht 
blijft hoezeer zij worden gediscrimineerd.

Meiden met lesbische gevoelens die opgroeien in migrantengezinnen vor
men een aparte groep die zelfs voor de belangenorganisaties grotendeels 
onzichtbaar blijft. Uit recent onderzoek van ACB Kenniscentrum blijkt dat 
allochtone lesbiennes zichzelf vaak niet als zodanig definiëren. Ze gebruiken 
eufemismen, of onderdrukken hun gevoelens. Dat leidt soms tot een dubbel
leven of een ongelukkig huwelijk met een man, uit angst om verstoten te 
worden door de gemeenschap. Er zijn veel te weinig allochtone LBTrol
modellen. En homofobie in migrantengemeenschappen moet bespreek baar 
gemaakt worden. De Amsterdamse vrou wenorganisaties kunnen daar een 
belangrijke rol in spelen.
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Er zijn geen betrouwbare cijfers die aantonen 
hoeveel Amsterdamse vrouwen 

lesbische gevoelens hebben.

•

10 Op de 100 lesbische vrouwen ervaart 
haar gezondheid als slecht, tegenover 4 op 

de 100 heteroseksuele vrouwen.

•

In 2009 waren er 371 meldingen bij de politie 
van discriminatie wegens seksuele gerichtheid. 

Daarvan waren er slechts 5 van vrouwen.
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Teveel Amsterdamse vrouwen 
kunnen financieel niet op 
eigen benen staan

AMSTERDAMSE
VROUWENMONITOR 2011

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid! Een slogan uit de jaren 
negentig, maar volgens veel vrouwenorganisaties nog altijd actueel. Want 
het is van belang dat vrouwen financieel op eigen benen kunnen staan. 
Vrouwen die dat niet kunnen, zijn kwets baar voor armoede – bijvoorbeeld 
na een scheiding. En financiële afhankelijkheid kan vrouwen ook gevangen 
houden in een slechte relatie. 

De overheid heeft de doelstelling geformuleerd dat in 2011 zes van de tien 
vrouwen met werk ten minste het bijstandsniveau van een alleenstaande 
verdienen. Maar uit onderzoek in opdracht van het SPE blijkt dat in Amster
dam meer dan de helft van de vrouwen dat niet redt: ze verdienen te weinig 
óf zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van hun partner, ex
partner, familie of een uitkeringsinstantie. 47 Procent van de vrouwen is 
wél economisch zelfstandig. Dat loopt uiteen van 55 procent van de autoch
tone vrouwen en 43 procent van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen, 
tot 15 procent van de vrouwen met Turkse of Marokkaanse wortels. Uit 
het onderzoek blijkt verder dat slechts één derde van alle Amsterdamse 
vrouwen boven de 55 jaar financieel nog op eigen benen staat. Voor vrouwen 
uit sommige herkomstgroepen geldt dat niet alleen oudere, maar ook de 
jongere vrouwen kwetsbaar zijn: slechts een kwart van de Turkse en Marok
kaanse vrouwen tussen 25 en 34 jaar is economisch zelfstandig tegenover 
bijna drie kwart van de autochtone jonge vrouwen. 

Hoewel nog niet genoeg, is het wel zo dat de afgelopen tien jaar méér vrouw
en economisch zelfstandig zijn geworden (landelijk van 39 naar 47 procent). 
Onder mannen schom melt dat aandeel al jaren rond de 70 procent. Maar de 
inkomenskloof is even groot gebleven: een economisch zelfstandige man 
verdient nog steeds gemiddeld bijna de helft méér dan een economisch 
zelfstandige vrouw. Zie ook: De moeizame weg naar werk / Alleenstaand 
moederschap / Armoede

Teveel Amsterdamse vrouwen 
kunnen financieel niet op 
eigen benen staan

SPESPESPE



ONDERZOEK: 
DIENST ONDERZOEK EN STATISTIEK IN 

OPDRACHT VAN HET SERVICEPUNT EMANCIPATIE 

 Economisch zelfstandig = 
je werkt én verdient daarmee meer 
dan 1000 euro netto per maand. 

•

één derde deel van alle werkende vrouwen 
in Amsterdam verdient minder dan 

1000 euro netto per maand en is dus niet 
economisch zelfstandig.

• 

Bijna de helft (46 procent) van 
alle Amsterdamse vrouwen is 

economisch zelfstandig. 

dat loopt uiteen van;
• 55 procent 

van de autochtone vrouwen,
 

• 46 procent 
van de Surinaamse 

en Antilliaanse vrouwen,
 

• 15 procent
van de Turkse 

en Marokkaanse vrouwen.

•

Van de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen 
(25-34 jaar) is 24 procent economisch zelfstandig, 

tegenover 71 procent van de autochtone 
vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie.

•

Slechts één derde van alle vrouwen tussen 
de 55 en 64 jaar is economisch zelfstandig.
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Amsterdam kent maar liefst honderddertig nonprofit vrouwenorganisaties. 
Van kleine groepjes vrouwen die zich hebben verenigd rond een thema, tot 
grote participatiecentra waar honderden vrouwen per week komen. Dat is 
een unieke, waardevolle ondersteuningsstructuur in de stad. Ván vrouwen 
vóór vrouwen.

De meeste Amsterdamse vrouwenorganisaties zijn zelforganisaties van mi
grantenvrouwen. Die organisaties betekenen veel voor hun emancipatie. Zelf
organisaties bieden een veilige plek voor ontmoeting, debat en steun. Een 
plek waar vrouwen ervaring op kunnen doen met vrijwilligerswerk en hun 
talenten kunnen ontplooien. Een plaats waar migrantenvrouwen die al lang 
in Nederland zijn en geen inburgeringscursus hebben doorlopen, tóch nog 
Nederlands leren. En een plek waar ook sterk geïsoleerde vrouwen, bijvoor
beeld vrouwen uit orthodoxe moslimfamilies, oudere Chinese vrouwen, of 
vrouwen zonder papieren, soms wel durven en mogen komen. Dat maakt 
vrouwenorganisaties uniek en onmisbaar.

Maar zelforganisaties zijn ook heel kwetsbaar. Op de eerste plaats draait 
het overgrote deel van de organisaties volledig op vrijwilligers. Ook steunen 
ze vaak in grote mate op het enthousiasme en de energie van de oprichtster. 
Als die weggaat, valt de organisatie om. Op de tweede plaats zijn de organisa
ties bijna altijd afhankelijk van incidentele subsidies en is er geen doorlopende 
financiering. En op de derde plaats hebben zelforganisaties bij gebrek aan 
budget vaak geen beschikking over een goede ruimte, en zijn ze afhankelijk 
van tijdelijke locaties.    

Zonder zelforganisaties komt de emancipatie van kwetsbare groepen vrouw
en onder druk te staan. Steun van de overheid en fondsen blijft daarom hard 
nodig.

Zelforganisaties van 
vrouwen zijn (te) kwetsbaar

SPESPESPE
Zelforganisaties van 
vrouwen zijn (te) kwetsbaar



Amsterdam heeft 130 
vrouwenorganisaties.

• 

Het merendeel zijn 
zelforganisaties van 

(migranten)vrouwen.

•

Dat is een zeer 
waardevolle, maar 
ook zeer kwetsbare, 

ondersteuningsstructuur 
in de stad.
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Een vrije verkenning van 
seksualiteit is voor veel meisjes 
een utopie
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Amsterdam hecht groot belang aan de e man cipatie van vrouwen en meisjes. 
Dat be tekent dat een vrouw of meisje haar leven naar eigen inzicht moet 
kunnen leiden. Keu zevrijheid is daarbij essentieel. Maar op het gebied van 
seksualiteit staat deze vrijheid vaak onder druk. 

Meisjes en vrouwen uit orthodoxe islamiti sche culturen worden in een keurs
lijf gedron gen waarin zij op seksueel gebied geen keuzes kunnen of mogen 
maken. Hun dagelijkse bezigheden, omgang met anderen en de beslissing
en op belangrijke momenten in het le ven worden rondom dit thema gecen
treerd. Meiden worden sterk gecontroleerd en in extreme gevallen zelfs 
geïntimideerd en bedreigd om te allen tijde hun maagdelijkheid te bewaren: 
een kwestie van eer. De beklemmende relatie tussen eer en seksuali teit 
is voor grote groepen meisjes en vrouwen een dagelijkse realiteit. Dat resul
teert erin dat meisjes en vrouwen bepaalde kleding niet mogen dragen, 
niet met jongens mo gen praten, niet mee mogen op schoolreisjes, geen 
toestemming krijgen om naar feestjes te gaan en niet zomaar de deur uit 
mogen. Er is geen onderzoek dat deze kwestie goed in cijfers uitdrukt, 
maar vrouwenorganisaties geven aan dat de verstik kende onvrijheid op 
seksueel gebied een ern stig probleem is voor grote groepen Amsterdamse 
vrouwen.

Andere meiden groeien juist op in een cultuur van seksueel presteren. Meis
jes hebben het gevoel dat zij sexy moeten zijn, begeerlijk en krijgen te horen 
dat het vreemd is als zij geen seks willen hebben. Uit Zuidoost komen signa
len dat dit vooral onder tienermeiden een groot probleem is. Meisjes durven 
of kunnen hun grenzen niet goed aangeven en zijn daardoor kwetsbaar 
voor on   ge wenste intimiteiten. ZIE OOK: Meiden

Een vrije verkenning van 
seksualiteit is voor veel meisjes 
een utopie
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Grote groepen meisjes en 

vrouwen worden belemmerd 
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•
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hebben specifieke steun nodig
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Amsterdam kent bijna 38.000 eenoudergezinnen, waarvan driekwart met 
een alleenstaande vrouw aan het hoofd. Een deel van die alleenstaande 
moeders combineert schijnbaar moeiteloos een baan en een vriendenkring 
met de opvoeding van kinderen. Daar staat een andere groep tegenover. 
Relatief veel alleenstaande moeders moeten rondkomen van een minimum
inkomen. Sommigen hebben schulden. In sommige gevallen is de vader niet 
of nauwelijks betrokken bij de kinderen, wat opvoeden tot een pittige klus 
maakt. Moeders moeten dan tegelijkertijd een steunende en een controle 
rol vervullen, wat hun gezag in het gezin kan ondermijnen. 

Onder alleenstaande moeders zijn relatief veel vrouwen met een migranten
achtergrond. De Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese gemeenschappen 
hebben een lange traditie van alleenstaand moederschap. Sommige Suri
naamse vrouwenorganisaties waar schuwen dat die traditie vrouwen soms 
belet om écht werk te maken van hun relatie met de vader van hun kinderen. 
Het aantal alleenstaande Marokkaanse en Turkse moeders is relatief laag, 
maar wel duidelijk stijgende. Alleenstaand moederschap is onder Marok
kaanse en Turkse Nederlanders juist een relatief nieuw verschijnsel. Ge
scheiden moeders kampen met regelmaat met vooroordelen en kinderen 
worden soms gestigmatiseerd. Bovendien zijn ze meestal financieel niet 
goed voorbereid op een al leen staand bestaan. 

De Amsterdamse vrouwenorganisaties merken dat schaamte en trots veel 
alleenstaande moeders ervan weerhouden om steun te vragen of te ontvang
en. Sommige moeders komen er niet eens voor uit dat ze gescheiden zijn. 
Maar, in sommige situaties zijn de (financiële) problemen zo groot, dat hulp 
wel noodzakelijk is. De hulpvraag betreft dan meestal niet het alleenstaand 
moederschap, maar de financiële situatie. Uit onderzoek blijkt echter dat 
die moeders bijna altijd meerdere problemen hebben. De meest effectieve 
aanpak is dan ook die waarin financiële hulp, empowermenttraining en op
voedingsondersteuning worden gecombineerd. ZIE OOK: Armoede / Econo
mische zelfstandigheid

Alleenstaande moeders 
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Het beheersen van de Nederlandse taal is essentieel voor deelname aan 
de maatschap pij. Toch zijn er grote groepen Amsterdamse vrouwen die 
de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. 40 Tot 50 procent van 
de nietwesterse allochtone vrouwen in Amsterdam heeft moeite met het 
begrijpen en spreken van het Nederlands. Dat isoleert hen van de Neder
landse samenleving en beperkt daarmee hun mogelijkheden voor persoon
lijke ontplooiing. Taalonderwijs is dan ook een noodzakelijke investering 
als het gaat om de emancipatie van de Amsterdamse vrouw. 

Vrouwenorganisaties maken zich zorgen over bezuinigingen op het taalon
derwijs. Allochtone vrouwen hebben vaker moeite met het Nederlands dan 
allochtone mannen. Ook hebben veel vrouwen geen baan buitenshuis en 
hebben zij daarmee minder gelegenheid om het Nederlands te oefenen, 
wat de taallessen nog belangrijker maakt. Een tweede zorg is dat er gewerkt 
zou kunnen gaan worden met een systeem van persoonsgebonden budget
ten. Dat kan betekenen dat vrouwen op taalles het lesgeld zouden moeten 
voorschieten terwijl de grootste doelgroep vrouwen meestal niet over een 
eigen bankrekening beschikt of niet zelfstandig over geld mag beschikken 
van haar echtgenoot. 

Slechte beheersing van 
het Nederlands houdt vrouwen 
in sociaal isolement
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Het moederschap speelt een belangrijke rol in het leven van veel vrouwen. 
Maar met het verlangen naar kinderen, wordt ook een reeks dilemma’s 
geboren. Wil je het moederschap combineren met een baan en zo ja: hoe? 
Hoe ga je het gesprek aan met je partner over de verdeling van werk en 
zorg binnen het gezin? Hoe zorg je ervoor dat je (schoon) familie je keuzes 
respecteert? 

Zodra er kinderen komen, is het in de praktijk vooral de vrouw die zorgt. 
Het wordt normaal gevonden dat de vrouw minder of niet meer gaat werken. 
Net als dat het normaal wordt gevonden dat de man inlevert op de zorg 
voor zijn kinderen. Het is dít automatisme dat de vrouwenorganisaties van 
Amsterdam ter discussie willen stellen. 

Binnen het gezin zouden man en vrouw in vrijheid moeten kunnen bepalen 
hoe zij werk en zorg willen verdelen. Traditionele ideeën over moederschap 
(van vrouwen zelf, hun partner of hun omgeving) belemmeren veel vrouwen 
om (meer) te gaan werken of hun partner te laten zorgen. Daar komt bo
venop dat kinderopvang onder veel migrantengroepen in Amsterdam als 
een taboe geldt, wat hun mogelijkheden beperkt.

Maar er is méér nodig dan het doorbreken van rolpatronen en acceptatie 
van de crèche om mannen en vrouwen te helpen hun leven naar eigen 
inzicht vorm te geven. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau 
komt naar voren dat vaders best minder willen werken om bij hun kinderen 
te kunnen zijn, maar wel op voorwaarde dat ze daarmee hun loopbaan 
niet schaden. Een deel van de moeders wil wel meer werken, maar dan 
moe ten de werktijden flexibeler zijn, de baan uitdagender en het financieel 
voordeel groter. Overheid en werkgevers zouden daar re kening mee moeten 
houden. ZIE OOK: Mannenemancipatie / Werk

Een evenwichtiger verdeling 
van werk en zorg voor moeders 
én vaders is gewenst
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Alle vormen van geweld zijn onaanvaardbaar. Dit punt behoeft geen discussie. 
In de strijd tegen geweld zijn vrouwen wel een specifieke doelgroep. Vrouwen 
zijn veel vaker slachtoffer van huiselijk, eergerelateerd en seksueel geweld 
dan mannen. Seksueel geweld is zelfs bijna uitsluitend op vrouwen gericht, 
volgens cijfers van de landelijke emancipatiemonitor 2008.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in 2007 in Amsterdam bijna 3000 geval
len van huiselijk geweld zijn geregistreerd door politie of hulpverlening. Dat 
is waarschijnlijk slechts één kwart van het werkelijke aantal gevallen. De 
meerderheid van de slachtoffers is vrouw: huiselijk geweld treft naar schat
ting 7 op de 1000 Amsterdamse vrouwen tegenover 1,6 op de 1000 man
nen. De daders van huiselijk geweld zijn bijna altijd mannen.

De politie of hulpverlening inschakelen is voor mishandelde vrouwen nooit 
gemakkelijk. Dat wordt voor vrouwen uit sommige migrantengroepen nog 
verder bemoeilijkt door een taboe op ’de vuile was buiten hangen’. Ook 
zijn sommige vrouwen zó afhankelijk van hun partner (in financiële of emo
tionele zin), dat zij geen hulp buitenshuis durven te zoeken. Dit geldt natuur
lijk in het bijzonder voor vrouwen die de weg in de samenleving niet goed 
kennen. Veel vrouwenorganisaties in Amsterdam bespreken het thema 
huiselijk geweld, om zo het taboe op het inschakelen van de politie of hulp
verlening te doorbreken. Extra aandacht voor de weerbaarheid van vrouw
en is ook belangrijk, omdat vrouwen met een goed ontwikkeld zelfvertrouw
en minder vaak slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Sommige bedreigde of mishandelde vrouwen en meiden lopen van huis 
weg en doen een beroep op crisisopvang. De capaciteit in de crisisopvang 
is echter onvoldoende. De Amsterdamse Blijfgroep signaleert dat er regel
matig cliënten niet kunnen worden opgenomen. Dat is niet acceptabel.

Vrouwen nog altijd 
vaker slachtoffer van huiselijk, 
seksueel en eergerelateerd geweld

SPESPESPE



Vrouwen zijn nog altijd 
vaker slachtoffer van huiselijk, 

eergerelateerd en seksueel geweld.

•

Taboes en afhankelijkheid maken dat 
veel meiden en vrouwen geen aangifte 

doen of hulp zoeken.

•

Hulpverleners herkennen
de roep om hulp van allochtone 
Amsterdamse vrouwen niet altijd 

omdat deze vaak vanwege 
taboes in sterk verhullende 

termen wordt geformuleerd.

•

De crisisopvang voor 
vrouwen in Amsterdam heeft 

onvoldoende capaciteit.

Vrouwen zijn nog altijd 
vaker slachtoffer van huiselijk, 

eergerelateerd en seksueel geweld.

•

Taboes en afhankelijkheid maken dat 
veel meiden en vrouwen geen aangifte 

doen of hulp zoeken.

•

Hulpverleners herkennen
de roep om hulp van allochtone 
Amsterdamse vrouwen niet altijd 

omdat deze vaak vanwege 
taboes in sterk verhullende 

termen wordt geformuleerd.

•

De crisisopvang voor 
vrouwen in Amsterdam heeft 

onvoldoende capaciteit.



De samenwerking 
tussen vrouwenorganisaties 
en reguliere hulpverlening 
verloopt moeizaam

AMSTERDAMSE
VROUWENMONITOR 2011

Vrouwenorganisaties vervullen een unieke rol in de stad. Daar worden pro
blemen besproken die voor de meeste hulpverleners verborgen blijven. Veel 
vrouwen uit migrantengemeenschappen schakelen pas reguliere hulpverle
ning in als problemen de spuigaten uit zijn gelopen. De weg naar vrouwenor
ganisaties is gemakkelijker. Daar vinden zij andere vrouwen die begrijpen 
waar de (culturele) gevoeligheden liggen en die snappen welke op  lossingen 
wel of niet zouden kunnen werken.

Verreweg de meeste vrouwen(zelf)organisaties worden gerund door vrijwil
ligers. Zij kunnen een luisterend oor bieden en advies, maar beschikken 
niet over de professionele vaardigheden op psychisch, financieel of maat
schappelijk terrein die in complexe gevallen nodig zijn om een vrouw of 
gezin verder te helpen. Samenwerking met ‘reguliere’ hulpverlening is dus 
gewenst. Maar op dat vlak gaat een hoop mis. 

Vrouwenorganisaties voelen zich regelmatig een vindplaats waar professio
nele hulpverleners nieuwe cliënten zoeken. Vrouwenorganisaties mogen 
problemen signaleren en hun vrouwen doorverwijzen waarna de reguliere 
hulpverlening het probleem ‘echt’ gaat  aanpakken. Dat steekt. Verder zijn 
vrouwenorganisaties bang dat wanneer ze wel doorverwijzen, de vrouw en 
uit hun netwerk op een lange wachtlijst komen te staan terwijl ze zelf direct 
kunnen helpen. Daar bovenop bestaat het beeld dat Nederlandse hulpver
leners de plank vaak misslaan omdat ze redeneren vanuit een individualis
tisch perspectief terwijl veel vrouwen uit migrantengroepen juist de familie 
en het collectief op de eerste plaats zetten.

Effectievere samenwerking tussen reguliere hulpverlening en zelforganisaties 
is noodzakelijk. Er zijn enkele initiatieven in Amsterdam gestart om die sa
menwerking te versterken, bijvoorbeeld op het gebied van opvoedingson
dersteuning, tienermoeders en schuldenproblematiek. Daarbij worden ener
zijds de zelforganisaties getraind in gespreksvoering en methodieken; 
anderzijds komen professionele hulpverleners bij de vrouwenorganisaties 
over de vloer opdat ook zij laagdrempelig en cultuurspecifiek kunnen wer
ken. Die experimenten verdienen navolging. ZIE OOK: Geweld / Alleenstaand 
moederschap
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verborgenheid en zijn compleet 
afgesloten van de samenleving
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In Amsterdam wonen en werken diverse vrouwen die bijna volledig afge
sloten zijn van de Nederlandse samenleving. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwen 
die geen verblijfsvergunning hebben. Het betreft ook vrouwen die opgesloten 
zijn in huis door hun echtgenoot, familie of schoonfamilie. Verborgen vrouw
en worden zij genoemd. 

Naar schatting leven er circa 7500 vrouwen zonder papieren in Amsterdam. 
Zij zijn uitgesloten van de meeste Nederlandse voorzieningen en hebben 
steeds minder toegang tot de reguliere hulpverlening. Maar ook deze vrouw
en zijn niet rechteloos. Er zijn enkele basisrechten en voorzieningen en er 
zijn enkele vrouwenorganisaties die opkomen voor hun belangen. Dat 
weten deze vrouwen vaak niet, waardoor ze onnodig ontberingen doorstaan. 
Dat verhoogt ook de kwetsbaarheid van deze groep. Zij vormen daardoor 
een makkelijke prooi voor mensenhandelaren, uitbuiters en pooiers.

Een andere groep bestaat uit vrouwen die geïsoleerd leven binnen de vier 
muren van hun huis. Dit zijn vrouwen die onder het juk van streng gelovige 
(schoon)familie of man nooit de deur uit mogen. Omdat ze letterlijk verborgen 
zijn, blijft hun problematiek onzichtbaar voor de maatschappij. Er zijn dan 
ook weinig tot geen cijfers over hen beschikbaar. Ook deze vrouwen zijn 
heel kwetsbaar door hun afhankelijkheid, hun gebrek aan kennis over hun 
rechten, en het ontbreken van een referentiekader over wat in Nederland 
gebruikelijk is. Een aantal van de Amsterdamse vrouwenorganisaties is 
het gelukt om dergelijke verborgen vrouwen toch te benaderen. Op basis 
van ervaringen in hun netwerk schatten deze organisaties dat er in Amster
dam enkele honderden vrouwen volledig afgezonderd leven.

Sommige vrouwen leven in 
verborgenheid en zijn compleet 
afgesloten van de samenleving
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Armoede is naast een algemeen probleem ook een seksespecifiek pro
bleem. Want: vrouwen zijn zowel vaker als langduriger arm dan mannen. 
Circa één op de vijf Amsterdamse vrouwen moet rondkomen van een 
minimuminkomen. Vooral alleenstaande moeders, nietwesterse allochtone 
vrouwen en oudere vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder de minima. 

Vrouwen boven de 65 jaar hebben vaak een pensioengat. Bijna een kwart 
van de vrouwen in de leeftijdscategorie 6574 jaar moet rondkomen van een 
minimuminkomen. Migrantenvrouwen (en mannen) die minder dan vijftig jaar 
in Nederland hebben gewoond, krijgen te maken met een AOWgat. 

Als je inzoomt op allochtone vrouwen, zie je dat ongeveer 40 procent van 
de alleenstaande Turkse en Marokkaanse vrouwen moet rondkomen van 
een minimuminkomen en respectievelijk 30 en 26 procent van de Antilliaanse 
en Surinaamse vrouwen. Bij die etnische groepen doen de mannen het 
beter wat inkomen betreft, bij Turkse Nederlanders zelfs véél beter. 

Armoede is méér dan een financieel probleem. Vooral duurzame armoede 
heeft ingrijpende gevolgen voor de (ervaren) gezondheid, de psychische 
gesteldheid en het sociale netwerk. Armoede kan depressieve gevoelens 
veroorzaken. Het kan je vereenzamen, omdat deelnemen aan sociale activi
teiten nou eenmaal snel geld kost. Mensen voelen zich op meerdere fron
ten achtergesteld en buitengesloten. Niet alleen volwassen vrouwen ove
rigens, maar ook hun kinderen. Dat maakt het ook zo belangrijk om armoede 
te bestrijden. 

Vrouwenorganisaties stellen dat armoedebestrijding en activering van 
vrouw en onverminderd aandacht verdienen. Zeker in deze tijd van economi
sche tegenwind. Daarnaast moet er een voldoende groot aanbod aan be
taalbare of gratis activiteiten voor persoonlijke ontplooiing voor vrouwen zijn. 
Vrouwenorganisaties merken dat vrouwen alleen al vanwege een buskaartje 
wegblijven bij activiteiten. Een eigen bijdrage van €2,50 is al een obstakel. 
ZIE OOK: Alleenstaand moederschap / Economische zelfstandigheid
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Vrouwen en meiden kunnen niet emanciperen als mannen hen daartoe 
geen ruimte gunnen. Om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen aan 
traditionele rolpatronen hebben vrouwen de hulp van mannen nodig. Als 
vrouwen als enige geïnteresseerd zijn in het bevorderen van gelijkheid binnen 
manvrouwrelaties verandert er immers nooit iets. 

De rol die mannen kunnen spelen in vrouwenemancipatie is een thema 
dat in beleid te weinig aandacht krijgt, vinden de vrouwenorganisaties van 
Amsterdam. Mannen moeten hun rol in relaties en hun aandeel in het in 
stand houden van rolpatronen kritisch (leren) bekijken. Niet alleen in hun 
hoedanigheid van partner, maar juist ook in die van vader, of van broer.

Duizenden vrouwen en meisjes, vooral afkomstig uit een orthodoxe moslim
cultuur of een traditionele nietwesterse cultuur, hebben dagelijks te maken 
met mannen die hun emancipatie in de weg staan. Er zijn ambitieuze meiden 
en vrouwen die zich willen ontplooien, maar die dit niet mogen van hun 
vader, echtgenoot, zoon of broer. ZIE OOK: Evenwichtiger verdeling van werk 
en zorg voor moeders én vaders
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Vrouwenorganisaties wijzen erop dat veel vrouwen onvoldoende financiële 
competenties hebben ontwikkeld en daardoor in financiële problemen ver
zeild raken. Het meest opvallend is dat een aantal vrouwenorganisaties 
aangeeft dat zij ondersteuning bieden aan vrouwen met grote schulden, 
die over het algemeen zijn veroorzaakt door hun mannen of zonen, maar 
waar de vrouwen voor opdraaien, bijvoorbeeld na een scheiding. Vrouwen 
met Turkse of Marokkaanse wortels lijken vooral kwetsbaar.

Equality heeft onderzoek gedaan naar de financiële zelfredzaamheid van 
vrouwen. In vergelijking met mannen hebben vrouwen over het algemeen 
minder financiële kennis en vaardigheden. Vrouwen blijken minder gemo
tiveerd om hun financiën goed te regelen. Dat geldt in nog hogere mate 
voor nieteconomisch zelfstandige vrouwen. Vaak lukt het wel om de huis
houdelijke uitgaven bij te houden. Maar van financiële producten zoals kre
dieten, belastingen, pensioenen, verzekeringen en spaarrekeningen we
ten zij weinig af.

Vrouwenorganisaties signaleren dat veel vrouwen de waarde van hun 
handtekening niet kennen en niet werkelijk begrijpen wat trouwen in 
gemeenschap van goederen betekent. Zij raken zo opgezadeld met schul
den die zij niet hebben gewild. Vooral nietwesterse allochtone vrouwen te
kenen vaak leningen en contracten, zonder dat zij precies weten waarvoor 
ze tekenen. Daar komt nog bij dat de machtsverhouding in de relatie vaak zo 
scheef is, dat een vrouw de financiële beslissingen van haar man niet in twij
fel durft te trekken, hoe onverstandig deze beslissingen ook kunnen zijn.

Juist voor vrouwen die zich in een financieel kwetsbare positie bevinden, 
is het vergroten van financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn 
van groot belang. In Amsterdam zijn verschillende projecten gestart om 
vrouwen financieel competenter te maken. Het is belangrijk hier aandacht 
aan te blijven besteden. ZIE OOK: Economische zelfstandigheid / Armoede
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schulden door te weinig financiële 
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Vrouwen hebben 
aantoonbaar minder kennis 
van financiën dan mannen.

•

Gebrek aan financiële 
kennis en competenties maakt 

vrouwen kwetsbaar.

•

Vrouwen komen soms in 
de schulden door structureel 
te weinig inkomen, maar ook 
door schulden aangegaan 

door hun (ex)-partner.

•

(Financiële) afhankelijkheid 
binnen relaties maakt dat 

vrouwen minder weerbaar 
zijn tegen schuldencreërende 

partners.
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