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Dit is de tweede editie van de Amster-
damse Vrouwenagenda. In 2010 heeft 
het Servicepunt Emancipatie (SPE) de 
eerste versie van de Vrouwenagenda uit-
gebracht met een overzicht van de knel-
punten, de ontwikkelingen en de kansen 
in de emancipatie van Amsterdamse vrou-
wen. Deze agenda vertelt het actuele 
verhaal over vrouwenemancipatie in Am-
sterdam. Hoe gaat het met de vrouwen 
en meisjes in de stad? Wat gaat er goed? 
En welke zichtbare en onzichtbare pro-
blemen ervaren zij op dit moment? 

Om antwoorden te vinden op bovenge-
noemde vragen heeft het SPE in het 
voorjaar van 2014 rondetafelgesprekken 
gevoerd met vrouwen uit de achterban 
van Amsterdamse vrouwenorganisaties en 
hun vertegenwoordigers. In totaal hebben 
we gesproken met meer dan 150 vrou-
wen van tien vrouwenorganisaties en 24 
sleutelfiguren en hulpverleners uit ver-
schillende stadsdelen. Achterin de Vrou-
wenagenda vindt u een lijst met de namen 
van de organisaties waar de gesprekken 
plaatsvonden en van de sleutelpersonen 
en hulpverleners die wij gesproken hebben. 

De Vrouwenagenda dient als spreekbuis 
van vrouwen die verbonden zijn aan een 

Amsterdamse vrouwenorganisatie. Dit zijn 
voor een belangrijk deel verhalen van 
vrouwen die zich in een kwetsbare positie 
bevinden; vrouwen die om verschillende 
redenen versterking zoeken om hun weg 
in de maatschappij te vinden. Dit zijn bij-
voorbeeld alleenstaande moeders, soci-
aal geïsoleerde vrouwen of slachtoffers 
van huiselijk geweld. Maar deze agenda 
vertelt ook het verhaal van vrouwen die 
ondanks hun relatief sterke uitgangspo-
sitie belemmeringen ervaren. Denk bij-
voorbeeld aan vrouwelijke ZZP-ers met 
weinig inkomsten of de vele vrouwen die 
worstelen met de verdeling van zorgtaken 
en arbeid. 

Wij hebben de input uit onze gesprekken 
gecombineerd met kwantitatieve data 
van de Dienst Onderzoek en Statistiek 
van de gemeente Amsterdam. Met deze 
statistieken worden de problemen waar-
over de vrouwen ons verteld hebben, 
voor zover als mogelijk, onderbouwd. 
Maar deze agenda is vooral bedoeld om 
de wereld achter de cijfers en de nuan-
ces daarin naar voren te brengen. Op de 
situatie van een aantal groepen vrouwen 
in Amsterdam hebben wij nog weinig zicht. 
Bijvoorbeeld op autochtone Amsterdamse 
vrouwen met een lage opleiding, vrouwen 

SPESPE
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Het SPE is sinds 2009 het kennisknoop-
punt van alle Amsterdamse vrouwen-

organisaties. Het SPE heeft als doel 
(vrouwen)organisaties te ondersteu-

nen bij hun inzet voor de emancipa-
tie van Amsterdammers, vrouwen én 

mannen. Ook brengen we mensen  
en initiatieven bij elkaar en zetten we 
de kennis over de actuele emancipatie-

thema’s breed uit in de stad.

•

Het SPE houdt de activiteitenagenda in 
de stad voortdurend in de gaten en 

publiceert hierover op haar website met 
het oog op kennisdeling, professionali-
sering en versterking van het netwerk 
van Amsterdamse vrouwenorganisaties 

en emancipatie-initiatieven. Sinds 2009 
heeft het SPE 1.100 activiteiten op haar 

website gepubliceerd.
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uit Oost-Europa of vrouwen zonder ver-
blijfsvergunning. Omdat deze vrouwen 
niet in een vrouwenorganisatie georgani-
seerd zijn, kunnen we slechts in beperkte 
mate uitspraken doen over hun leefom-
standigheden. 

Vrouwen in Amsterdam boeken op een 
aantal fronten vooruitgang. Er is de laatste 
decennia een positieve trend zichtbaar 
van een groeiend aantal meisjes in het 
hoger onderwijs, de economische zelf-
standigheid van vrouwen groeit gestaag 
en er is een afname van het aantal tiener-
zwangerschappen. Uit onze gesprekken 
blijkt bovendien dat vrouwen zich bewuster 
zijn van hun rechten en mondiger zijn. De 
Vrouwenagenda laat tevens zien dat eman-
cipatie een langdurig en continu proces 
is. In dit proces is een aantal kwesties 
van blijvend belang, zoals de economische 
positie en de zelfbeschikking van vrouwen. 
Bovendien is de stad voortdurend in ver-
andering, dat levert nieuwe emancipatie 
vraagstukken op of maakt dat bestaande 
vraagstukken urgenter zijn geworden.

Ten opzichte van vier jaar geleden zien 
wij bijvoorbeeld dat de langdurige finan-
ciële crisis grote gevolgen heeft voor de 
leefsituatie van vrouwen en dat de verdere 
verbreiding van sociale media impact 
heeft op het opgroeien van jonge meisjes. 
Tevens is de rol van de overheid veran-
derd: er wordt een groter beroep gedaan 
op de eigen kracht van burgers en hun 
netwerken. Vrouwenorganisaties spelen 
al jaren een belangrijke rol in de buurten 
waar zij actief zijn, maar staan onder toe-
nemende druk terwijl hun maatschappe-
lijke functie juist aan belang toeneemt.

In de afgelopen jaren zijn door deze vrou-
wenorganisaties activiteiten opgezet om 
de emancipatie van vrouwen te versterken. 
Er zijn empowerment-trainingen verzorgd, 
dialoogsessies over taboe- onderwerpen 
georganiseerd, voorlichtingsavonden ge-
houden, taaltrainingen aangeboden en 
theaterstukken over huiselijk geweld ge-
produceerd. Dit zijn slechts enkele voor-
beelden van activiteiten die invloed hebben 
gehad op een grote groep vrouwen in de 
stad. De activiteiten richten zich niet  
alleen op een emancipatieproces van vrou-
wen, maar ook van mannen. Vrouwen en 
meisjes zijn immers verbonden met hun 
vaders, broers, partners, collega’s en 
werkgevers. Het is van belang aandacht 
te houden voor de wijze waarop vrouwen 
en mannen elkaar kunnen versterken op 
verschillende emancipatiethema’s. Vrou-
wenorganisaties, maar ook initiatieven voor 
vader- en mannenemancipatie, leveren hier 
een belangrijke bijdrage aan. 

De sleutelfiguren van de vrouwenorgani-
saties spannen zich op dagelijkse basis 
in om deze bijdrage aan het emancipatie-
proces van andere vrouwen te leveren. 
Wij danken hen voor hun inzet en hun 
bijdrage aan de Vrouwenagenda 2014.

Het SPE-team, 

 Hinke Stallen
 Khadija Bentaher
 Machteld Wiersma 
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Sinds 2012 kunnen vrouwenorgani-
saties financiering aanvragen voor 

hun projecten. Tussen 2012 en 2014 heeft 
het SPE 60 activiteiten gefinancierd. 

•

De hoofdstukken in deze Vrouwen-
agenda zijn in willekeurige volgorde 
weergegeven, de volgorde zegt niets 

over de relevantie van de problematiek.
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Vrouwenorganisaties creëren essentiële 
netwerken waarbinnen vrouwen zich 
kunnen emanciperen

In totaal telt Amsterdam meer dan 100 
vrouwenorganisaties. Ze zijn op verschil-
lende manieren georganiseerd: op basis 
van thema’s, etnische groep of buurt. Zo 
zijn er vrouwenorganisaties die zich spe-
cifiek richten op alleenstaande moeders, 
op het versterken van jonge meiden of 
op vrouwen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. De meeste vrouwenorga-
nisaties werken buurtgericht en zijn daar-
om vooral betrokken bij de vrouwen die 
in hun omgeving wonen.

De Amsterdamse vrouwenorganisaties rich-
ten zich op vrouwen die om verschillende 
redenen versterking nodig hebben. Voor 
de vrouwen die hen regelmatig bezoeken, 
zijn deze organisaties een laagdrempelige 
en veilige plek waar zij andere vrouwen 
kunnen ontmoeten en op een praktische 
manier aan hun ontwikkeling en empo-
werment kunnen werken. Voor vrouwen 
die zich thuis bekneld voelen of die een-
zaam zijn, is de vrouwenorganisatie een 
toevluchtsoord. Het is vaak de enige plaats 
waar deze vrouwen een luisterend oor 
vinden en zichzelf kunnen uiten. Voor 
sommigen is het bovendien de enige 
plek waar ze van hun man activiteiten 
mogen bijwonen.
 
De vrouwenorganisaties ondersteunen deze 
vrouwen vanuit een grote bevlogenheid; 
hun hulp is in sommige gevallen bittere 

noodzaak. Sleutelfiguren zien namelijk dat 
niet alle vrouwen de weg naar reguliere 
hulpverlening kunnen of willen vinden. 
Voor alle soorten vrouwenorganisaties 
geldt dat zij netwerken creëren waarbin-
nen vrouwen elkaar versterken en vooruit 
komen. Zodoende leveren zij een be-
langrijke bijdrage aan de emancipatie in 
de stad.

In de samenwerking met reguliere instan-
ties en hulpverlening voelen de vrouwen-
organisaties zich niet altijd erkend. Zij 
hebben het gevoel slechts gezien te wor-
den als vindplaats voor vrouwen uit een 
specifieke doelgroep. Zij vinden dit geen 
recht doen aan de kennis en de capaci-
teiten die zij hebben en de verantwoor-
delijkheden die zij kunnen en willen nemen. 
Reguliere instellingen zouden volgens hen 
veel kunnen leren van de aanpak van 
vrouwenorganisaties omdat reguliere in-
stellingen volgens de sleutelfiguren prak-
tijkkennis ontberen en niet op de hoogte 
zijn van de nuances van diverse proble-
matieken. Andersom missen vrouwenor-
ganisaties de middelen en de vaardighe-
den om methodieken te ontwikkelen of 
aan methodiekbeschrijving te doen, in te-
genstelling tot professionele organisaties 
die wel tijd en middelen hebben om deze 
ontwikkelslag te maken. We zien dat deze 
samenwerking langzaam op gang komt. 
Een positief voorbeeld is de samenwer-
king tussen een zorginstelling en een  
organisatie voor moeders met een ge-
handicapt kind. Samen zijn zij een pilot 
voor een gezamenlijke crèche gestart. 

SPESPESPE1.   AMSTERDAMSE 
VROUWENORGANISATIES

1.   AMSTERDAMSE 

VROUWENORGANISATIES
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Amsterdam telt meer dan 100  

vrouwenorganisaties.

•

Vrouwenorganisaties bevinden zich 

verspreid over de gehele stad. Via de 

website www.spe-amsterdam.nl zijn  

zij gemakkelijk te vinden. De meeste 

vrouwenorganisaties zijn gevestigd in 

de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost.
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Een ander voorbeeld betreft een stich-
ting voor vrouwen met een chronische 
ziekte. De sleutelfiguur van deze stich-
ting organiseert een wekelijks spreekuur 
voor vrouwen uit hun achterban, waar 
ook een zorgprofessional bij aanwezig is.

Tussen 2011 en 2014 heeft het SPE  
de activiteiten van vrouwenorganisaties 
actief ondersteund. Met behulp van bud-
get vanuit het SPE zijn 60 projecten uit-
gevoerd. De projecten waren zeer divers 
en streefden verschillende doelen na. Voor-
beelden zijn: het weerbaar maken van 
oudere vrouwen, het ondersteunen van 
Somalische vrouwen bij het maken van hun 
eigen keuzes, het begeleiden van tiener-
moeders en dialoogsessies voor mannen 
over opvoeding en rolverdeling. Het SPE 
heeft een innovatieve werkwijze waar het 
gaat om de verdeling van deze budgetten. 
Wij beslissen niet zelf aan wie deze worden 
toegekend, maar vrouwenorganisaties 
en andere emancipatie-initiatieven presen-
teren hun projectvoorstellen aan elkaar 
en beslissen onderling wie toekenning 
krijgt. Het SPE ondersteunt organisaties 
bij de projectontwikkeling en doet de moni-
toring van de uitvoering. Daarnaast zet 
het SPE in op de verbinding van de diverse 
vrouwenorganisaties in de stad en hun 
professionalisering. Zo heeft het SPE tijdens 
de Professionaliseringsdagen van 2013 
en 2014 aandacht besteed aan het ver-
sterken van de bedrijfskundige kant van 
de organisaties en de persoonlijke ont-
wikkeling van de sleutelfiguren.
 
In de afgelopen vier jaar is het netwerk 
van Amsterdamse vrouwenorganisaties ac-
tiever geworden en wordt er meer gewerkt 

aan kennisdeling. De vrouwenorganisa-
ties blijven onverminderd een belangrijk 
sparringpartner voor beleidsmakers en 
professionals en zijn de motor achter de 
ontwikkeling van Amsterdamse vrouwen. 
Het SPE zet zich in voor het behoud van 
deze belangrijke infrastructuur van vrou-
wenorganisaties.
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De economische zelfstandigheid van 
Amsterdamse vrouwen groeit gestaag, 
maar de verschillen tussen etnische 
groepen zijn groot

De economische zelfstandigheid van 
vrouwen in Amsterdam groeit gestaag. 
Minder positief is de constatering dat er 
nog altijd een groot verschil bestaat in de 
mate van economische zelfstandigheid 
tussen etnische groepen: vrouwen met 
een migrantenachtergrond zijn minder 
vaak economisch zelfstandig dan autoch-
tone vrouwen. Dat heeft voor een belangrijk 
deel te maken met hun opleidingsniveau. 
Hoe hoger opgeleid, hoe vaker vrouwen 
economisch zelfstandig zijn. Vrouwen van 
Nederlandse herkomst zijn vaker hoger 
opgeleid dan andere vrouwen en daarom 
ook vaker economisch zelfstandig. Dat 
verklaart voor een deel de grote verschillen 
in economische zelfstandigheid die we 
zien tussen etnische groepen. Een licht-
puntje is de stijgende economische zelf-
standigheid van Turkse en Marokkaanse 
vrouwen, wat te maken heeft met het 
stijgende opleidingsniveau van de jonge 
generatie. 

Of vrouwen werken en economisch zelf-
standig zijn, is afhankelijk van of zij dit 
willen, kunnen en/of mogen. In meerdere 
gesprekken met vrouwenorganisaties ho-
ren wij dat het in veel migrantengezinnen 
gemeengoed is dat vrouwen zorgdragen 
voor het huishouden en de opvoeding en 
dat mannen verantwoordelijk zijn voor 
het financieel onderhouden van het gezin. 

Voor vrouwen is het lastig zich te ontwor-
stelen aan de sociale druk op het naleven 
van deze traditionele rolverdeling. Zij ver-
mijden confrontatie en kiezen vervolgens 
(on)bewust voor een zorgrol en niet voor 
werk buitenshuis. Het gebrek aan eco-
nomische zelfstandigheid betekent een 
belemmering van de ruimte die vrouwen 
hebben om eigen keuzes te maken en 
zelfstandig te zijn. Bovendien maakt het 
vrouwen en hun kinderen kwetsbaar voor 
armoede. Het SPE heeft weinig zicht op 
de situatie van laag opgeleide autochtone 
vrouwen en wat hen precies hindert op 
weg naar economische zelfstandigheid. 
Dit komt doordat zij anders dan veel  
migrantenvrouwen, niet sterk georgani-
seerd zijn in vrouwenorganisaties.

Bij vrouwenorganisaties spreken wij ook 
vrouwen met een migrantenachtergrond 
die graag willen werken, maar het lastig 
vinden om aan een baan te komen. De re-
denen hiervoor variëren. In de sectoren 
waar veel vrouwen werken, zoals de 
zorg, de kinderopvang en de diensten-
sector, zijn steeds minder banen be-
schikbaar. Vermoedelijk geldt dit ook 
voor autochtone vrouwen die in deze sec-
toren willen werken. Daarnaast worden 
opleidingen die eerste generatie migran-
tenvrouwen in het land van herkomst be-
haalden vaak niet erkend of is hun taal-
vaardigheid nog onvoldoende. Ook 
ervaren vrouwen dat veel werk dat voor-
heen vooral uitvoerend was, tegenwoor-
dig een administratief component bevat 
waar zij niet op zijn toegerust. Neem bij-

2.   ECONOMISCHE 
ZELFSTANDIGHEID SPESPESPE2.   ECONOMISCHE 
ZELFSTANDIGHEID
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Economische zelfstandigheid betekent 
dat iemand netto € 1.000,- of meer per 

maand verdient.

•

Van alle vrouwen tussen de 15 en  
64 jaar was in 2013 52% economisch 

zelfstandig, ten opzichte van 46%  
in 2009.

•

In Amsterdam zijn Turkse en  
Marokkaanse vrouwen het minst  
vaak economisch zelfstandig (25%)  
in vergelijking met Surinaamse en  

Antilliaanse vrouwen (46%) en  
autochtone vrouwen (61%).

•
 

Turkse en Marokkaanse vrouwen  
hebben in de afgelopen drie jaar een  

inhaalslag gemaakt: in 2011 was 15% 
van hen economisch zelfstandig en  

nu is dat 25%.
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voorbeeld het verhaal van een beveiliger 
waarvan tegenwoordig verwacht wordt 
dat ze haar ervaringen rapporteert en die 
nu haar werk niet meer kan doen omdat 
ze over onvoldoende schrijfvaardigheid 
beschikt. Bovendien vertellen vrouwen 
met een niet-westerse achtergrond in 
een aantal gesprekken dat zij discrimina-
tie ervaren bij het zoeken naar werk. 

De laatste jaren krijgen meer vrouwen 
belangstelling voor het ondernemerschap. 
Onder niet-westerse vrouwen is informeel 
ondernemerschap populair, bijvoorbeeld 
in de vorm van een eigen cateringbedrijf. 
Daarnaast zien wij dat vrouwen steeds 
vaker kiezen voor een bestaan als zzp’er. 
Dat is soms uit nood geboren vanwege 
gebrek aan werk in loondienst. In verge-
lijking met mannen, ondernemen vrouwen 
in minder lucratieve sectoren en werken 
zij vaak in deeltijd. “Zij zzp-en om de kinde-
ren heen”, aldus een sleutelfiguur. Voor 
een eigen onderneming is juist een grote 
tijdsinvestering nodig zonder dat dit zich 
direct uitbetaalt. Bovendien beschikken 
de vrouwen die zzp’er zijn, lang niet altijd 
over de vaardigheden en het netwerk die 
hiervoor nodig zijn. Sleutelfiguren vertellen 
dat het werken als zzp-er, en dat geldt 
ook voor het informele ondernemen, een 
moeizame weg is die lang niet altijd tot 
economische zelfstandigheid leidt.

Economische zelfstandigheid vraagt om 
doorzettingsvermogen. Daarbij hoort ook 
het besef dat minder leuk werk op korte 
termijn voor beter werk zorgt op lange 
termijn. Om een betere economische positie 
te bereiken, zijn er verschillende aanpakken 
nodig. Waar de één het meest gebaat is 

bij bewustwording over de eigen rol in de 
samenleving, heeft de ander behoefte 
aan praktische handvatten zoals werkne-
mersvaardigheden. Vrouwenorganisaties 
kunnen voor deze vrouwen een belang-
rijke rol vervullen. Vrouwenorganisaties 
creëren netwerken waarin vrouwen elkaar 
aanmoedigen en bewust worden van het 
belang van een eigen inkomen en het op-
bouwen van eigen financiële zekerheden. 
Daarnaast werkt een aantal vrouwenor-
ganisaties in Amsterdam actief aan de 
doorstroom van vrouwen naar werkerva-
ringsplekken en de arbeidsmarkt.

Zie ook: Verdeling zorgtaken, 
Discriminatie
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In 2013 was 40% van de 50.000 
 Amsterdamse zzp-ers vrouw.

•

Het SPE heeft tussen 2011 en 2013  
negen projecten die zich richten op 

versterking van de economische  
zelfstandigheid ondersteund. Hiermee 
zijn verschillende doelgroepen bereikt, 
waaronder alleenstaande- en tiener-
moeders en vluchtelingenvrouwen.  
De opzet van de projecten liep uiteen, 

van hulp bij het opzetten van een eigen 
onderneming tot het ontdekken  

van talent. 
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Alleenstaande moeders lopen groter 
risico op langdurige armoede dan an-
dere vrouwen

De economische positie van alleenstaan-
de moeders is zorgelijk. Vanwege (lang-
durige) werkloosheid, afhankelijkheid van 
een bijstandsuitkering of een minimaal 
eigen inkomen, schulden en onvoldoende 
financiële vaardigheden, zijn alleenstaande 
moeders twee keer zo vaak arm als andere 
vrouwen.

De alleenstaande moeders vertellen dat zij 
moeite hebben met het vinden van een 
baan wanneer de kinderen jong zijn. Ze 
kunnen de zorgtaken niet delen met een 
partner en ervaren dat het op korte termijn 
niet loont om te gaan werken vanwege 
kostbare kinderopvang. Zodoende bouwen 
ze weinig werkervaring op. Door lange tijd 
niet of weinig te werken, verslechtert de 
arbeidsmarktpositie van deze vrouwen. 
Alleenstaande moeders dreigen in een neer-
waartse spiraal terecht te komen, zeker 
wanneer zij ook schulden maken. Zij kunnen 
hier moeilijk op eigen kracht uitkomen.

Een deel van de alleenstaande moeders 
vormt een kwetsbare groep die verster-
king nodig heeft. Uit de gesprekken met 
bijvoorbeeld een Somalische vrouwenor-
ganisatie blijkt dat de alleenstaande moe-
ders terughoudend zijn in het beëindigen 
van de bijstandsuitkering uit onzekerheid 
over hun eigen capaciteiten. Met een uit-
kering weten deze vrouwen dat zij in ieder 
geval in de meeste basisbehoeften van 

hun gezin kunnen voorzien. Gaan werken 
betekent dat ze een risico nemen: voor-
taan zijn zij zelf verantwoordelijk voor vol-
doende inkomen. Het is heel goed mogelijk 
dat deze redenering en terughoudendheid 
ook bij andere alleenstaande moeders 
met een (bijstands)uitkering speelt.

Het leven in armoede maakt dat alleen-
staande moeders beperkt worden in het 
verruimen van hun mogelijkheden voor 
groei en ontwikkeling. De verantwoordelijk-
heid voor alle zorgtaken, schulden en 
rondkomen van een laag inkomen, levert 
structurele spanningen op voor zowel de 
moeder in kwestie als voor haar kinderen. 
Dit kan op den duur tot fysieke en psy-
chische gezondheidsklachten leiden. Dit 
geldt overigens niet alleen voor alleen-
staande moeders, maar ook voor andere 
vrouwen die op of rond het sociaal mini-
mum leven. Een andere stressfactor is het 
sociaal isolement waar sommige alleen-
staande moeders mee te maken krijgen. 
Vooral moeders die na een scheiding  
alleen zijn komen te staan vertellen hier-
over. Voor vrouwen met een Turkse of 
Marokkaanse achtergrond geldt dat een 
scheiding vaak stigmatiserend is en hun 
sociale omgeving zich van hen afkeert. 
Een aantal vrouwenorganisaties onder-
steunt alleenstaande moeders in een ver-
trouwde en veilige omgeving en versterkt 
hun eigen kracht.

Zie ook: Economische zelfstandigheid

3.   ALLEENSTAANDE 
MOEDERS SPESPESPE3.   ALLEENSTAANDE 
MOEDERS
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Amsterdam telt 38.000 eenoudergezinnen.  
In 87% van de gevallen staat een vrouw aan 

het hoofd.

•

54% van de minima is vrouw. Alleenstaande 
moeders hebben ruim twee keer meer kans op 

armoede dan andere vrouwen.

•

Marokkaanse alleenstaande moeders  
leven relatief het meest in armoede.

•

77% van de eenoudergezinnen leeft  
langdurig op of onder de armoedegrens.

•

Eenoudergezinnen vormen een vijfde van  
het totaal aantal minimahuishoudens.  

Zij zijn oververtegenwoordigd onder minima 
met bijstand als belangrijkste bron van  

inkomen (27%).
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4.  ZELFBESCHIKKING 

In Amsterdam leven vrouwen die ernstig 
beperkt worden in hun keuze- en be-
wegingsvrijheid

Uit gesprekken met verschillende vrouwen-
organisaties en sleutelfiguren blijkt dat er 
in Amsterdam vrouwen leven die een  
sociaal geïsoleerd leven leiden. Het gaat 
voornamelijk om niet-westerse vrouwen 
en om vluchtelingenvrouwen. Het zijn vrou-
wen en meisjes die opzettelijk opgesloten 
worden, die in slechte relaties gevangen 
zitten of die te maken hebben met huwe-
lijksdwang. Het is moeilijk in te schatten 
om hoeveel vrouwen en meisjes het gaat, 
omdat het gaat om onzichtbare proble-
matiek. En wat je niet ziet, kan je niet tellen.

Sommige van deze vrouwen zijn volledig 
van de buitenwereld afgesloten. Zij gaan 
niet naar buiten, hebben geen contact 
met de buren en zijn volledig afhankelijk 
van hun man en familie. Vrouwen-organi-
saties geven aan dat er nog andere, minder 
extreme vormen van verborgenheid zijn. 
Zij geven voorbeelden van vrouwen die 
wel hun kinderen zelf naar school brengen, 
of naar de supermarkt gaan, maar die 
verder niet zelf beslissen of en wanneer ze 
naar buiten gaan, of met wie ze contact 
hebben. Deze vrouwen kunnen bijvoor-
beeld niet naar activiteiten in de buurt. Zij 
staan onder voortdurende sociale controle. 
Het overtreden van de (ongeschreven) 
regels kan ernstige gevolgen hebben, 
bijvoorbeeld in de vorm van fysiek en 
mentaal geweld of verstoting uit de familie 
of sociale kring. 

Ook sommige jonge vrouwen en meisjes 
groeien op in een dergelijke beklemmende 
en beperkende omgeving. Zij moeten elke 
stap die zij zetten, verantwoorden. “Deze 
vrouwen en meisjes gaan wel naar school 
en mogen naar de bibliotheek, maar kunnen 
niet ‘zomaar’ een frisse neus halen, de 
stad in met vriendinnen of gaan winkelen”, 
aldus een Marokkaanse meidenorganisatie. 
Uit een gesprek met een andere meiden-
organisatie met een zeer diverse achterban 
in Nieuw-West komt naar voren dat ook 
veel meisjes uit Oost-Europa en Centraal 
Afrika aangeven in (sociaal) isolement te 
verkeren. Zij mogen alleen met meisjes 
omgaan die dezelfde culturele achter-
grond hebben. “De thuiscultuur houdt hun 
wereld klein en beperkt, ze mogen onder 
strikte voorwaarden naar buiten en moe-
ten iedere minuut verantwoorden”, zo 
vertelt de begeleidster van deze meisjes. 
Deze meisjes en vrouwen die leven in 
verborgenheid en isolement ervaren mede 
hierdoor verschillende andere problemen: 
gezondheidsklachten, psychosociale pro-
blematiek als depressie, maar ook geweld 
zijn geen uitzondering.

Daarnaast maken vrouwenorganisaties 
zich zorgen om huwelijksdwang en vrou-
wen die zich gevangen voelen in een huwe-
lijk of relatie. Huwelijksdwang betekent dat 
er een huwelijk gesloten wordt tegen de 
zin van één of beide personen. De migran-
tenvrouwen die we gesproken hebben, 
vertellen dat huwelijksdwang moderne 
vormen heeft aangenomen. De moderne 
vorm van huwelijksdwang is veel subtieler. 

SPESPESPE4.  ZELFBESCHIKKING 
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De schatting is dat Amsterdam circa 
300 ‘verborgen’ vrouwen kent. Dit 
aantal is een schatting, want wat  
je niet ziet, kan je ook niet tellen. De  

inschatting van het SPE is dat dit cijfer 
hoger ligt wanneer je ook de vrouwen 
telt wiens keuze- en bewegingsvrijheid 

op subtiele manier wordt beperkt.

•

Het Verweij Jonker Instituut maakte 
een schatting van het aantal keer dat 
huwelijksdwang en huwelijkse gevan-
genschap in Nederland in het jaar 2011 

en 2012 is voorgekomen. Het aantal 
gevallen van huwelijksdwang in deze 
periode wordt geschat op 674 tot 1914 
gevallen en het aantal gevallen van 
huwelijkse gevangenschap op 447 tot 

1687 gevallen.
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Het gaat om sociale druk afkomstig van 
ouders of andere familieleden die maakt 
dat een meisje niet vrij is in de keuze van 
haar partner. “Van jongs af aan kreeg ik te 
horen wat voor een mooie bruid ik later 
zou worden voor een zoon van een kennis 
van mijn ouders”, vertelt een Marokkaanse 
vrouw. In sommige gevallen wordt een 
meisje geïsoleerd zodat zij geen andere 
potentiële partner zal tegenkomen. Omdat 
huwelijksdwang subtiel gebeurt, is niet 
goed vast te stellen hoe vaak het zich in 
Amsterdam voordoet. 

Wanneer een huwelijk eenmaal gesloten 
is, kan een vrouw op een subtiele manier 
in het huwelijk gevangen zijn. Strikt geno-
men betekent huwelijkse gevangenschap 
dat een vrouw haar (wettelijk of religieus) 
huwelijk niet op eigen initiatief kan ont-
binden. Maar ook raken vrouwen gevangen 
in slechte huwelijken omdat zij het zware 
stigma van gescheiden vrouw willen mijden. 
Dit komt onder meer voor in culturen met 
traditionele man-vrouw verhoudingen. Ook 
kunnen vrouwen zich gevangen voelen 
omdat zij financieel en emotioneel sterk 
afhankelijk zijn van hun partner. Zij hebben 
geen sociaal of financieel vangnet om zelf 
uit de relatie te stappen. Gegeven de privé 
omstandigheden van deze situaties, is niet 
bekend hoe groot deze groep precies is. 

De verschillende keuze- en vrijheidsbeper-
kingen laten zien hoe op een expliciete, 
maar vaker nog subtiele en impliciete manier 
de zelfbeschikking van vrouwen belemmerd 
wordt. Het is van belang om de verschil-
lende vormen van isolatie en beperkingen 
in keuze- en bewegingsvrijheid, meer 
zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Zie ook: Psychosociale weerbaarheid, 
Huiselijk geweld
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Vrouwenorganisaties kunnen  een grotere 
rol spelen in de aanpak van huiselijk 
geweld

Huiselijk geweld is psychisch, fysiek of sek-
sueel geweld gepleegd door iemand uit de 
huiselijke kring van het slachtoffer. Huiselijk 
geweld is een ingewikkeld probleem. Een 
aantal vrouwenorganisaties speelt momen-
teel een belangrijke rol in de signalering 
en bestrijding van huiselijk geweld. Er zijn 
echter meer organisaties die een goede bij-
drage kunnen leveren aan de preventie van 
huiselijk geweld. In de hulpverleningsketen 
zou hun rol beter benut kunnen worden.

Eén van de sleutelpersonen vertelt dat het 
slachtoffers van huiselijk geweld vaak ont-
breekt aan een stevige basis die bestaat 
uit eigenwaarde en zelfvertrouwen, eigen 
financiële middelen en een sociaal vangnet. 
Slachtoffers kunnen hun eigen situatie 
moeilijk veranderen door de emotionele en 
vaak ook financiële afhankelijkheidsrela-
tie die zij hebben met de dader - dit kan 
hun partner zijn, maar ook hun vader, broer 
of ander familielid. Slachtoffers leven vaak 
lange tijd in een onveilige thuissituatie 
waarin zij worden geïntimideerd, geklei-
neerd, of verwaarloosd - soms in combina-
tie met fysieke of seksuele mishandeling. 

Vrouwen in een situatie van huiselijk geweld 
kunnen vaak moeilijk uiten wat zij meema-
ken uit onmacht, onzekerheid en schaamte. 
Volgens sleutelpersonen hebben slacht-
offers van huiselijk geweld om te beginnen 
een plek nodig waarin zij uiting kunnen 

geven aan het geweld dat zij ervaren. Door 
te vertellen en gehoord te worden, groeit bij 
slachtoffers een besef van de eigen situatie 
en geloof in de mogelijkheid om hieruit 
weg te komen. Vrouwenorganisaties creëren 
een veilige en vertrouwde setting waar 
slachtoffers van huiselijk geweld met hun 
ervaringen naar buiten kunnen treden.

Vrouwenorganisaties bereiken vrouwen die 
vaak uit angst geen professionele hulp willen 
inschakelen of niet naar de politie durven. 
Zij pikken als eerste de signalen van huiselijk 
geweld op en bieden praktische en mentale 
ondersteuning. Zo dragen vrouwenorganisa-
ties bij aan veiligheid en preventie.  Een aantal 
organisaties richt zich uitsluitend op het be-
strijden van geweld en het empoweren van 
gezinnen. Deze organisaties laten goed zien 
wat de meerwaarde is van hun buurgerichte 
werkwijze; zij winnen gemakkelijk het ver-
trouwen van slachtoffers en dankzij hun cul-
tuurspecifieke kennis begrijpen zij snel hoe 
zij slachtoffers het beste kunnen benaderen. 

Professionele hulpverleningsorganisaties 
hebben de rol die vrouwenorganisaties kun-
nen spelen in het bereiken en helpen van 
slachtoffers nog onvoldoende erkend. Een 
adequate aanpak van huiselijk geweld houdt 
onder meer in dat vrouwenorganisaties toe-
gerust worden op en actief betrokken worden 
bij de ondersteuning van slachtoffers, en 
een betere schakeling tussen vrouwenor-
ganisaties en professionele hulpverlening.

Zie ook: Psychosociale weerbaarheid, 
Seksuele weerbaarheid

5.  HUISELIJK GEWELD SPESPESPE5.  HUISELIJK GEWELD
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Naar schatting zijn in Nederland 200.000 mensen per 
jaar slachtoffer van huiselijk geweld waarvan 60 % 

vrouw is.

•

45% van de vrouwen in Nederland is sinds haar vijf-
tiende één of meerdere keren slachtoffer geweest van 

fysiek of seksueel geweld. Dat blijkt uit een rapport 
van het Europese Grondrechtenagentschap uit 2014.

•

Vermoedelijk meldt slechts 20% van het totaal aantal 
mensen dat slachtoffer is van huiselijk geweld, dit bij 
de politie. Het aantal aangiften van huiselijk geweld 

in Amsterdam steeg tussen 2012 en 2013 van 1.624 naar 
1.773, terwijl in de jaren daarvoor een daling te zien was. 

•

Het SPE heeft tussen 2012 en 2014, vier projecten onder-
steund die de lichamelijke en seksuele weerbaarheid 

van vrouwen en meiden bevorderen. Zo heeft een Chi-
nese Vrouwenvereniging een project opgezet waarbij 
Chinese vrouwen leerden om zowel fysiek als verbaal 

hun grenzen aan te geven. 
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(Zelf)acceptatie van biculturele lesbi-
sche en biseksuele vrouwen vraagt 
om doelgroepgerichte ondersteuning

Lesbische en biseksuele vrouwen vertel-
len dat vrouwen en meisjes met een mi-
grantenachtergrond minder ruimte hebben 
om hun seksuele voorkeur te ontdekken. 
Deze vrouwen groeien vaak op in een  
sociale omgeving waar veroordelend ge-
dacht wordt over homoseksualiteit of waar 
seksualiteit en seksuele diversiteit hele-
maal niet bespreekbaar zijn. Om die reden 
gaat de ontdekking van de seksuele identi-
teit voor biculturele lesbische en biseksuele 
vrouwen vaker gepaard met gevoelens 
van angst, eenzaamheid en depressiviteit. 

Biculturele lesbische en biseksuele vrouwen 
en meisjes bevinden zich in een spagaat 
tussen twee culturen; zij zijn Nederlands, 
maar voelen zich tegelijk verbonden met de 
cultuur en soms ook religie van het land 
waar zijzelf of hun ouders geboren zijn. 
Een aantal vrouwen dat wij spraken voor 
deze agenda, vertelt dat zij uit loyaliteit 
met hun familie eerst met een man ge-
trouwd zijn geweest. Zij hebben binnen 
dat huwelijk hun lesbische of biseksuele 
gevoelens onderdrukt. Andere vrouwen 
besloten niet met hun ouders te spreken 
over hun seksuele voorkeur en te verhuizen 
naar een andere stad, vaak Amsterdam. 
Deze lesbische en biseksuele vrouwen 
zoeken hier naar een eigen manier om 
vrij te kunnen leven: “Amsterdam is de 
enige plek waar ik echt mijzelf kan zijn”. 
Biculturele lesbische meiden die op straat 

of in het uitgaansleven voor hun seksuele 
voorkeur uitkomen, voelen zich desondanks 
nog te vaak negatief bejegend. 

Er valt nog veel te winnen met betrekking 
tot de empowerment van biculturele les-
bische en biseksuele vrouwen en meisjes. 
Velen hebben een dubbelleven. Het begrip 
en de kennis hierover neemt langzaam 
toe onder Nederlandse organisaties voor 
LHBT-emancipatie en Nederlandse zorg- 
en hulpverleners, maar is nog niet voldoende. 
Biculturele lesbische en biseksuele vrouwen 
worstelen met vragen als: hoe kan ik de 
band met mijn familie goed houden en 
tegelijkertijd een relatie hebben met een 
vrouw? Hoe kan ik mij verhouden tot mijn 
religie? Bij welke hulpverlener kan ik aan-
kloppen? Biculturele lesbische en bisek-
suele vrouwen hebben behoefte aan 
openheid over seksuele diversiteit, sterke 
rolmodellen en cultuursensitieve hulpver-
lening. Een aantal vrouwenorganisaties 
heeft dergelijke projecten opgezet, bij-
voorbeeld door met meisjes en moeders 
in gesprek te gaan over seksuele diversi-
teit of door meisjes in contact te brengen 
met andere vrouwen die in dezelfde situ-
atie hebben verkeerd.

Zie ook: Discriminatie

6.   LESBISCHE EN BISEKSUELE  
VROUWEN SPESPESPE6.   LESBISCHE EN BISEKSUELE  
VROUWEN
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In Amsterdam geeft ongeveer 4% van  
de vrouwen van 18 jaar of ouder aan 

een voorkeur te hebben voor een  
relatie met een vrouw of geeft aan  

biseksueel te zijn.

•
 

In 2011 had 4% van de Amsterdamse  
bevolking een negatief beeld over  

lesbische en biseksuele vrouwen. Van de 
Turkse en Marokkaanse Amsterdamse 
mannen en vrouwen is dit aandeel 

hoger dan gemiddeld: 20% van  
de Turkse Amsterdammers en 10% van  

de Marokkaanse Amsterdammers  
hebben hierover een negatief beeld.

•

Het SPE heeft in de afgelopen twee jaar 
11 projecten financieel ondersteund 

die vielen binnen het speerpunt  
‘zichtbaarheid van Lesbische vrouwen’. 
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De seksuele opvoeding van meisjes 
én jongens moet steviger op de agenda

Sleutelfiguren van meidenorganisaties signa-
leren seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bij meisjes en jongens. Deze jongeren heb-
ben een beperkt besef van waar hun eigen 
grenzen en die van de ander liggen. Meisjes 
en jongens komen hierdoor terecht in on-
gewenste en onveilige situaties.

Uitersten zijn (de vaak Surinaamse en 
Antilliaanse) meisjes in Zuidoost die al 
erg jong seksueel actief zijn en (de vaak 
islamitische) meisjes in andere stadsdelen 
die thuis een streng verbod op actief 
seksueel gedrag opgelegd krijgen. In beide 
gevallen geven ouders geen seksuele 
opvoeding. Sleutelpersonen in Zuid-Oost 
vertellen over meisjes die grenzeloos zijn 
in hun seksuele gedrag. Deze meisjes in-
formeren zich via (sociale) media en worden 
beïnvloed of onder druk gezet door leef-
tijdgenoten. Ook meidenorganisaties uit 
Nieuw-West en West vertellen over meisjes 
die een risicogroep vormen. Behalve het 
verbod op seksuele activiteit is maagdelijk-
heid een strenge norm in hun gezinnen. 
Deze ouders zijn er ook vaak op tegen 
dat seksualiteit op school besproken wordt. 
Het taboe op seksualiteit levert verwarring 
op. Dochters gaan zelf op onderzoek uit, 
hun seksueel actieve leven schermen zij 
van hun familie en sociale omgeving af. 
Dat maakt deze meisjes zeer kwetsbaar, 
omdat zij zodoende onbeschermd zijn.

Sociale media en internet hebben grote 
impact op de seksuele en relationele  
ontwikkeling van meisjes en jongens. Internet 
biedt veel ongecensureerde informatie. De 
laatste jaren is het seksuele gedrag van 
jongeren extremer geworden door aanraking 
met porno en een geseksualiseerde popu-
laire cultuur. Via sociale media worden jonge 
meisjes benaderd met seksueel getinte 
voorstellen of doen dit zelf . Daarnaast worden 
seksueel getinte foto’s en filmpjes van 
meisjes gemakkelijk verspreid. Ook roddels 
en pestgedrag manifesteren zich online. 
Sleutelfiguren geven aan dat ouders en hulp-
organisaties, maar ook zijzelf, kennis over 
de online wereld ontberen en worstelen met 
de vraag hoe zij hiermee om moeten gaan.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan 
ernstige gevolgen hebben, zowel voor de 
lichamelijke en psychische gezondheid 
als voor (toekomstige) relaties en school-
prestaties. Een betere en uitgebreidere 
seksuele opvoeding van kinderen en jonge-
ren zal bijdragen aan meer weerbaarheid 
en een positieve seksuele ontwikkeling. 
Vrouwen- en meidenorganisaties in Amster-
dam hebben hierin een rol. Het is hun 
kracht om op kleine schaal persoonlijke 
begeleiding te bieden en seksualiteit be-
spreekbaar te maken. Deze kracht van 
meidenorganisaties zou nog veel beter 
benut kunnen worden, door bijvoorbeeld 
samenwerking te zoeken met professionals 
en door hun rol te vergroten in de bewust-
wording bij meisjes en bij hun ouders.

Zie ook: Psychosociale weerbaarheid

7.   SEKSUELE 
WEERBAARHEID SPESPESPE7.   SEKSUELE 
WEERBAARHEID
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Landelijk onderzoek wijst uit dat 15% van de meisjes 
van 15-17 jaar wel eens gedwongen is tot seksuele 

handelingen.

•

In onderzoek onder Amsterdamse tweedeklassers 
rapporteert 4% van hen een seksuele ervaring te heb-

ben gehad tegen hun wil. Nog eens 4% geeft aan “deze 
vraag liever niet te beantwoorden”.

•

Opleidingsniveau is een risicofactor. Leerlingen op 
het VMBO rapporteren vaker seksuele handelingen te-
gen hun wil (7%) dan HAVO/VWO tweedeklassers (3%).

Begin 2014 zijn 7 op de 1.000 meisjes in Amsterdam  
tienermoeder. Dit is hoger dan het landelijke gemid-
delde (4,5 op de 1.000 meisjes), maar er is duidelijk een  

dalende lijn te zien.

•

In Amsterdam Zuidoost wonen relatief de meeste van 
de Amsterdamse tienermoeders, namelijk 44% van alle 

tienermoeders.

•

Tussen 2012 en 2014 zijn met steun van het SPE negen 
projecten opgezet en uitgevoerd met het thema Zelf-
bewust Opgroeien. In 2014 startte een meidenorga-

nisatie uit Nieuw-West met een project over seksuele 
weerbaarheid en sociale media.

Landelijk onderzoek wijst uit dat 15% van de meisjes 
van 15-17 jaar wel eens gedwongen is tot seksuele 

handelingen.

•

In onderzoek onder Amsterdamse tweedeklassers 
rapporteert 4% van hen een seksuele ervaring te heb-

ben gehad tegen hun wil. Nog eens 4% geeft aan “deze 
vraag liever niet te beantwoorden”.

•

Opleidingsniveau is een risicofactor. Leerlingen op 
het VMBO rapporteren vaker seksuele handelingen te-
gen hun wil (7%) dan HAVO/VWO tweedeklassers (3%).

Begin 2014 zijn 7 op de 1.000 meisjes in Amsterdam  
tienermoeder. Dit is hoger dan het landelijke gemid-
delde (4,5 op de 1.000 meisjes), maar er is duidelijk een  

dalende lijn te zien.

•

In Amsterdam Zuidoost wonen relatief de meeste van 
de Amsterdamse tienermoeders, namelijk 44% van alle 

tienermoeders.

•

Tussen 2012 en 2014 zijn met steun van het SPE negen 
projecten opgezet en uitgevoerd met het thema Zelf-
bewust Opgroeien. In 2014 startte een meidenorga-

nisatie uit Nieuw-West met een project over seksuele 
weerbaarheid en sociale media.



AMSTERDAMSE VROUWENAGENDA 2014 29

8.   PSYCHOSOCIALE 
WEERBAARHEID 
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Vrouwenorganisaties zijn bezorgd over 
psychosociale problemen van vrouwen

Driekwart van de Amsterdamse vrouwen 
voelt zich, volgens de Amsterdamse Ge-
zondheidsmonitor uit 2012, gezond. Er 
zijn in de stad dus ook veel vrouwen die 
zich niet gezond voelen. Psychosociale 
problemen zoals depressie, eenzaamheid, 
sociaal isolement, verborgenheid, (extreem) 
laag zelfbeeld en onbegrepen voelen, komen 
vaak voor onder vrouwen. Vrouwen die 
hiermee te maken hebben, keren zich naar 
binnen. Hun problemen worden moeilijk 
gesignaleerd en zij vinden niet gemakke-
lijk aansluiting bij passende hulp.

Vrouwen die laag zijn opgeleid en vrouwen 
met een niet-westerse achtergrond lopen 
verhoogd risico op psychosociale pro-
blemen. Dit is bij met name Turkse en 
Marokkaanse vrouwen het geval. De ver-
klaringen hiervoor zijn niet eenduidig; 
sleutelfiguren denken dat de spanning van 
het leven in twee culturen en migratiestress 
van invloed zijn. Deze vrouwen vinden 
volgens de vrouwenorganisaties moeilijk 
hulp. Dat komt omdat zij onbekend zijn 
met regels en wantrouwen ervaren rich-
ting formele instanties. Eerste generatie 
migrantenvrouwen hebben daarbij een taal- 
en cultuurbarrière waardoor zij hun klach-
ten niet goed kenbaar kunnen maken en 
professionele hulpverleners hen niet altijd 
goed begrijpen.

Ook meisjes met een dubbele culturele 
achtergrond hebben vaker last van psy-

chosociale problematiek dan hun au-
tochtone leeftijdsgenootjes. Deze meisjes 
groeien op in twee culturen, waarbij de 
thuiscultuur andere gewoonten en nor-
men heeft dan de cultuur waar meisjes 
buitenshuis mee in aanraking komen. 
Dat levert loyaliteitsconflicten op. Sleutel-
figuren vertellen dat meisjes die hiermee 
te maken hebben hier moeilijk mee naar 
buiten treden.  Hun stille problematiek wordt 
niet gezien. Deze meisjes hebben bijvoor-
beeld last van eetstoornissen, depressies 
en burn-out symptomen. Ook worstelen 
zij met hun seksuele ontwikkeling, omdat 
daar thuis een taboe op rust.

Vrouwenorganisaties spelen een relevante 
rol in het herkennen van psychosociale 
problematiek, het formuleren van de hulp-
vraag en het doorverwijzen naar een pro-
fessional. Psychosociale problemen zoals 
depressie of eenzaamheid zijn in vrijwel 
alle culturen moeilijk bespreekbare onder-
werpen. Juist in de veilige sfeer van de 
vrouwenorganisaties lukt het over deze 
taboes te praten en samen op zoek te 
gaan naar oplossingen. Vrouwenorgani-
saties willen zich hier sterk voor inzetten, 
maar ook zij hebben behoefte aan  onder-
steuning, bijvoorbeeld vanuit professionele 
instellingen.  

Zie ook: Seksuele weerbaarheid, 
Verdeling zorgtaken
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37% van de vrouwen van Turkse komaf 
heeft (ernstige) psychische klachten. Dit is 
opvallend hoog en ook veel hoger dan 
onder mannen van Turkse komaf (15%).

•
 

31% van de laagopgeleide vrouwen  van 
niet-westerse komaf ervaart ernstige psy-
chische klachten. Bij de mannen is dit 17%.

•

Autochtone Amsterdammers hebben veel 
minder vaak dan gemiddeld ernstige psy-

chische klachten. Dit geldt ook voor  
Amsterdammers van (overige) westerse 

komaf.

•

11% van de Amsterdamse vrouwen van 18 
jaar en ouder bevindt zich in een sterk  

sociaal isolement.
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9.   VADEREMANCIPATIE EN  
EMANCIPATIE VAN JONGENS

Vaders en jongens hebben een eigen 
emancipatieslag nodig

De emancipatie en ontwikkeling van 
vrouwen staat of valt met de inzet van 
vrouwen zelf. Vrouwen moeten aan het 
roer van hun eigen leven willen staan.  
Tegelijkertijd zijn zij in dit proces niet de 
enige speler.  Daarom vragen vrouwenor-
ganisaties en manneninitiatieven aandacht 
voor de emancipatie van mannen in het 
algemeen en van vaders in het bijzonder. 
Willen vrouwen vooruitgang boeken, dan 
moet ook gelet worden op de ontwikkeling 
van de man en de relatie tussen vrouwen 
en mannen, met name binnen het gezin. 
Daarom is aandacht voor de opvoeding 
van jongens eveneens noodzakelijk.

Er zijn vrouwen in Amsterdam die geen 
carrière kunnen of willen nastreven, omdat 
hun man vasthoudt aan traditionele rol-
patronen. Ook zijn er broers die worden 
ingezet om hun zusjes die zich niet plooi-
en naar de normen van gezin in het gareel 
te krijgen, aldus vrouwen van Marokkaanse 
en Somalische vrouwenorganisaties. De 
rol en het gedrag van mannen en jon-
gens kan de ruimte van vrouwen ernstig 
beperken. Een actieve rol van vaders in 
de opvoeding en in het delen van andere 
zorgtaken,  vergroot de mogelijkheden van 
vrouwen en heeft een positieve uitwer-
king op opgroeiende meisjes en jongens.  
Daarom willen vrouwen dat mannen aan 
zichzelf werken en zien welke mogelijk-
heden en voordelen zij kunnen halen uit 
een betere balans tussen taken en rollen 

van vrouwen en die van mannen. Daar-
naast moeten mannen volgens de vrouwen 
meer leren zelf keuzes te maken en niet 
blindelings te varen op verwachtingen 
van hun omgeving en vanuit hun cultuur.
 
Tegelijkertijd komt in gesprekken met initi-
atieven voor vaderemancipatie naar boven 
dat zij zich een vergeten groep voelen. Er 
wordt volgens hen ingezet op vrouwen-
centra en de emancipatie van de vrouw, 
maar de man wordt daarin (te) weinig 
meegenomen. Mannen hebben soms het 
gevoel de tegenspeler in plaats van de 
medespeler van vrouwen te zijn. Zij heb-
ben behoefte aan een eigen ontwikkel- en 
emancipatieslag. Communicatievaardig-
heden, omgaan met culturele taboes, 
persoonlijke ontwikkeling en opvoedings-
vragen zijn voorbeelden van thema’s waar 
volgens de geïnterviewde mannen aan 
gewerkt moet worden. Een aantal Amster-
damse organisaties heeft hier de afgelopen 
jaren met succes op ingezet en laat zien 
dat er onder mannen een grote bereidheid 
is om in gesprek te gaan - zowel met elkaar 
als met hun vrouwen. Vrouwenorganisaties 
en manneninitiatieven willen op deze weg 
verder en de komende jaren blijven inzetten 
op de emancipatie van vaders en jongens.

Zie ook: Verdeling zorgtaken, 
Economische zelfstandigheid
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In 2011 vond 42% tot 66% van de niet-westerse 
migranten-mannen in Amsterdam dat de  

vrouw verantwoordelijk moet zijn voor  
het huishouden. 

•

20% tot 26% van de vrouwen was  
het met hen eens. 

•

Niet-westerse migranten zijn het vaakst van  
mening dat de man de enige kostwinner  

moet zijn.

•

In Amsterdam zijn er 38.000 eenoudergezinnen. 
Aan het overgrote deel deel (87%) van deze  

gezinnen staat een moeder aan het hoofd1.  
De vader staat veelal op afstand.

•

Tussen januari 2012 en juni 2014 zijn er met  
steun van het SPE 15 projecten uitgevoerd  

gericht op de emancipatie van vaders en mannen. 
De insteek liep uiteen: betrokkenheid bij opvoed-

taken, de relaties tussen vaders en dochters,  
rolpatronen en de economische zelfstandigheid 

van vrouwen.
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10.  DISCRIMINATIE

Discriminatie wordt ervaren als belem-
mering voor emancipatie

De vrouwen en meisjes met een migranten-
achtergrond vertellen dat zij zich de afge-
lopen jaren in toenemende mate gediscrimi-
neerd voelen. Vrouwen ervaren discriminatie 
op grond van hun religie, hun etnische her-
komst en/of huidskleur. Vier jaar geleden, 
bij het samenstellen van de vorige Vrouwen-
agenda, werd het thema discriminatie niet 
genoemd bij de gesprekken die destijds 
zijn gevoerd. De vrouwen ervaren het nu 
meer dan voorheen als een groot probleem.
 
Vrouwen met een migrantenachtergrond 
geven voorbeelden van situaties waarin zij 
expliciet zijn gediscrimineerd en voorbeelden 
van situaties waarin de discriminatie subtiel is. 
Bij het zoeken naar werk komen vrouwen 
bijvoorbeeld werkgevers tegen die hen on-
dubbelzinnig afwijzen omdat zij een hoofd-
doek dragen. Een thuiszorgmedewerkster 
vertelt hoe ze door een cliënt aan de deur 
geweigerd werd omdat hij “geen Marok-
kaanse in huis wil hebben”. Op straat en 
in de tram worden vrouwen met een hoofd-
doek regelmatig uitgescholden of beledigend 
aangesproken door mensen die veronder-
stellen dat zij slecht Nederlands spreken.

Ervaringen van subtiele discriminatie be-
treffen situaties waarin vrouwen niet precies 
kunnen aantonen dat er sprake is van 
discriminatie, maar waarin zij zich wel 
uitgesloten of ongelijk behandeld voelen. 
Bij het zoeken naar werk hebben vrouwen 
bijvoorbeeld het gevoel dat zij vanwege 

hun etnische herkomst niet uitgenodigd 
worden voor een gesprek. Opvallend zijn 
de geluiden van meisjes die op hun opleiding 
het gevoel hebben niet voor vol te worden 
aangezien vanwege hun hoofddoek. Zij heb-
ben het vermoeden dat docenten hen minder 
vaak aan het woord laten en minder om 
hun mening vragen. Deze situatie wordt 
als zeer kwetsend en belemmerend ervaren. 
Er zijn dan ook vrouwenorganisaties die 
hiertegen in actie komen. Bijvoorbeeld 
door mediacampagnes of het zichtbaar 
maken van rolmodellen, maar vooral door 
begeleiding van hun achterban.
 
Discriminatie werpt obstakels op en niet 
alle vrouwen en meisjes zijn voldoende ge-
equipeerd om deze te overwinnen. Meisjes 
die het goed doen op school en in het hoger 
onderwijs, stromen bijvoorbeeld moeizaam 
door naar een stageplek en betaalde baan. 
Vrouwen die succesvol zijn, hebben het 
gevoel drie keer meer te moeten presteren 
om erkend te worden. Dat is frustrerend 
en voor sommigen ontmoedigend. Een jonge 
vrouw van Marokkaanse afkomst vertelt: 
“Ik moet eerst bewijzen dat er onder mijn 
hoofddoek ook brains zitten”. Discriminatie 
is meer dan alleen een belemmering voor 
de vrouwen en meisjes die het ervaren; 
discriminatie zorgt voor een splitsing in de 
samenleving. Het SPE raadt daarom aan 
de initiatieven van vrouwenorganisaties te 
ondersteunen die discriminatie op lokaal 
niveau tegengaan of die vrouwen onder-
steunen door hen weerbaar te maken. 

Zie ook: Economische zelfstandigheid
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16% van de Amsterdammers  
ervaart wel eens discriminatie.

•
 

Als discriminatie voorkomt, is dat 
meestal niet eenmalig. 60% van de  
Amsterdammers die discriminatie  

ervaart, heeft deze ervaring tussen  
eenmaal per jaar en eenmaal per 

maand.

•
 

Discriminatie wordt vaak niet  
gemeld bij de politie of het Meld-

punt Discriminatie.
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Zorgtaken in huis en in de opvoeding 
worden nog steeds onevenredig ver-
deeld tussen vrouwen en mannen

Steeds meer mannen en vrouwen hebben 
egalitaire opvattingen over de verdeling 
van zorgtaken. De ‘papadag’ is in diverse 
kringen een bekend fenomeen. Deson-
danks wijzen de cijfers uit dat gemiddeld 
23% van de Amsterdammers van mening 
is dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor 
het huishouden. Ook het SPE hoort van 
vrouwen zelf dat er lang niet altijd volgens 
egalitaire opvattingen gehandeld wordt. 
Amsterdamse vrouwen nemen nog steeds 
het leeuwendeel van de zorgtaken voor 
hun rekening. Dat geldt zowel voor autoch-
tone vrouwen als voor vrouwen met een 
niet-westerse achtergrond en voor vrouwen 
met verschillende opleidingsniveaus. 

Bij een aantal etnische groepen staat de 
traditionele verdeling van zorgtaken nau-
welijks ter discussie. Dat heeft voor een 
belangrijk deel te maken met hoe streng 
de normen zijn over wat een vrouw behoort 
te doen en te zijn. Vrouwen met een  
migrantenachtergrond vertellen dat het 
vanzelfsprekend is dat zij verantwoorde-
lijk zijn voor de meeste taken in het huis-
houden en de opvoeding en ook vaak 
voor hun man zorgen door het hem zo 
comfortabel mogelijk te maken. Een 
Turkse vrouw vertelt dat zij moet zorgen 
voor een perfecte staat van het huis: 
“Het is belangrijker dat ’s ochtends alle 
bedden zijn opgemaakt, dan dat je op 
tijd op je werk bent”. Ook wanneer hun 

echtgenoot wel een aantal zorgtaken 
voor zijn rekening neemt, blijven deze vrou-
wen de ‘managers’ van het gezinsleven. 

Werkende moeders raken door deze 
dubbele belasting met werk en zorg uit-
geput en geremd in hun ontwikkeling op 
professioneel en persoonlijk vlak. Vrouwen 
doen concessies wat betreft hun econo-
mische zelfstandigheid, doordat zij minder 
eigen inkomen genereren en minder so-
ciale zekerheden opbouwen. Hoewel in 
de gezinnen van autochtone vrouwen de 
verdeling van zorgtaken beter bespreek-
baar is, worden ook zij in hun sociale 
omgeving meer dan hun partners aange-
sproken op de mate waarin zij zorgen. 
Autochtone vrouwen ervaren dat de ver-
antwoordelijkheid voor zorgtaken meer 
bij hen ligt dan bij hun partner.

Wat tot slot aandacht vraagt, is de verde-
ling van mantelzorgtaken. Met de komst 
van de participatiesamenleving moeten 
burgers meer voor elkaar doen en de vraag 
is hoe de verdeling van deze belasting 
over vrouwen en mannen uitpakt. Amster-
damse vrouwenorganisaties zien dat de 
problematiek van met name jonge vrou-
welijke mantelzorgers uit niet-westerse 
gezinnen onderbelicht is. Meisjes nemen 
al jong zorgtaken binnen het gezin voor 
hun rekening. Dat varieert van huishou-
delijk werk, licht administratieve taken tot 
zorg voor jongere gezinsleden of familie-
leden buiten het kerngezin. Meisjes ervaren 
al vroeg een hoge werklast; huiswerk en 
school schieten er bij in. Onderzoek naar 

11.   VERDELING 
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Landelijk besteden vrouwen  
gemiddeld twee keer zoveel tijd aan 

zorgtaken als mannen (25 ten  
opzichte van 12 uur). Exacte cijfers 
over de situatie in Amsterdam zijn 

er niet. 

•

Van alle Amsterdammers in loon-
dienst werkt 77% van de mannen 

fulltime tegenover 46% van  
de vrouwen. 

•

In Amsterdam verleent in 2012 11% 
van de vrouwen van 19 jaar en 

ouder mantelzorg en 8,7% van de 
mannen. Niet uitgezocht is hoe-
veel uren per week vrouwen en 
mannen gemiddeld mantelzorg 

verlenen. 
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jonge vrouwelijke mantelzorgers zou kun-
nen uitwijzen hoe groot dit probleem in 
Amsterdam precies is en wat hiervan de 
concrete gevolgen zijn voor meisjes.

De dubbele belasting van vrouwen met 
enerzijds (mantel)zorgtaken en anderzijds 
werk of opleiding ontstaat al vroeg in het 
leven van meisjes en heeft invloed op de 
inrichting van hun volwassen bestaan. 
De keuze van veel Amsterdamse vrouwen 
om meer te zorgen dan hun partners, is 
daarom niet alleen een persoonlijk besluit 
maar ook een maatschappelijke kwestie. 
De maatschappelijke kwestie gaat over 
de mate waarin een beroep gedaan moet 
worden op mannen in hun rol als partner, 
opvoeder of werkgever. Tegelijk is het een 
kwestie die vrouwen zelf moeten oppakken. 
Daarin hebben vrouwenorganisaties een 
rol door vrouwen te helpen hun eigen be-
hoeften centraal te stellen en de regie te 
nemen over hun eigen leven.

Zie ook: Vaderemancipatie en 
emancipatie van jongens, 
Economische zelfstandigheid
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Van de Amsterdamse vrouwelijke 
mantelzorgers is 45% tussen de 45 
en 64 jaar. Hoe veel jonge meisjes 

(onder de 18) mantelzorg verlenen, 
is onbekend. 

•

Landelijk heeft 12% van de 5 tot 
23 jarigen (meisjes en jongens) 

een langdurig zieke huisgenoot 
(meestal een van hun ouders) 

waarvoor zij zorgen. Jongeren 
uit lage sociaal economische 

groepen, eenoudergezinnen en 
jongeren met een niet-westerse 

achtergrond zijn oververtegen-
woordigd. Dit blijkt uit een  
rapport van het SCP uit 2012.
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12.  NIEUWKOMERS

De problematiek van nieuwe groepen 
migranten- en vluchtelingenvrouwen 
is onderbelicht

De afgelopen jaren hebben zich steeds 
meer vluchtelingenvrouwen en nieuwko-
mers uit Oost-Europa in Amsterdam ge-
vestigd. De groep Oost-Europese vrouwen 
heeft zich in Amsterdam niet of nauwelijks 
in vrouwenorganisaties verenigd. Het is 
onbekend hoe hun leef- en arbeidsomstan-
digheden zijn. Wel is bekend dat van de 
vrouwen die in de Amsterdamse seksindu-
strie werken, zeker 60% uit Oost-Europa 
komt. Een deel van hen komt via mensen-
handel naar Nederland. Deze vrouwen 
lopen gezondheids- en veiligheidsrisico’s 
en vallen gemakkelijk ten prooi aan uitbui-
ting omdat zij ongedocumenteerd zijn.

In Amsterdam woont ook een groep 
vrouwen uit Somalië, Iran, Afghanistan 
en Irak die als vluchteling naar Nederland 
gekomen is. Een deel van hen is hoogop-
geleid, maar door gebrekkige taalvaar-
digheden, onbekendheid met de Neder-
landse wet- en regelgeving en de lage 
waardering van diploma’s behaald in het 
land van herkomst hebben zij een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Een ander deel van 
de vluchtelingenvrouwen heeft geen oplei-
ding genoten en is voor haar inkomsten 
afhankelijk van een uitkering of de bijstand. 
Het ontbreken van financiële vaardigheden 
en het langdurig leven rond het sociaal 
minimum, hebben bovendien schulden 
tot gevolg.
 

Om een eigen inkomen te genereren, be-
ginnen sommige vluchtelingenvrouwen een 
bedrijfje. Enkele Somalische vrouwen ver-
tellen ons dat het lastig is om hun bedrijf 
te professionaliseren door onbekendheid 
met het Nederlandse systeem. Ook is het 
binnen de gemeenschap gemeengoed 
om van elkaar geld te lenen en later af te 
betalen. Vrouwen voelen zich door dit infor-
mele circuit niet in staat om een profes-
sionele onderneming te runnen binnen 
Nederlandse kaders.

Tot slot leeft er in Amsterdam een groep 
vluchtelingenvrouwen zonder verblijfsver-
gunning wiens situatie uiterst schrijnend 
is. Deze vrouwen zijn met name afkomstig 
uit Eritrea, Ethiopië, Somalië en Ivoorkust. 
Zij zijn in veel gevallen gevlucht vanwege 
dreigende eerwraak of (seksueel) geweld 
dat zij in het land van herkomst hebben 
meegemaakt - vaak in huiselijke kring. 
Een deel van deze vrouwen verblijft in 
Amsterdam verspreid over de stad in op-
vanghuizen en gekraakte vluchtgebou-
wen. De opvangplekken zijn steeds tijde-
lijk en het aantal bedden is schaars.  
Hierdoor belandt een deel van de vluch-
telingenvrouwen op straat waar zij vaak 
onderdak vinden in ruil voor seks. Zij komen 
op deze manier gemakkelijk in situaties 
van prostitutie, uitbuiting en geweld te-
recht. Een aantal organisaties staat hen 
bij, waaronder een vrouwenorganisatie 
die praktische steun biedt en bovendien 
werkt aan hun empowerment. Maar ook 
hun capaciteit is beperkt.

SPESPESPE12.  NIEUWKOMERS
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De groep Oost-Europeanen die in  
Amsterdam woont, groeit: van 2.880 

mensen in 2004 tot 8.428 in 2014. Er wo-
nen significant meer vrouwen dan 

mannen uit Oost-Europa in Amsterdam; 
het zijn vooral Poolse, Bulgaarse,  

Roemeense en Hongaarse vrouwen.

•

In Amsterdam zijn minstens acht  
organisaties voor vluchtelingen-
vrouwen actief. Sommigen richten  

zich specifiek op vrouwen uit een  
bepaald land, anderen richten zich  
op vluchtelingenvrouwen in het  

algemeen. 

•

Het SPE heeft verschillende projecten 
voor Amsterdamse vluchtelingen  

ondersteund, zoals het spreken over 
opvoedvraagstukken met Somalische 

mannen en het vergroten van bewust-
wording van het zelfbeschikkings-

recht van Guineese vrouwen.
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Cijfers laten zien dat het over het algemeen 
goed gaat met Amsterdamse vrouwen: 
de economische zelfstandigheid van vrou-
wen groeit gestaag, vrouwen raken steeds 
beter opgeleid en weten beter wat zij willen 
en kunnen. Maar achter de cijfers gaat 
een wereld van verschillen schuil. Ver-
schillen in de kansen en mogelijkheden 
die vrouwen hebben om vooruit te ko-
men. Daarover gaat deze agenda. In 12 
hoofdstukken geeft de Vrouwenagenda 
weer hoe het gaat met verschillende 
groepen Amsterdamse vrouwen en meis-
jes en welke versterking vrouwenorgani-
saties hen bieden. Hiervoor heeft het 
SPE in de afgelopen maanden gesproken 
met tientallen vrouwen die aangesloten 
zijn bij verschillende vrouwenorganisaties 
in de stad en met diverse sleutelpersonen, 
hulpverleners en andere experts. 

De stad en de samenleving zijn voort-
durend in verandering. Dat maakt dat 
emancipatie nooit voltooid is. Het is een 
continu proces waarin sommige obstakels 
verdwijnen, maar er ook nieuwe problemen 
bijkomen of bestaande problemen een 
nieuwe vorm krijgen. Het SPE concludeert 
op basis van de gesprekken dat onder-
staande inhoudelijke knelpunten op dit 
moment essentieel zijn voor vrouwen-
emancipatie in Amsterdam:

1. Amsterdamse vrouwenorganisaties 
creëren essentiële netwerken waarbin-
nen vrouwen zich kunnen emanciperen.

2. De economische zelfstandigheid van 
Amsterdamse vrouwen groeit gestaag, 

maar de verschillen tussen etnische 
groepen zijn groot.

3. Alleenstaande moeders lopen groter 
risico op langdurige armoede dan 
andere vrouwen.

4. In Amsterdam leven vrouwen die 
ernstig beperkt worden in hun keuze- 
en bewegingsvrijheid.

5. Vrouwenorganisaties kunnen een grote-
re rol spelen in de aanpak van huise-
lijk geweld. 

6. (Zelf)acceptatie van biculturele lesbi-
sche en biseksuele vrouwen vraagt 
om doelgroepgerichte ondersteuning. 

7. De seksuele opvoeding van meisjes 
én jongens moet steviger op de agenda.

8. Vrouwenorganisaties zijn bezorgd over 
psychosociale problemen van vrouwen.

9. Vaders en jongens hebben een eigen 
emancipatieslag nodig.

10. Discriminatie wordt ervaren als belem-
mering voor emancipatie.

11. Zorgtaken in huis en in de opvoeding 
worden nog steeds onevenredig ver-
deeld tussen vrouwen en mannen.

12. De problematiek van nieuwe groepen 
migranten- en vluchtelingenvrouwen 
is onderbelicht.

Wanneer we bovengenoemde thema’s be-
schouwen, komen uit de Amsterdamse 
Vrouwenagenda drie hoofdlijnen naar voren 
die betrekking hebben op alle thema’s. Met 
deze hoofdlijnen moet rekening gehouden 
worden om vooruit te kunnen gaan en dat 
wat al bereikt is in de emancipatie van 
vrouwen vast te houden en te versterken:

CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN SPESPESPECONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN
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1. De infrastructuur van vrouwenorga-
nisaties is zeer waardevol. Zij spelen 
een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van vrouwen die bij hen aangesloten 
zijn. De sleutelfiguren van deze or-
ganisaties kunnen met hun kennis 
en ervaring van kwetsbare vrouwen, 
specifieke groepen bedienen en zo 
het werk van professionals aanvullen 
en versterken. Momenteel staan de 
sleutelfiguren onder druk, zij worden 
overvraagd en het voortbestaan van 
hun organisatie is door verminderde 
(subsidie)inkomsten in veel gevallen 
onzeker. De functie van vrouwenor-
ganisaties zal in de participatiesamen-
leving, waarin er een groter beroep 
gedaan wordt op burgers en hun 
netwerken, alleen maar aan belang 
toenemen. Vrouwenorganisaties vormen 
dergelijke netwerken waarbinnen vrou-
wen sterker worden. Daarom advise-
ren wij om blijvend te investeren in 
vrouwenorganisaties, omdat deze buurt-
gerichte initiatieven de motor zijn voor 
de emancipatie van duizenden Am-
sterdamse vrouwen. 

2. De afgelopen jaren is er specifieke 
aandacht geweest voor de rol van 
mannen en vaders in het emancipatie-
proces van vrouwen. Of vrouwen voor-
uit komen, is ook afhankelijk van de 
ontwikkeling van mannen. Het gaat om 
het samenspel waarin zowel vrouwen 
als mannen hun houding en gedrag 
veranderen. Afgelopen jaren hebben 
we succesvolle projecten gezien 
waarin geïnvesteerd is in de positie 
van mannen. Voorbeelden hiervan zijn 
opvoedondersteuning voor vaders 
of dialoogsessies over rolpatronen in 

het gezin. Wij pleiten ervoor om in de 
toekomst dergelijke projecten voort 
te zetten en de methodieken te ver-
spreiden over de stad. 

3. Deze agenda gaat over de vrouwen 
van Amsterdam. Dit is een zeer ge-
mêleerde groep. We hebben het niet 
alleen over de grote diversiteit aan 
culturele achtergronden en religies, 
maar ook over opleidingsniveau, so-
ciaaleconomische positie, leef- en 
gezinssituaties en seksuele oriëntatie. 
Om de slagingskans van toekomstig 
emancipatiebeleid en maatregelen te 
vergroten, adviseren wij om rekening 
te houden met de diversiteit aan vrou-
wen op wie het beleid van toepassing 
is. De kennis van de sleutelfiguren 
van vrouwenorganisaties kan worden 
ingezet om de diversiteit in achter-
gronden in kaart te brengen en te 
begrijpen. Gebruik de praktijkwijsheid 
van de vrouwenorganisaties - zij staan 
immers dicht bij de vrouwen om wie 
het gaat.

Tot slot zijn er emancipatie-onderwerpen 
waarover nog (te) weinig bekend is. Het 
gaat bijvoorbeeld om meisjes die dus-
danig veel mantelzorgtaken hebben dat 
dit hun ontwikkeling remt. Wie zijn zij, in 
wat voor gezinnen leven zij en wat zijn de 
(langdurige) consequenties van hun rol 
als mantelzorger? Of neem het welzijn van 
Oost-Europese vrouwen en meisjes in 
Amsterdam. Hoe is deze groep precies 
samengesteld, waar zijn zij werkzaam en 
wat zijn hun leefomstandigheden? Of wat 
te denken van autochtone, laag opgeleide 
Amsterdamse vrouwen. Vinden zij vol-
doende versterking in hun buurt en sociale 
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omgeving? Wij raden aan om de leefom-
standigheden van deze meisjes en vrouwen 
verder in kaart te brengen en hun net-
werk te versterken, zodat ook deze grote 
groepen in Amsterdam bereikt worden.
 
Alleen met voldoende (praktische) kennis 
over de emancipatie van vrouwen in  
Amsterdam kunnen professionals en be-
leidsmakers hier adequaat op blijven in-
zetten. Vrouwenemancipatie vraagt om 
maatwerk, toegespitst op de culturele en 
maatschappelijke positie van vrouwen. 
Vrouwen organisaties blijven hierbij een 
belangrijk partner, omdat zij weten hoe 
vrouwen en meisjes te ondersteunen en 
hen te helpen krachtig en weerbaar te 
zijn voor de toekomst.
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Het SPE heeft in de eerste helft van 2014 
gesprekken gevoerd met 150 vrouwen van 
tien vrouwenorganisaties en 20 sleutel-
figuren en hulpverleners uit verschillende 
stadsdelen. De organisaties en sleutel-
figuren die we gesproken hebben worden 
hieronder vermeld. 
 
Vrouwen uit de achterban van de volgende 
vrouwenorganisaties:
•	 Big Sis;
•	 Buurvrouwennetwerk Gaasperdam;
•	 De Vrouwenbazaar;
•	 Elance;
•	 Iftin;
•	 Let’s be open; 
•	 Nisa for Nisa;
•	 Samen Vooruit (SaVo);
•	 Single Super Mom; 
•	 Vrouw en Vaart.

We hebben de volgende sleutelfiguren, 
hulpverleners en experts gesproken:
Rafia Aallouch (Home Empowerment), 
Haidy Bijnaar (Buurvrouwennetwerk Gaas-
perdam), Shanta Bhikhari (SaVo), Marjorie 
De Cunha (Women Connect to Success), 
Asma Gribi (Home Empowerment),  Fatima-
Zohra Hadjar, Nienke Hagenbeek (Women 
INC.), Shakuur Halane (Trias Pedagogica), 
Saskia den Hoog (Women INC.), Bianca 
Hagenbeek (Let’s Be Open), Joke Kop 
(Vrouw en Vaart), Vanessa Limon (ZAMI), 
Abdellah Mehraz (Trias Pedagogica), 
Waldy Neijhorst (Vitamine V), Fatima 
Sabbah (Nisa for Nisa), Ellen Santen 
(Vrouwen tegen Uitzetting), Zaitoon Shah 
(Elance), Samar Shalaan (Vrouwenbazaar), 

Shukri Said (Iftin), Jale Simsek, Thea van 
Susteren (De Meidenbus), Pyrrha Singerling 
(Blijf Groep), Mariëtte Wildeboer (Werk-
plaats Community Theatre Amsterdam) 
en Eva Yoo Ri Brussaard (Single Supermom). 
Wij danken iedereen hartelijk voor hun 
bijdrage aan de Vrouwenagenda 2014.

Tot slot, speciale dank aan alle vrouwen 
die we op verschillende gelegenheden 
gesproken hebben over hun visie op de 
emancipatie van Amsterdamse vrouwen.

VERANTWOORDING SPESPESPEVERANTWOORDING
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