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Is de emancipatie voltooid?

• 1958: Moike Piet Swierstra
• 2018:
• Successen
• Slepende kwesties
• Nieuwe problemen
• De komende 60 jaar…
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Successen 1: scholing
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Jonge vrouwen hoger opgeleid
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Schoolverlaters vooral jongens
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Successen 2: van vrouwenzaak naar 
maatschappelijk probleem



Slepende kwestie 2: politiek
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Slepende kwestie 3: loonkloof
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Minderheid vrouwen economisch
zelfstandig
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Veschil in uurloon
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loonkloof: Nederland geen gidsland
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Nederlandse meisjes kiezen minst vaak voor
natuur en techniek



• Ongelijke normen m/v
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Slepende kwesties 4: 
combinatie arbeid en zorg



Wensen vrijwel gelijk



Mannen kunnen makkelijker zorg
en werk combineren:



Maar doen het minder
Weinig thuis terwijl partner werkt



Verschillen m/v kleiner



Deeltijdwerk vanwege zorgtaken
én werkgever



Huishouden nog steeds vrouwenzaak

19



Zorg meer gedeeld
Alleen Deense man zorgzamer



Ongelijke normen

• meer uren met kind niet beter
• Stress door (geld)zorgen

negatieve invloed op kind (univ.
Maryland, 2009)

• Kinderen van werkende
moeders presteren beter op 
school (prof. Röhr-Sendlmeier, Bonn, 2006)
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Nieuwe kwestie: het brein



sinds 2012:
Vrouwen vinden zichzelf betere opvoeders



Het overdreven brein
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Nieuwe kwestie: het jongensprobleem?

• Verschillen binnen seksen groter dan tussen
seksen

• Maatschappelijke verwachting jongens : stoer, 
druk

• Arbeidsmarkt verwachting: communicatief, 
zelfsturend

• pedagoog Mieke van Stigt
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De onderschatte opvoeding

• ‘Mannen zijn beter’ -> vrouw wordt
slechter

• Opvoeding beinvloedt hersenen

• Jongen draait een been uit Barbie. 
• ouder: 
• ‘zo zit een Barbie dus in elkaar, kun je 

haar ook weer repareren?’ 
• Jongen draait een been uit Barbie. 
• ouder:
• ‘dat doet Barbie wel pijn hoor’. 

• Prof. Lydia Krabbendam, VU;
• https://martevansanten.wordpress.com/2012/04/03/het-

kinderbrein-is-kneedbaar/



Nieuwe kwesties:
de participatiesamenleving
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Minder intramurale zorg ouderen



Minder betaalde 
huishoudelijke zorg



Meer mantelzorg:  vooral vrouwen

% dat hulp gaf
aan
alleenstaande
ouder

2002 2014

zoons 15 % 25 %

dochters 25 % 40%



Nieuwe kwesties:
Emancipatie als verblijfsgrond?

https://www.npo.nl/nos-journaal/08-03-
2018/POW_03689596
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De komende 60 jaar

• Van vrouwenzaak naar maatschappelijk
probleem

• Van brein en gedrag naar maatschappelijk
probleem

• Economische zelfstandigheid voor alle
vrouwen

• Loonkloof dichten
• Steun aan emancipatie vrouwen migratie-

achtergrond
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Dank voor uw aandacht! 
e.tonkens@uvh.nl

www.evelientonkens.nl
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