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Voorwoord

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft een traditie opgebouwd in het 
maken van overzichtsstudies over de positie van vrouwen in Nederland. Tussen 1977 
en 1997 droegen deze studies de titel Sociale�atlas�van�de�vrouw. Vanaf 2000 brengt het 
scp samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) tweejaarlijks de Emanci-
patiemonitor�uit. Deze publicatie is meer beschrijvend van karakter dan de eerstge-
noemde, die ook verklaringen bevatte evenals reflecties op de bevindingen in het 
licht van het overheidsbeleid.

Mede op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft het scp nu opnieuw een Sociale atlas samengesteld. Deze is helemaal gewijd 
aan de positie en participatie van vrouwen uit etnische minderheden. Tal van thema’s 
passeren de revue. Uiteraard worden de klassieke onderwerpen onderwijs, arbeid 
en inkomen besproken, maar ook veel nieuwe thema’s komen aan bod. Dankzij 
een omvangrijke enquête onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
kunnen we voor het eerst de combinatie van arbeid en zorg in deze groepen, hun 
vrijetijdsbesteding, hun deelname aan de civil�society en hun politieke participatie uit-
voerig onder de loep nemen. Hun gezondheid krijgt ook aandacht evenals het hoog 
op de politieke agenda staande onderwerp seksueel geweld.

In de Sociale atlas wordt de positie en participatie van de vrouwen uit de diverse 
etnische minderheden steeds vergeleken met die van de autochtone vrouwen en 
met die van de mannen uit de eigen groep, en bovendien getoetst aan de doelen van 
het emancipatiebeleid van de Nederlandse regering. De autochtone vrouwen en de 
normen die in het emancipatiebeleid voor hen zijn vastgesteld, vormen in beginsel 
de maatstaf voor de beoordeling van de situatie van de allochtone vrouwen in dit 
rapport. Hoewel er grote verschillen tussen en binnen de etnische groepen bestaan, 
kunnen we in het algemeen wel vaststellen dat deze maatstaf in veel gevallen nog 
ver afstaat van de werkelijkheid van allochtone vrouwen en ook niet altijd aansluit 
bij voor hen belangrijke waarden en normen. Als onderzoekers is het onze taak de 
afstand te laten zien. Of en hoe de afstand tot de maatstaf verkleind moet en kan 
worden, is onderwerp van politiek en maatschappelijk debat.

In deze publicatie, De�balans�opgemaakt, staan de belangrijkste bevindingen van 
de Sociale atlas. Degenen die geïnteresseerd zijn in meer uitvoerige analyses en 
beschouwingen kunnen deze vinden in de tegelijkertijd verschijnende publicatie 
Sociale�atlas�van�vrouwen�uit�etnische�minderheden�(Keuzenkamp en Merens 2006). 

Behalve veel scp-medewerkers hebben ook diverse gastauteurs een bijdrage aan de 
Sociale atlas geleverd. Marjolijn Distelbrink en Erna Hooghiemstra (Nederlandse 
Gezinsraad) schreven een hoofdstuk over demografie. Marjolijn Das en Rik van der 
Vliet (cbs) leverden bijdragen aan de hoofdstukken over de combinatie van arbeid en 
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zorg en over inkomens. Marianne Cense (TransAct), Wilma Smeenk, Simone Ouds-
hoorn en Marijke Malsch (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshand-
having) schreven het hoofdstuk over geweld tegen meisjes en vrouwen. Ik ben hen 
zeer erkentelijk voor hun bijdragen. 

Ook dank ik de medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, die op verschillende momenten inbreng hebben geleverd, en met name Carlien 
Scheele, Mari Louise de Wilde en Eelco Wierda voor hun begeleiding van het project. 
Tot slot een woord van dank aan Sabine Kraus, Agaath Beuk en Isobel Wijnberg  
(e-Quality) en Henk Krijnen, Boukje Sijses, Paul Brassé en Vera Marinelli (Forum) voor 
hun opmerkingen en suggesties.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp

8 Voorwoord
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1� Meer�kennis�over�de�positie�en�participatie�van�

vrouwen�uit�etnische�minderheden

Er wonen in Nederland ruim 830.000 niet-westers allochtone vrouwen. Twee derde 
van hen is van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst. Gezien 
hun specifieke positie in de Nederlandse samenleving krijgen niet-westers alloch-
tone vrouwen extra aandacht in het overheidsbeleid.

De Sociale�atlas�van�vrouwen�uit�etnische�minderheden�(Keuzenkamp en Merens 2006) 
heeft tot doel een breed overzicht te bieden van de positie en participatie van verschil-
lende groepen vrouwen. De meeste aandacht gaat uit naar de vier grootste minder-
heidsgroepen in de vergelijking met de autochtone vrouwen. Bij enkele onderwerpen 
(onderwijs, arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid) is ook aandacht 
besteed aan de grootste vijf ‘nieuwe groepen’: (voormalig) Joegoslaven, Afghanen, 
Irakezen, Iraniërs en Somaliërs. In Nederland wonen ongeveer 95.000 vrouwen uit 
deze groepen.

De belangrijkste doelstelling van de Sociale atlas is het beschrijven van de positie 
van allochtone vrouwen op de volgende terreinen: onderwijs, betaalde arbeid, onbe-
taalde arbeid en de combinatie van arbeid en zorg, inkomen, gezondheid, geweld 
tegen vrouwen, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie en politieke parti-
cipatie. Steeds hebben we de situatie van de verschillende groepen allochtone vrou-
wen vergeleken met die van de autochtone vrouwen en met die van de mannen uit de 
eigen herkomstgroepering. Het tweede doel van het rapport is het verklaren van de 
eventuele verschillen op de onderzochte terreinen. In de derde plaats zijn de bevin-
dingen bezien in het licht van de doelen van het emancipatiebeleid. Het gaat niet 
zozeer om evaluatie van beleid, maar eerder om de vraag of de gestelde doelen naar 
verwachting binnen de aangegeven termijnen gerealiseerd zullen worden. De doelen 
en streefcijfers uit het emancipatiebeleid zijn toegesneden op de positie en participa-
tie van autochtone vrouwen. Autochtone vrouwen en de normen die voor hen in het 
emancipatiebeleid zijn vastgesteld, vormen daarmee in principe de maatstaf voor de 
beoordeling van de situatie van allochtone vrouwen in dit rapport.

In deze samenvattende en beschouwende publicatie presenteren we de belangrijkste 
bevindingen uit de Sociale atlas. In hoofdstuk 2 komen de vergelijkingen van de ver-
schillende groepen vrouwen met elkaar aan bod, waarbij wat de allochtone vrouwen 
betreft hier alleen wordt gekeken naar de vier ‘klassieke groepen’ (Turken, Marok-
kanen, Surinamers en Antillianen). De bevindingen op de diverse terreinen worden 
successievelijk samengevat en aan het eind gaan we in op de cumulatie en verklaring 
van de verschillen tussen de groepen vrouwen. In hoofdstuk 3 gaat de aandacht 
vervolgens uit naar de vergelijking van vrouwen en mannen binnen de etnische 
groepen. Ook daar wordt een (overigens meer beknopte) samenvatting gevolgd door 
een beschouwing over de aangetroffen verschillen. In hoofdstuk 4 gaan we in op de 
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grootste vijf nieuwe groepen (Joegoslaven, Afghanen, Irakezen, Iraniërs en Somali-
ers). Hoofdstuk 5 bevat een reflectie op de bevindingen in het licht van het beleid van 
de rijksoverheid. In hoofdstuk 6 volgt ten slotte een epiloog.

Alvorens hiertoe over te gaan eerst nog een kort woord over de samenstelling van 
de verschillende minderheidsgroepen (zie ook Distelbrink en Hooghiemstra 2006). 
Belangrijk om te bedenken is dat de leeftijdsopbouw van de groepen nogal verschilt, 
zowel onderling als van die van de autochtone bevolking. De niet-westerse bevolking 
is gemiddeld veel jonger. Er zijn nog maar weinig niet-westerse 65-plussers en verhou-
dingsgewijs veel jonge mensen. Zo is van alle in Nederland wonende vrouwen 30% 
jonger dan 25 jaar, bij de Surinamers gaat het om een kleine 40% en bij de Turken, 
Marokkanen en Antillianen zelfs om ongeveer 50%. Ook in de nieuwe groepen liggen 
deze percentages hoog. Somaliërs kennen het hoogste aandeel personen jonger dan 
25 jaar. Zes van de tien Somalische vrouwen vallen in die leeftijdscategorie.

Een ander punt dat hier vermelding verdient, is het onderscheid tussen verschil-
lende migratiegeneraties. Op dit moment behoort het grootste deel van de vrouwen 
en mannen uit etnische minderheden nog tot de eerste generatie. Het aandeel van de 
tweede generatie neemt echter toe. Van de zogenoemde klassieke groepen (Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen) behoort inmiddels twee vijfde tot bijna 
de helft tot de tweede generatie. Verreweg de meeste leden van de tweede generatie 
zijn nog jong. Bijna vier vijfde van de niet-westers allochtone vrouwen van de tweede 
generatie is jonger dan 20 jaar.

Het gedrag van de huidige jonge migranten van de tweede generatie zal in de 
toekomst steeds meer het gezicht van de minderheden gaan bepalen. In hoofdstuk 6 
komen we daar nog op terug.

Tot slot zijn er verschillen in gezinsvorming. Vrouwen uit etnische minderheden 
krijgen vaak op jongere leeftijd en vaak meer kinderen, dan autochtone vrouwen. 
Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Somalische en Afghaanse vrouwen krijgen 
tegenwoordig gemiddeld rond het 25ste jaar hun eerste kind (autochtone op hun 
29ste).

 

10
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2� Turkse,�Marokkaanse,�Surinaamse,�Antilliaanse�en�
autochtone�vrouwen�vergeleken

2.1� Onderwijs

Laag�gerealiseerd�opleidingsniveau�van�Turkse�en�Marokkaanse�vrouwen
Het opleidingsniveau van alle vier de groepen allochtone vrouwen is lager dan dat 
van de autochtone. Vooral degenen die al lang in Nederland wonen en zij die hier als 
huwelijksmigrant komen, hebben een laag opleidingsniveau en ook hun beheersing 
van de Nederlandse taal is beperkt. 

De Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben vaak niet meer dan basisonderwijs 
gevolgd; 19% respectievelijk 39% van de niet-schoolgaande bevolking heeft zelfs 
helemaal geen of hooguit enkele jaren basisonderwijs genoten. Zij hebben ook het 
minst vaak een opleiding op minimaal mbo-niveau afgerond (20% resp. 24%). De 
autochtone vrouwen scoren wat dit laatste betreft, het hoogst (65%) en de Suri-
naamse en Antilliaanse zitten ertussenin (43% resp.45%).

Bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen is vooral de eerste generatie erg laag opge-
leid: 65% van de Turkse en 68% van de Marokkaanse vrouwen uit deze groep heeft 
maximaal basisonderwijs gevolgd en vaak zelfs dat niet. Dit zijn niet alleen vrouwen 
die al lang geleden naar Nederland gekomen. Ook onder de huwelijksmigranten zijn 
er velen zonder enig diploma, vooral onder de Marokkaanse vrouwen (driekwart). Bij 
de Turkse huwelijksmigranten gaat het om iets minder dan de helft.

Turkse�en�Marokkaanse�meisjes�doen�het�slechter�in�het�onderwijs
Uit de vergelijking van de huidige onderwijsprestaties van de verschillende groepen 
meisjes en vrouwen blijkt eveneens dat de allochtonen het in alle opzichten slechter 
doen dan de autochtonen. De taal- en rekenprestaties zijn lager, de adviezen voor het 
voortgezet onderwijs zijn doorgaans lager, allochtone meisjes slagen minder vaak 
voor hun middelbareschoolexamen en hun instroom in het hbo en wo is lager. De 
Turkse en Marokkaanse meisjes doen het van de verschillende groepen meestal het 
slechtst. Alleen bij de rekenprestaties in het basisonderwijs zijn het de Antilliaanse 
meisjes die de laagste scores te zien geven.

In het onderwijsbeleid gaat veel aandacht uit naar het voorkomen van voortij-
dig schoolverlaten en het behalen van ten minste een startkwalificatie (minimaal 
niveau 2 van het mbo of een havo/vwo-diploma). De uitval onder allochtone meisjes 
is groter dan die onder autochtone. Het grootst is de uitval onder de Antilliaanse en 
Turkse meisjes. Wat de startkwalificatie betreft, scoren de Turkse meisjes het laagst. 
Slechts 32% van hen verlaat het onderwijs met een startkwalificatie vergeleken met 
80% van de autochtone meisjes. 
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Het stimuleren van de keuze voor exacte studierichtingen is een ander belangrijk 
thema van het onderwijsbeleid. Op dit punt blijken de allochtone meisjes het beter 
te doen dan de autochtone: zij kiezen wat vaker voor een technische studie. Econo-
mische studies (hbo) en juridische studies (wo) zijn favoriet onder de allochtonen, 
beduidend meer dan bij de autochtone meisjes. De Antilliaanse meisjes in het wo 
vormen hierop een uitzondering. Gedrag en maatschappij is hun favoriete keuze, 
evenals van de autochtone meisjes.

Rendement�van�inburgering�bij�vrouwen�niet�altijd�duidelijk
Behalve op het reguliere onderwijs is in de Sociale atlas uitgebreid ingegaan op het 
thema inburgering (Turkenburg en Gijsberts 2006). Er is onderscheid gemaakt tussen 
de zogenoemde nieuwkomers en oudkomers. Deze laatste groep bestaat uit migranten 
die zich voor 1 oktober 1998 voor het eerst in Nederland vestigden. Werkzoekenden en 
opvoeders zijn specifieke prioritaire doelgroepen in het inburgeringsbeleid.

De inburgeringstrajecten voor nieuwkomers kunnen verschillende doelen beogen: 
het verwerven van arbeid, het volgen van een (beroeps)opleiding of een sociaal doel 
(bv. opvoedingsondersteuning of maatschappelijke participatie), dit in combinatie 
met taalverwerving (nt2). Het percentage vrouwen onder de nieuwkomers bedroeg 
de afgelopen jaren steeds ongeveer 59. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het 
aandeel van vrouwen in de verschillende trajecten. Evenmin is bekend hoeveel van 
hen het inburgeringstraject met succes afronden.

Over vrouwelijke deelnemers aan trajecten voor�oudkomers�is meer informatie 
beschikbaar. In 2004 was driekwart van alle personen die aan een inburgeringstra-
ject begonnen, vrouw. In de categorie ‘opvoeders’ gaat het om 92%, maar ook bij de 
werklozen zijn vrouwen in de meerderheid (58%). Twee derde van de werklozen volgt 
een programma gericht op arbeidsdeelname (in combinatie met nt2). De opvoeders 
volgen meestal een traject gericht op opvoeding en gezondheid (in combinatie met 
taal). Er zijn helaas geen betrouwbare gegevens over de uitval. Uit kwalitatieve onder-
zoeken is bekend dat met name vrouwen uitvallen vanwege hun thuissituatie, en dat 
zwangerschap een belemmering vormt voor deelname aan inburgeringstrajecten.

2.2� Betaalde�arbeid

Arbeidsdeelname�het�hoogst�bij�Surinaamse�en�autochtone�vrouwen
Deze Sociale atlas bevat omtrent de arbeidsdeelname van de klassieke groepen 
vooral een aantal kerncijfers, aangezien dit thema recentelijk elders al uitvoerig is 
belicht (Gijsberts en Merens 2004; scp/wodc/cbs 2005) en ook eerder al diepgaand 
werd onderzocht (Hooghiemstra en Merens 1999). Zo is genoegzaam bekend dat met 
name de Surinaamse vrouwen het goed doen in hun deelname aan de arbeidsmarkt. 
Zij scoren zelfs wat beter dan de autochtone vrouwen (58% vergeleken met 56% in 
2004). Bij de Turken en Marokkanen bedragen deze percentages respectievelijk 33% 
en 28%.

Turkse,�Marokkaanse,�Surinaamse,�Antilliaanse�en�autochtone�vrouwen�vergelekenVoorwoord
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13Turkse,�Marokkaanse,�Surinaamse,�Antilliaanse�en�autochtone�vrouwen�vergeleken

Overigens zijn er aanzienlijke verschillen binnen de groepen. Bij de Turkse vrouwen 
werkt slechts 13% van de eerste generatie die voor 1980 naar Nederland is gekomen, 
en 20% van de eerste generatie die later hier kwam. Voor de huwelijksmigranten ligt 
het percentage iets hoger (23%). De participatiegraad is het hoogst bij de tweede 
generatie (34%) en de tussengeneratie1 (37%). Ook bij de Marokkanen is de partici-
patiegraad het hoogst onder de tweede generatie (41%). De laagste arbeidsdeelname 
binnen die groep vinden we onder de huwelijksmigranten (15%) en de eerste gene-
ratie (17% van degenen die zich na 1980 in Nederland vestigden2). Bij de Surinaamse 
en Antilliaanse vrouwen is de participatiegraad juist het hoogst onder de huwelijks-
migranten (resp. 70% en 73%). Zoals in paragraaf 2.3 nog aan bod zal komen, gaat 
uiteraard ook van de gezinssituatie een flinke invloed uit op de arbeidsdeelname, 
die opnieuw verschillend uitpakt in de diverse groepen. De belangrijkste bepalende 
factor voor de arbeidsdeelname is overigens het opleidingsniveau.

Deeltijdbaan�meest�favoriet�bij�allochtone�vrouwen
Nederland staat in de wereld bekend als koploper als het gaat om deeltijdwerk. Dit 
blijkt het sterkst te moeten worden toegeschreven aan het hoge aandeel deeltijders 
onder de autochtone werkende vrouwen, dat maar liefst 75% bedraagt (vrouwen met 
banen van minder dan twaalf uur zijn hierbij inbegrepen). Maar ook de meerderheid 
van de vrouwen uit etnische minderheden werkt vaak in deeltijd. Bij de Turken is 
het 63%, bij de Marokkanen 65%, bij de Surinamers 60% en bij de Antillianen 70% 
(Merens 2006).

Segregatie�op�de�arbeidsmarkt
Van de werkende vrouwen zijn autochtone vrouwen vaker in middelbare en hogere 
functies werkzaam dan vrouwen uit de andere groepen. De Turkse en Marokkaanse 
vrouwen zijn het vaakst in elementaire en lagere functies te vinden. Gezien de ver-
schillen in opleidingsniveau die eerder werden beschreven, wekt deze uitkomst geen 
bevreemding.

Vrouwen werken het meest bij de overheid en in de gezondheidszorg. Dit geldt het 
sterkst voor de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen: ongeveer zes van de tien werken 
daar, vergeleken met vier op de tien Marokkaanse en autochtone vrouwen en drie 
op de tien Turkse. De Turkse en Marokkaanse vrouwen werken van de verschillende 
groepen het meest in de dienstverlenende sector en dan vooral de schoonmaak.

De verdeling over soorten beroepen verschilt niet zo sterk tussen de groepen. De 
grootste groep is steeds te vinden in de economische, administratieve en commerci-
ele beroepen. Wel zijn de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen wat vaker te vinden in 
de persoonlijke en sociale verzorging en de Turkse en Marokkaanse vrouwen vaker 
in ‘algemene beroepen’. Dit zijn beroepen waarvoor nauwelijks scholing is vereist 
(zoals productiewerk en schoonmaak).

Tot slot blijkt dat de allochtone vrouwen beduidend vaker een flexibel contract 
hebben dan de autochtone. Bij de Turken en Marokkanen gaat het om 26% van de 
vrouwen en bij de Antillianen om 21%. De Surinaamse vrouwen zitten in dit opzicht 
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dicht bij de autochtone, 12% van hen heeft een flexibel contract vergeleken met 8% 
van de autochtone vrouwen.

2.3� Combinatie�van�arbeid�en�zorg

Opvattingen�en�wensen
Over het geheel bezien zijn de opvattingen van allochtone vrouwen wat traditioneler 
dan die van autochtone vrouwen. Gevraagd naar de opvattingen over verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden tussen partners, zijn de Marokkaanse maar vooral 
de Turkse vrouwen het meest traditioneel te noemen en de autochtone vrouwen het 
meest modern.

Interessant is dat de intentie om te blijven werken na de geboorte van kinderen 
bij sommige groepen allochtone vrouwen vaker aanwezig is dan bij de autochtone 
(Merens et al. 2006). Onder de vrouwen die werkten ten tijde van de zwangerschap 
van hun oudste kind, zeggen de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen in 
groteren getale dat zij van plan waren te blijven werken, dan de autochtone en Antil-
liaanse vrouwen. Het gaat hierbij wel om een specifieke groep, namelijk degenen 
die werkten voor de geboorte van hun kinderen. Vrouwen die niet (meer) werkten, 
vallen erbuiten, en deze groep is onder de Turken en Marokkanen groot. Het verschil 
binnen die (destijds) werkenden is desalniettemin opmerkelijk.

Opvallend is ook dat in alle vijf de etnische groepen de overgrote meerderheid van 
de nog kinderloze vrouwen onder de 40 jaar zegt dat ze willen blijven werken. Er zijn 
geen significante verschillen tussen allochtone en autochtone vrouwen. Het gaat bij 
de allochtone vrouwen veelal om de tweede generatie, die wat hun plannen betreft, 
dus zeker niet negatief afsteken bij de jonge autochtone vrouwen.

Het onderzoek laat eveneens zien dat zo’n 10% van de niet (meer) werkende 
Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen tussen de 20 en 60 jaar (weer) zou 
willen werken en beschouwd kan worden als potentiële herintreedsters of late 
intreedsters (cijfers voor autochtone en Surinaamse vrouwen zijn niet bekend).

Werken�voor�en�na�de�geboorte�van�kinderen
Op basis van gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek is nagegaan wat er feitelijk gebeurt rond de geboorte van kinderen 
(Merens et al. 2006). De analyse heeft betrekking op de geboorten tussen september 
1999 en september 2003 en op personen die in deze hele periode in Nederland woon-
den. Zij heeft daarmee betrekking op een relatief jonge groep vrouwen en huwelijks-
migranten zijn erin ondervertegenwoordigd.

In alle vier de allochtone groepen is de arbeidsparticipatie voor de geboorte van 
het eerste kind lager dan bij de autochtone vrouwen en in alle groepen stopt een 
substantieel deel met werken. De daling is het grootst bij de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen van de tweede generatie (17 resp. 15 procentpunten). Bij die van de eerste 
generatie daalt het percentage dat werkt, met 13 procentpunten. In deze groepen was 
het aandeel werkenden overigens al het kleinst (resp. 58% en 62%). De autochtone 
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vrouwen en de Antilliaanse vrouwen van de tweede generatie zijn in de onderzochte 
periode het minst gestopt met werken (daling met 9 procentpunten).

Anderhalfverdienersmodel�populair
Gezien de relatief lage arbeidsdeelname van de Turkse en Marokkaanse vrouwen valt 
te verwachten dat onder paren het traditionele eenverdienerstype nog relatief veel 
voorkomt. Dat blijkt inderdaad het geval: respectievelijk 36% en 32% van de Turkse 
en Marokkaanse paren behoort daartoe. De hoge werkloosheid in deze groepen is 
terug te vinden in een hoog percentage geenverdieners (27% resp. 33%). Interes-
sant is echter dat onder de tweeverdieners net als bij de autochtonen de zogenoemde 
grote anderhalfverdieners het meest voorkomen. Bij een op de zes paren van Turkse 
of Marokkaanse herkomst werkt de man ten minste 33 uur per week en de vrouw 
tussen de 12 en 32 uur.

De Surinaamse en Antilliaanse paren lijken over het geheel genomen sterk op de 
autochtone. Grote anderhalfverdieners komen in al deze drie categorieën het meest 
voor (34%, 35% en 40%). Opvallend is echter het grote aandeel Antilliaanse, maar 
vooral Surinaamse paren waarvan beide partners voltijds werken (hier opgevat als 
ten minste 33 uur per week). Bij de Surinamers gaat het om 21%, bij de Antillianen 
om 16% en bij de autochtonen om 14% van de paren.

De feitelijke situatie wijkt veelal af van wat de paren zouden willen. Bij alle 
groepen (met uitzondering van de Marokkaanse mannen) is het grote anderhalf-
verdienerstype favoriet. Tussen de 35% en 45% geeft daaraan de voorkeur. Het 
dubbelverdienerstype (beide partners werken voltijds) is met name populair bij 
de Surinamers en Antillianen (bij ongeveer twee op de tien). Half-om-halfverdie-
nen (beide partners werken maximaal 32 uur per week) is het meest in trek bij de 
autochtone vrouwen en mannen (resp. 25% en 29%), maar ook een groot aantal 
Surinamers en, in iets mindere mate, Antillianen vindt dit een aantrekkelijke ver-
deling.

Turkse�en�Marokkaanse�vrouwen�besteden�de�meeste�uren�aan�onbetaalde�arbeid
In een enquête onder allochtonen en autochtonen in de 50 grootste gemeenten (las)3 
is gevraagd naar de tijdsbesteding op een bepaalde dag. Deze methode wijkt wat af 
van de gangbare methode van onderzoek naar tijdsbesteding, maar geeft in elk geval 
een indruk van de verschillen tussen de vijf groepen. Vooral de Marokkaanse vrou-
wen besteden relatief veel tijd aan onbetaalde arbeid (4,9 uur per dag), gevolgd door 
de Turkse vrouwen (4,3 uur per dag). Bij de Surinaamse, Antilliaanse en autochtone 
vrouwen gaat het om resp. 3,2, 2,7 en 3,0 uur per dag. De verschillen zitten vooral 
in de grotere hoeveelheid tijd die de Turkse en Marokkaanse vrouwen besteden aan 
schoonmaken, het bereiden van maaltijden en de zorg voor kinderen.

Terwijl vaak wordt gezegd dat vooral veel Turkse en Marokkaanse vrouwen druk 
in de weer zijn met informele hulp, komt uit dit onderzoek een ander beeld naar 
voren. De Surinaamse en autochtone vrouwen doen dit het meest frequent (19%), 
bij de Turken en Marokkanen geeft 15% van de vrouwen aan regelmatig informele 
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hulp te verlenen. De belangrijkste verklaring hiervoor is vermoedelijk dat het aan-
deel ouderen (die naar verhouding vaak hulpbehoevend zijn) nog relatief klein is.

Gebruik�van�kinderopvang
De Turkse en vooral de Marokkaanse werkende ouders maken minder gebruik 
van kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar dan de Surinaamse, Antilliaanse en 
autochtone ouders. Turkse ouders maken drie keer zo vaak gebruik van opvang in 
een kinderdagverblijf als Marokkaanse ouders (22% resp. 7%). Bij de Antillianen is 
het grootste aandeel gebruikers van een of andere vorm van kinderopvang te vinden 
(76%), en ook het kinderdagverblijf wordt door hen het meest gebruikt (62%).

Als reden om geen gebruik te maken van opvang in een kinderdagverblijf komen 
er vooral drie naar voren: het is niet nodig omdat de ouders het zelf kunnen regelen, 
het is niet nodig omdat er andere oplossingen zijn (informele opvang) of het is te 
duur. (Merens et al. 2006)

Buitenschoolse opvang wordt in alle groepen weinig gebruikt. De Surinaamse, 
Antilliaanse en autochtone werkende ouders doen dit wederom het meest.

Gebruik�van�verlofregelingen
Onder werkende moeders maken de Surinaamse en autochtone vrouwen het meest 
gebruik van ouderschapsverlof, bijna twee keer zoveel als de Antilliaanse en Marok-
kaanse vrouwen. De Turkse vrouwen zitten ertussenin. De onbekendheid met 
ouderschapsverlof blijkt groot te zijn. Vooral de Turken en, in iets mindere mate, 
Marokkanen en Antillianen zeggen niet te weten wat dit is.

Ook is onderzocht in welke mate werkende vrouwen verlof hebben genomen om 
te zorgen voor een zieke naaste (kind, partner of ouder). Daarvoor is eerst nagegaan 
of de vijf groepen vrouwen verschillen in het al of niet verlenen van dergelijke zorg 
gedurende korte of langere tijd. Dat blijkt niet zo te zijn. Vervolgens blijken er even-
min significante verschillen te bestaan in de mate waarin zij verlof opnemen in zo’n 
situatie.

2.4� Inkomen

Economische�zelfstandigheid�het�laagst�bij�Turkse�en�Marokkaanse�vrouwen
Economische zelfstandigheid is van oudsher een kernthema van het emancipatie-
beleid. Iemand wordt in het beleid als economisch zelfstandig opgevat indien hij of 
zij met betaalde arbeid een inkomen verdient van ten minste 70% van het nettomi-
nimumloon. In 2005 is dat ongeveer 730 euro per maand. Mensen met een uitkering 
zijn volgens deze definitie niet economisch zelfstandig.

Gezien de grote verschillen in arbeidsdeelname wekt het geen verbazing dat de 
Turkse en Marokkaanse vrouwen het kleinste aandeel economisch zelfstandigen 
kennen. In 2002 ging het om respectievelijk 20% en 19%. Het aandeel is het hoogst 
bij de Surinaamse vrouwen (47%), gevolgd door de autochtone vrouwen (43%). Van 
de Antilliaanse vrouwen is 37% economisch zelfstandig.
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Geen�ongelijke�beloning�allochtone�vrouwen�vergeleken�met�autochtone�vrouwen
Ook ongelijke beloning is een aloud thema van beleid. Vrouwen verdienen al zolang 
dit wordt nagegaan minder dan mannen, ook als rekening wordt gehouden met 
verschillen in determinanten van de loonhoogte (zoals opleidingsniveau, omvang 
arbeidsduur en functieniveau). Het statistisch onverklaarde beloningsverschil van 
3% tot 7% wordt door de jaren heen niet kleiner. Een interessante vraag is of alloch-
tone vrouwen wellicht ook nog te maken hebben met een verschil in beloning ver-
geleken met autochtone vrouwen. Indien rekening wordt gehouden met verschillen 
in leeftijd, opleiding, functieniveau en dergelijke, blijkt het uurloon van de Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen echter niet significant van dat 
van de autochtone vrouwen te verschillen. (Merens en Van der Vliet 2006)

Uitkeringsaf hankelijkheid�bij�allochtone�vrouwen�groot
Allochtone vrouwen zijn beduidend vaker afhankelijk van een uitkering dan autoch-
tone. Vooral het hoge aandeel Turkse vrouwen met een wao-uitkering is opvallend 
(eind 2003 was dat 13% van de 15-64-jarigen). Bij de Marokkaanse vrouwen is dit aan-
deel veel lager (6%). Bij de Surinaamse vrouwen bedraagt het 9%, bij de Antilliaanse 
5% en bij de autochtone 8%.

2.5� Gezondheid�

Allochtone�vrouwen�zijn�minder�gezond�…
Vrouwen uit etnische minderheden zijn in het algemeen minder gezond dan autoch-
tone vrouwen. De beschikbare bronnen geven helaas niet altijd antwoord op de 
vraag in hoeverre er gezondheidsverschillen bestaan tussen de groepen vrouwen van 
verschillende etnische herkomst. De beschikbare indicatoren wijzen echter alle in 
dezelfde richting. (Hessing-Wagner 2006) 

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de sterftekans van allochtone vrouwen op 
de meeste leeftijden groter is. Dit begint al bij zuigelingen met niet-westerse ouders. 
Zij hebben 35% meer kans om te overlijden dan autochtone zuigelingen. Ook is 
de perinatale sterfte onder de allochtone vrouwen hoger dan onder de autochtone 
(drie keer zo hoog). Abortus komt veel voor bij allochtone vrouwen, vooral bij de 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Meer dan de helft van alle abortuscliënten is 
allochtoon.

Allochtone vrouwen schatten hun eigen gezondheid slechter in dan autochtone. 
De Turkse vrouwen schetsen het somberste beeld: slechts 50% van deze vrouwen 
ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed, vergeleken met 79% van de autochtone 
vrouwen. Bij de Marokkanen, Surinamers en Antillianen geldt dit voor 59%, 63% en 
62%. Meer allochtone dan autochtone vrouwen zeggen bovendien te lijden aan chro-
nische aandoeningen als migraine, aandoeningen van de nek of schouder, duizelig-
heid en diabetes. 

Tot slot kwam naar voren dat onder 55-plussers vooral veel Turkse en Marok-
kaanse vrouwen te maken hebben met fysieke beperkingen (resp. 51% en 61%). Het 
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minst geldt dit voor de Antilliaanse vrouwen (17%), gevolgd door de autochtone 
(20%). Surinaamse oudere vrouwen hebben er wat meer mee te maken (30%), maar 
nog altijd beduidend minder dan de Turkse en Marokkaanse.

De verschillen in gezondheid hebben tal van oorzaken. Deels gaat het om soci-
aal-economische factoren, zoals opleiding, inkomen en huisvesting. Ook de leefstijl 
speelt echter een rol. De Turkse vrouwen vertonen op verschillende leefstijlken-
merken de meest ongunstige score. Het aandeel rokers, mensen met onvoldoende 
beweging en met een (veel) te hoog gewicht is in deze categorie het grootst. De 
Marokkaanse vrouwen komen wel in de buurt van de Turkse, maar onder hen bevindt 
zich een opvallend lager percentage rokenden (7% versus 35%).

…�en�maken�meer�gebruik�van�medische�voorzieningen
Allochtone vrouwen maken van vrijwel alle medische voorzieningen meer gebruik 
dan autochtone vrouwen (Hessing Wagner 2006). Alleen de fysiotherapeut en alter-
natieve genezers worden door hen minder bezocht en ook gebruiken zij minder 
vaak vrij verkrijgbare medicijnen. Kijkend naar het bezoek aan de diverse typen 
(para)medici is het beeld gedifferentieerd. Zo is het bezoek aan de huisarts het 
hoogst onder de Turkse vrouwen, dat aan de fysiotherapeut het hoogst onder de Suri-
naamse, aan de medisch specialist het hoogst onder de Antilliaanse en aan de tand-
arts het hoogst onder de Marokkaanse vrouwen.

De gebruikscijfers van zorgvoorzieningen lijken erop te wijzen dat de fysieke 
toegankelijkheid niet echt een probleem is. Wel zijn er twijfels over de sociale toe-
gankelijkheid. Taal-, cultuur- en interpretatieverschillen leiden er waarschijnlijk toe 
dat de effectiviteit van de zorg voor allochtone vrouwen minder groot is dan voor 
autochtone vrouwen. 

2.6� Geweld�tegen�meisjes�en�vrouwen

Wat�komt�nu�eigenlijk�hoe�vaak�voor?
Geweld tegen allochtone meisjes en vrouwen staat de laatste jaren volop in de 
belangstelling. Dit betreft zowel huiselijk geweld als zogenoemde cultuurspecifieke 
vormen van geweld als eergerelateerd geweld (beter bekend als eerwraak) en geni-
tale verminking. Hoewel er verschillende registraties beschikbaar zijn en er ook wel 
wat onderzoek is gedaan naar de mate waarin allochtone meisjes en vrouwen het 
slachtoffer zijn van dergelijk geweld, en naar eventuele verschillen met autochtone 
vrouwen, is het moeilijk een goed beeld te vormen van de omvang van dit verschijn-
sel. (Cense et al. 2006)

Er is welgeteld één landelijk onderzoek dat een beeld geeft van de mate waarin 
allochtone vrouwen slachtoffer zijn van niet-incidenteel huiselijk geweld. Huiselijk 
geweld is hierin breed opgevat: de aantasting van de persoonlijke integriteit van het 
slachtoffer door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het onderzoek 
uit 2001 komt tot een aandeel van 24% bij de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse 
en Antilliaanse vrouwen, dat te kennen geeft ooit slachtoffer te zijn geweest van 
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niet-incidenteel huiselijk geweld. Er doen zich aanzienlijke verschillen voor tussen 
de groepen. De Marokkaanse vrouwen geven het minst aan ooit slachtoffer te zijn 
geweest (14%), de Antilliaanse vrouwen het meest (41%). De Surinaamse en Turkse 
vrouwen zitten ertussenin (resp. 28% en 21%).

Het totale percentage slachtoffers bij de allochtone vrouwen is laag vergeleken 
met dat van 45% vrouwelijke slachtoffers dat bleek uit eerder onderzoek onder 
autochtonen. Opmerkelijk is echter dat wanneer er specifiek wordt gekeken naar 
geweld door de (ex-)partner, er nauwelijks verschillen bestaan tussen de allochtone 
en autochtone vrouwen. Respectievelijk 16% van de allochtone en 15% van de autoch-
tone vrouwen heeft daar ooit mee te maken gehad.

Fragmentarische�informatie�over�specifieke�vormen�van�geweld
De term eergerelateerd geweld duidt op ‘elke vorm van geestelijk of lichamelijk 
geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) 
schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie, 
waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken’. Deze vorm van geweld 
heeft de afgelopen jaren in de pers veel aandacht gekregen. Landelijke cijfers over 
hoe vaak het voorkomt, ontbreken echter. Dat het geen incidenten zijn, blijkt wel uit 
gegevens uit de politieregio Haaglanden. In een periode van een half jaar waren er 
79 gevallen waarbij waarschijnlijk sprake is van eergerelateerd geweld.

Mensenhandel staat al langer in de belangstelling. Het gaat hierbij om het onder 
dwang brengen en houden van mensen in de prostitutie en het werven en meenemen 
van iemand om hem of haar in een ander land in de prostitutie te brengen. Aange-
zien vooral vrouwen slachtoffer worden van mensenhandel, wordt vaak de term vrou-
wenhandel gehanteerd. Het is uiteraard lastig bij dergelijke vormen van criminaliteit 
goede cijfers te verkrijgen. Meestal worden verschillende bronnen gehanteerd. Om 
hier een indicatie te geven: in 2004 waren er bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel 
405 aanmeldingen van vermoedelijke slachtoffers van vrouwenhandel. Het gaat 
veelal om slachtoffers uit Centraal- en Oost-Europa, maar een groot aantal slachtof-
fers (59 in 2004) komt uit Nederland.

Over het aantal slachtoffers van�loverboys�zijn geen landelijke cijfers voorhanden. 
De beschikbare bronnen wijzen erop dat de gemiddelde loverboy een Nederlandse 
jongen is van 20-30 jaar, meestal met een allochtone (vaak Marokkaanse) achter-
grond. Het is niet zeker of meisjes uit bepaalde etnische groepen zijn oververte-
genwoordigd onder de slachtoffers. Vaak hebben zij de Nederlandse nationaliteit 
en de indruk bestaat dat onder de allochtone slachtoffers Marokkaanse meisjes de 
overhand hebben. 

Meisjesbesnijdenis of genitale verminking komt in Nederland vooral voor bij 
meisjes uit Somalië, maar bijvoorbeeld ook meisjes uit Ethiopië en Eritrea, Soedan 
en Ghana kunnen besneden worden. Schattingen wijzen erop dat per jaar minstens 
50 meisjes die in Nederland wonen, worden besneden.
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Bij�allochtone�vrouwen�meer�cumulatie�van�risicofactoren
Bij autochtonen en allochtonen zijn de oorzaken van dit geweld tegen meisjes en 
vrouwen van verschillend niveau: maatschappelijk (sekseongelijkheid), cultureel 
(opvattingen over de rollen van vrouwen en mannen) en individueel (cumulatie van 
stressfactoren bij daders). Het is aannemelijk dat er bij bepaalde groepen allochtone 
vrouwen sprake is van een cumulatie van risicofactoren (Cense et al. 2006). Een spe-
cifiek aandachtspunt bij allochtone vrouwen kan bovendien hun juridische afhanke-
lijkheid van de mannelijke partner zijn.

2.�� Vrijetijdsbesteding

Verschillen�in�participatie?
Wat vrouwen en mannen in hun vrije tijd doen en of zich daar ongewenste seksever-
schillen voordoen, is in het emancipatiebeleid nooit een issue geweest. Ook eventu-
ele verschillen tussen groepen vrouwen kwamen niet onder de aandacht. De vraag 
is natuurlijk of die verschillen er zijn. En een volgende vraag: als dat zo is, is dat dan 
ongewenst? Vrije tijd is immers (binnen de grenzen van de wet) vrij te besteden. In 
paragraaf 5.5 komen we op deze vraag terug.

In het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone en autochtone stedelingen 
(las, zie noot 3) is gevraagd naar een groot aantal vormen van vrijetijdsbesteding: 
sociale contacten, cultuur en uitgaan, mediagebruik en sport. Over het totaal bezien 
kunnen we vaststellen dat de deelname aan vrijetijdsactiviteiten van de autochtone 
vrouwen het hoogst is en van de Turkse en Marokkaanse vrouwen het laagst (Van den 
Broek 2006).

Veel�sociale�contacten
Ongeveer acht op de tien vrouwen hebben minstens eens per week contact met fami-
lie en met vrienden. De autochtone vrouwen scoren iets hoger dan de andere groe-
pen, maar de verschillen zijn klein. Allochtone vrouwen hebben wel vaker in hun 
vrije tijd contact met autochtonen. Dat geldt het sterkst voor de Surinaamse vrouwen, 
gevolgd door de Antilliaanse (55% resp. 48% zeggen dit vaak te hebben, vergeleken 
met 18% van de autochtone vrouwen). Bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen gaat 
het om respectievelijk 25% en 35%. Veel contact met buren zeggen juist de Turkse 
en Marokkaanse vrouwen te hebben. De gegevens wijzen niet op een groot sociaal 
isolement onder grote groepen allochtone vrouwen, hoewel nader onderzoek onder 
degenen met minder contacten uitsluitsel zou moeten geven over de mate waarin 
daarvan toch sprake is.

Turkse�en�Marokkaanse�vrouwen�maken�weinig�gebruik�van�het�‘klassieke’�cultuuraanbod
De vormen van cultuurdeelname zijn velerlei: bezoek aan musea, klassieke concerten 
en toneel, bezoek van films en popconcerten, zelf kunst beoefenen, enzovoort. Voor 
tal van activiteiten is in kaart gebracht in hoeverre vrouwen uit etnische minder-
heden daaraan deelnemen en of zij daarin verschillen van autochtone vrouwen. De 
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Turkse en Marokkaanse vrouwen nemen het minst deel aan de verschillende vormen 
van cultuur. De popcultuur uitgezonderd, zijn de percentages bij de autochtone vrou-
wen twee keer zo hoog als bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen. De Surinaamse en 
Antilliaanse vrouwen lijken in dit opzicht min of meer op de autochtone.

In aanvulling op deze ‘klassieke’ vormen van cultuurparticipatie is ook gekeken 
naar feesten met optredens, omdat allochtonen wellicht een ander cultureel circuit 
kennen. De gegevens leren inderdaad dat een grotere proportie Turkse, Marok-
kaanse en Surinaamse vrouwen dan autochtone (en overigens ook Antilliaanse) 
vrouwen dergelijke feesten bezoeken.

Mediaconsumptie�het�laagst�bij�Turkse�en�Marokkaanse�vrouwen
Ook bij dit onderwerp is de diversiteit in vormen groot. Het gaat zowel om lezen (van 
boeken, kranten en tijdschriften), het luisteren naar radio- en kijken naar televisiepro-
gramma’s, als om ict-gebruik. Alle groepen allochtone vrouwen lezen minder dan 
de autochtone, de Turkse en Marokkaanse vrouwen het minst. Luisteren naar Neder-
landse (publieke of commerciële) radioprogramma’s en kijken naar Nederlandse 
(publieke of commerciële) televisie wordt het minst gedaan door de Turkse vrouwen. 
Zij luisteren wel wat vaker dan andere allochtone vrouwen naar ‘eigen’ radioprogram-
ma’s, maar de Surinaamse vrouwen doen dat veruit het meest. Wanneer ook rekening 
wordt gehouden met het consumeren van ‘eigen’ media-uitingen, dan zijn de scores 
voor de Turkse vrouwen overigens weer hoger dan die van de Marokkaanse, hetgeen 
vermoedelijk te maken heeft met het grotere aanbod voor Turken.

Hoewel er in autochtone huishoudens iets vaker een pc aanwezig is, is dat ook in 
zeven à acht op de tien huishoudens van allochtonen het geval. De Turken en Marok-
kanen hebben wel minder vaak een internetaansluiting dan de anderen (ongeveer de 
helft), waardoor hun communicatiemogelijkheden vanuit huis wat beperkter zijn. 
Kijken we naar het gebruik van de pc om te mailen, internetten of anderszins, dan 
zien we ook dat de Turkse en Marokkaanse vrouwen dit het minst doen. Internetten 
of mailen is bijvoorbeeld in een week door vier van de tien gedaan. Dit geldt voor zes 
à zeven op de tien vrouwen uit de andere groepen.

Veel�vrouwen�sporten�nooit
Er zijn grote verschillen in sportdeelname tussen vrouwen. Grote groepen vrouwen 
hebben in het jaar voorafgaand aan het las-onderzoek nooit gesport: 66% van de 
Turkse, 61% van de Marokkaanse, 47% van de Surinaamse en 55% van de Antil-
liaanse vrouwen. Ook een aanzienlijke groep autochtone vrouwen heeft dat in het 
voorafgaande jaar niet gedaan, maar deze groep is wel duidelijk kleiner (34%). 
Allochtone vrouwen zijn minder dan autochtone aangesloten bij een sportvereni-
ging, maar wel weer wat vaker bij een sportschool of fitnesscentrum. 
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2.8� Maatschappelijke�participatie

De term maatschappelijke participatie is hier gebruikt voor deelname aan het maat-
schappelijk leven via vrijwillige verbanden. Het gaat om lidmaatschappen en het 
doen van vrijwilligerswerk. 

Betrokkenheid�bij�organisaties�vooral�laag�bij�Turkse�en�Marokkaanse�vrouwen
Nederland kent tal van organisaties, variërend van sportverenigingen tot vakbonden 
en beroepsorganisaties en van buurt- of wijkverenigingen tot organisaties voor natuur, 
milieu en internationale solidariteit. Er zijn grote verschillen in de mate waarin de 
diverse groepen vrouwen lid of donateur zijn van dergelijke organisaties (Dekker en 
Keuzenkamp 2006). De Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn dit het minst (23% resp. 
24% van hen is lid van ten minste een organisatie), de autochtone vrouwen het meest 
(71%). De Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zitten ertussenin (resp. 46% en 39%). 
Opvallend is het erg lage percentage dat lid of donateur is van een organisatie van of 
voor allochtonen. De Turkse vrouwen zijn dit nog het meest (3%).

De betrokkenheid bij religieuze organisaties is veel groter onder allochtone dan 
onder autochtone vrouwen. Er zijn allereerst grote verschillen in de mate waarin 
groepen zich tot een religie rekenen. Dit geldt voor bijna alle Turkse en Marokkaanse 
vrouwen (95%), driekwart van de Surinaamse en Antilliaanse en voor slechts een 
derde van de autochtone. In de tweede plaats gaan de allochtone vrouwen die zich tot 
een religie rekenen, vaker naar religieuze bijeenkomsten. De Antilliaanse vrouwen 
doen dit het meest (41% gaat meer dan enkele keren per jaar), gevolgd door de Turkse 
en Surinaamse vrouwen (29% resp. 24%) en de Marokkaanse vrouwen (18%). Bij de 
autochtone vrouwen geldt dit voor slechts 10%.

Vrijwilligerswerk�weinig�favoriet
De geconstateerde verschillen in betrokkenheid bij organisaties keren terug als we 
kijken naar het vrijwilligerswerk (Dekker en Keuzenkamp 2006). 85% respectievelijk 
86% van de Turkse en Marokkaanse vrouwen verricht geen vrijwilligerswerk, vergele-
ken met 77% van de Surinaamse, 76% van de Antilliaanse en 59% van de autochtone 
vrouwen.

Uit groepsgesprekken met Turkse en Marokkaanse vrouwen tussen de 20 en 
40 jaar komt naar voren dat als zij vrijwilligerswerk doen, het meestal gaat om mee-
helpen met verschillende activiteiten op de school van hun kinderen. Zij assisteren 
bij feestelijke gebeurtenissen en met knutselen, wassen het speelgoed en zijn soms 
leesmoeder of overblijfmoeder. Als de vrouwen anderszins als vrijwilliger actief zijn, 
is dat meestal in een vrouwencentrum of buurthuis, waar zij laagdrempelige activi-
teiten organiseren voor andere vrouwen (en soms kinderen).

De Turkse en Marokkaanse vrouwen vinden participatie allemaal belangrijk, zij 
het lang niet altijd in de vorm van vrijwilligerswerk. Het deelnemen aan door ande-
ren georganiseerde activiteiten is als zodanig voor hen al van groot belang vanwege 
de sociale contacten en het voorkomen van isolement. Maar verder zeggen de meeste 
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vrouwen het liefst betaald werk te willen verrichten, zij het meestal pas als de kinde-
ren naar school zijn.

2.�� Politieke�participatie

Het laatste inhoudelijke thema dat in de Sociale atlas aan bod is gekomen, is poli-
tieke participatie (Keuzenkamp 2006). De vertegenwoordiging van vrouwen in de 
politiek is van meet af aan een belangrijk thema geweest in het emancipatiebeleid 
en de laatste jaren is er ook aandacht gekomen voor de politieke vertegenwoordiging 
van allochtone vrouwen. Het lidmaatschap van deze politieke elite is maar voor wei-
nigen weggelegd. In dit rapport is daarom ook breed gekeken naar de mate van poli-
tieke betrokkenheid onder de verschillende groepen.

Politieke�betrokkenheid�onder�allochtone�vrouwen�lager
Een eerste indruk van de politieke betrokkenheid valt te verkrijgen door te vragen 
naar de mate van politieke interesse. Deze blijkt het geringst te zijn onder de Turkse 
vrouwen (23%). Bij de Marokkaanse vrouwen ligt dit percentage wat hoger (37%), 
gevolgd door de Antilliaanse vrouwen (41%). De Surinaamse en vooral de autochtone 
vrouwen zijn het meest politiek geïnteresseerd (47% resp. 55%).

Helaas zijn er geen gegevens over de opkomst bij verkiezingen van verschillende 
groepen vrouwen. In het las is echter wel gevraagd of men zou gaan stemmen 
indien er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden zouden worden. Een 
meerderheid van de vrouwen zegt daarop ja, maar de autochtone beduidend vaker 
(86%) dan de andere vrouwen (niet-stemgerechtigden zijn buiten beschouwing gela-
ten). De score is het laagst bij de Antillianen (57%), die van de andere drie groepen 
ontloopt elkaar niet. Zeven van de tien Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen 
zeggen dat ze zouden gaan stemmen.

Voorts is gekeken naar deelname aan concrete politieke activiteiten, hier opgevat 
als inzet voor de buurt of deelname aan een inspraak- of informatiebijeenkomst (op 
basis van Amsterdamse gegevens). Ongeveer een derde van de autochtone vrouwen 
heeft dat in een jaar gedaan, iets meer dan een vijfde van de Turkse, Surinaamse en 
Antilliaanse vrouwen en een zesde van de Marokkaanse vrouwen.

Geen�evenredige�vertegenwoordiging�in�politieke�functies
Bezien over het hele land was in 2005 4% van alle gemeenteraadsleden allochtoon, 
waarvan slechts een vijfde vrouw. Wanneer we onze blik alleen richten op de 50 groot-
ste gemeenten, is het aandeel allochtone raadsleden hoger, ongeveer 11%, waarvan 
opnieuw een vijfde vrouw is. De aandelen van allochtone raadsleden zijn lager dan die 
van de allochtonen in de bevolking: in heel Nederland is ongeveer 10% niet-westers 
allochtoon, in de 50 grootste gemeenten 18%.

Ook in de Provinciale Staten zijn de allochtonen ondervertegenwoordigd (3,5% in 
2005). En opnieuw zijn de mannen in de meerderheid.
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De samenstelling van de Tweede Kamer vormt wat etnische herkomst betreft, een 
goede afspiegeling van de samenleving: 10% van de Kamerleden behoort tot een van 
de etnische minderheden. Opmerkelijk is dat het aandeel vrouwen in deze groep 
groter is, namelijk twee derde.

2.10� Cumulatie�en�verklaring�van�verschillen

Het algemene beeld dat na lezing van de voorgaande paragrafen blijft hangen, is 
dat de participatie en positie van de Turkse en Marokkaanse vrouwen het laagst is 
en die van de autochtone vrouwen het hoogst. In tabel 2.1 zijn kernindicatoren voor 
de verschillende onderwerpen geselecteerd, met daarbij de scores van de vijf groe-
pen vrouwen. Het ongunstige beeld van de positie en participatie van de Turkse en 
Marokkaanse vrouwen wordt hier bevestigd. Opvallend is dat van die twee groepen 
de Turkse vrouwen wat vaker de meest ongunstige score vertonen (zie bv. het onder-
wijsniveau en de ervaren gezondheid). Wel is hun arbeidsparticipatie wat hoger, 
maar het aandeel economisch zelfstandigen is in de beide groepen vrijwel gelijk.

Tabel 2.1  
Kernindicatoren van de participatie en positie van vrouwen naar etnische herkomst, 15-64-jarigen, 
2004/2005

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen
afgeronde opleiding op  
minimaal mbo-niveaua (%) 20 24 43 45 65
werkt ten minste 12 uur per 
week (%) 33 28 58 46 56
heeft moderne opvattingen  
over man-vrouwrollen (%) 26 35 54 45 71
afname van arbeidsdeelname 
onder vrouwen van de tweede 
generatie na de geboorte van het 
eerste kind (in 1999-2003,  
in procentpunten) 17 15 12 9 9b

is economisch zelfstandig (%) 20 19 47 37 43
ervaren gezondheid (zeer) 
goed (%) 50 59 63 62 79
vrijetijdsparticipatiescore 
(indexcijfers, gemiddeld 100) 81 83 107 104 125
is actief en/of vrijwilliger in een 
maatschappelijke organisatie 
(%) 20 19 33 35 55
is tamelijk/sterk geïnteresseerd 
in politiek (%) 23 37 47 41 55

a  Onder niet-schoolgaanden. 
b  Bij autochtonen geldt geen onderscheid tussen eerste en tweede generatie. 
 
Bron: Keuzenkamp en Merens (2006)
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De autochtone vrouwen scoren gemiddeld gesproken het best op de verschillende 
indicatoren, hoewel de Surinaamse vrouwen het beter doen op de indicatoren 
arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid, die in het emancipatiebeleid cen-
traal staan. Overigens is het in dat opzicht wel wat zorgwekkend dat de tweede gene-
ratie van Surinaamse vrouwen in de afgelopen jaren vaker zijn gestopt met werken 
na de geboorte van hun eerste kind dan de autochtone (en ook dan de Antilliaanse) 
vrouwen.

In de verschillende thematische hoofdstukken van de Sociale atlas is regelmatig 
ingegaan op verklaringen voor de aangetroffen verschillen. Steeds kwam opleiding 
naar voren als de meest bepalende factor. Opleiding is van invloed op de arbeids-
deelname en de positie op de arbeidsmarkt. Vrouwen die hoger zijn opgeleid, blijven 
vaker actief op de arbeidsmarkt, ook na de geboorte van kinderen, dan vrouwen 
die lager zijn opgeleid. Zij bereiken een hoger functieniveau en verdienen een hoger 
inkomen. Dat met name de Turkse en Marokkaanse vrouwen zo laag zijn opgeleid, 
kan dan ook als een zeer invloedrijke determinant worden gezien van hun geringe 
arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid. Daar komt nog bij dat een groot 
aandeel van hen hooguit basisonderwijs heeft genoten, of zelfs dat niet eens. Taal-
problemen spelen bij deze groepen eveneens een grote rol.

Opleiding is echter niet alleen van belang voor de verklaring van arbeidsdeelname 
en inkomen, maar speelt ook op andere terreinen een rol van betekenis. Een lage 
opleiding (en het daarmee gepaard gaande lage inkomen) leidt vaak tot een relatief 
slechte gezondheid. Lager opgeleiden nemen minder deel aan tal van vrijetijdsactivi-
teiten. Zij zijn minder actief in maatschappelijke organisaties en nemen minder deel 
aan vrijwilligerswerk. En ook op de politieke participatie is opleiding van invloed.

De migratiegeneratie speelt eveneens een voorname rol bij de verklaring van ver-
schillen in participatie en positie. Allochtone vrouwen van de tweede generatie par-
ticiperen veelal meer en hebben in veel opzichten een betere positie dan die van de 
eerste generatie. De tweede generatie is relatief jong en de grotere eerste generatie 
drukt de gemiddelde scores omlaag. De komst van nog altijd aanzienlijke groepen 
huwelijksmigranten bij de Turken en Marokkanen leidt bovendien tot steeds nieuwe 
aanwas van de eerste generatie. En hoewel het opleidingsniveau van de huwelijksmi-
granten doorgaans wel wat hoger is dan dat van de eerdere leden van de eerste gene-
ratie, is het meestal toch relatief laag.

De geboorte van kinderen is in alle groepen van invloed op (de daling in) de arbeids-
deelname, hoewel niet altijd even sterk. Allochtone vrouwen hebben vaker en op 
jongere leeftijd een kind dan autochtone vrouwen. Voor de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen (ook de jongere) is dit vaker een reden om te stoppen met werken dan voor 
de andere groepen. Daarbij spelen opvattingen over man-vrouwrollen mee. De 
Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben niet erg moderne rolopvattingen en – zoals 
we verderop nog bespreken – dat geldt nog sterker voor de mannen uit die groepen. 
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In hoeverre de mannen van invloed zijn op de keuzen die de vrouwen maken, is in de 
Sociale atlas niet onderzocht, maar het is aannemelijk dat die invloed er is.

Opleiding en taalbeheersing, migratiegeneratie en opvattingen zijn in feite de door-
slaggevende determinanten van de positie en participatie van vrouwen en van de 
verschillen die er zijn tussen de groepen. De doorwerking hiervan op de arbeidsdeel-
name heeft vervolgens effect op andere terreinen. Arbeidsdeelname levert immers 
sociale contacten op. Zij draagt bij aan politieke betrokkenheid en vergroot de toe-
gang tot kanalen van besluitvorming, zoals politieke functies.

Overigens moet wel worden opgemerkt dat er nog andere verklarende factoren van 
belang zijn. Zo is bijvoorbeeld de invloed van de eigen cultuur in dit rapport weinig 
belicht. De rol van ouders, van religie en van de mannelijke partner bij de keuzen die 
vrouwen maken, is nauwelijks aan bod gekomen. Maar ook aan de rol van de brede 
samenleving en mogelijke belemmeringen die deze opwerpt, zijn weinig woorden 
gewijd. In een aantal hoofdstukken van de Sociale atlas is hier wel enige aandacht 
voor geweest, zie bijvoorbeeld de passages over discriminatie op de arbeidsmarkt, 
de toegankelijkheid van de hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk geweld en 
de cultuur in politieke partijen, die soms belemmerend werkt. Uitgebreid onderzoek 
naar dergelijke aspecten is wenselijk. Zo kan meer zicht worden verkregen op de 
mogelijke discrepantie tussen ambities en wensen van allochtone vrouwen en belem-
meringen in hun omgeving.
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3� Verschillen�tussen�vrouwen�en�mannen

De tweede vergelijking in de Sociale atlas is die tussen vrouwen en mannen binnen 
de etnische groepen (Merens en Keuzenkamp 2006). Vaak wordt immers gezegd dat 
allochtone vrouwen te maken hebben met een dubbele achterstand, ten opzichte van 
de autochtone vrouwen en ten opzichte van de mannen uit hun eigen etnische groep. 
Vanuit het eerste achterstandsperspectief kunnen we op grond van hoofdstuk 2 con-
cluderen dat de vier groepen allochtone vrouwen op vrijwel alle fronten inderdaad 
een achterstand hebben op de autochtone vrouwen. De Surinaamse vrouwen vormen 
deels een uitzondering in de zin dat zij vaker een baan hebben en vaker economisch 
zelfstandig zijn. Hebben de verschillende groepen allochtone vrouwen nu ook nog 
een achterstand op mannen? Als dat niet zo zou zijn, zou er immers eerder sprake 
zijn van een allochtonenprobleem dan van een emancipatievraagstuk.

In de verschillende hoofdstukken van de Sociale atlas is steeds uitvoerig ingegaan 
op vergelijkingen tussen vrouwen en mannen binnen de groepen. Omwille van de 
beperking gaan we hier niet even uitgebreid als in hoofdstuk 2 op alle behandelde 
aspecten in. De bespreking blijft beperkt tot een vergelijking op hoofdlijnen, waarbij 
de in tabel 2.1 gepresenteerde kernindicatoren in beginsel als handvatten fungeren. 
In tabel 3.1 is via het verschil in procentpunten aangegeven of de vrouwen een hogere 
of lagere score hebben dan de mannen uit dezelfde groep. Bij een positief getal doen 
de vrouwen het beter, bij een negatief getal de mannen. Alvorens in te gaan op de 
verschillende thema’s beginnen we met een algemene indruk van de sekseverschillen 
binnen de groepen. Daarna bezien we de afzonderlijke etnische groepen.

In�alle�groepen�ongelijkheid�tussen�de�seksen
De eerste blik op tabel 3.1 maakt onmiddellijk duidelijk dat vrouwen in verreweg de 
meeste gevallen lager scoren op de kernindicatoren dan mannen. De enige systema-
tische uitzondering betreft de opvattingen over man-vrouwrollen: alle groepen vrou-
wen denken daar moderner over dan hun mannelijke herkomstgenoten.

Verder valt op dat het verschil tussen de seksen bij de Turken het grootst is. Op 
vrijwel alle indicatoren scoren Turkse vrouwen ten minste 10% lager dan de mannen 
uit hun groep. Opvallend is eveneens dat de sekseverschillen in arbeidsparticipatie 
en economische zelfstandigheid, indicatoren die in het emancipatiebeleid centraal 
staan, bij de Turken en Marokkanen weinig afwijken van die bij de autochtonen. 
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Tabel 3.1  
Kernindicatoren van het verschil in positie en participatie tussen vrouwen en mannen naar etnische  
herkomst, 15-64-jarigen, 2004/2005 (in procentpunten)a

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen
afgeronde opleiding op minimaal 
mbo-niveaub –10 –8 –4 –7 –6
werkt ten minste 12 uur per week –26 –17 –9 –11 –20
heeft moderne opvattingen over 
man-vrouwrollen 13 15 16 7 19
is economisch zelfstandig –30 –26 –11 –13 –30
ervaren gezondheid (zeer) goed –13 –2 –14 –20 –6
vrijetijdsparticipatiescore (index-
cijfers, gemiddeld 100; verschil 
in punten) –12 –5 0 –8 –1
is actief en/of vrijwilliger in een 
maatschappelijke organisatie –12 –12 –3 –1 –4
is tamelijk/sterk geïnteresseerd 
in politiek –20 –3 –8 –12 –13

a  Bij een positief getal is de score van vrouwen hoger, bij een negatief getal die van mannen. Zo is bijvoorbeeld te lezen 
 dat de Turkse vrouwen minder vaak dan de Turkse mannen een opleiding op minimaal mbo-niveau hebben afgerond.  
b Onder niet-schoolgaanden. 
 
Bron: Keuzenkamp en Merens (2006)

Bij�Turken�grootste�sekseverschillen
Zoals tabel 3.1 laat zien hebben de Turkse vrouwen van 15-64 jaar veel minder vaak 
dan de mannen een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau (bij mannen 
geldt dit voor 30%, bij vrouwen voor 20%). De vrouwen hebben bovendien veel vaker 
hooguit basisonderwijs gevolgd (61% vergeleken met 43% bij de mannen). Hoog-
uit, dus dat kan ook betekenen geen of slechts enkele jaren basisonderwijs. Bij de 
vrouwen is er ook vaker sprake van een slechte beheersing van de Nederlandse taal 
(29% vergeleken met 18% bij de mannen). De Turkse vrouwen hebben al met al niet 
alleen vergeleken met andere vrouwen de laagste score op opleidingsniveau en taal-
beheersing, maar ook de grootste achterstand vergeleken met de mannen uit hun 
herkomstgroep.

Er zijn grote verschillen tussen de generaties. De tweede generatie van de Turken 
(vrouwen en mannen) is veel hoger opgeleid dan de eerste. Gijsberts (2004a) heeft 
echter laten zien dat er sprake is van sekseverschillen in de stijging van het oplei-
dingsniveau en dat dit verschil bij de Turken het grootst is: het opleidingsniveau van 
de Turkse vrouwen stijgt minder snel dan dat van de Turkse mannen.

In de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid valt eveneens het forse ver-
schil tussen vrouwen en mannen op. Een derde van de vrouwen heeft een baan van 
ten minste twaalf uur per week en zes van de tien mannen. Dit vindt zijn weerslag 
in de mate van economische zelfstandigheid. De Turkse mannen zijn zelfs 2,5 keer 
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zo vaak economisch zelfstandig (50%) als de Turkse vrouwen (20%). Verschillen in 
arbeidsduur en beloning spelen daarbij ook een rol.

De ongelijke arbeidsdeling staat als het ware spiegelbeeldig op de ongelijkheid in 
rolopvattingen. De Turkse vrouwen hebben twee keer zo vaak moderne opvattingen 
over de rolverdeling als de Turkse mannen. Zo vindt bijna de helft van de mannen 
dat een vrouw moet stoppen met werken bij het krijgen van een kind, tegenover iets 
minder dan een derde van de vrouwen – op zichzelf overigens ook een aanzienlijke 
groep.

Zoals we eerder zagen, ervaren de Turkse vrouwen van alle groepen hun gezondheid 
het minst positief. Zij scoren ook beduidend lager dan de Turkse mannen. Van de 
laatsten zegt 63% de gezondheid als (zeer) goed te ervaren, vergeleken met 50% van de 
vrouwen. De vrouwen rapporteren vaker chronische aandoeningen dan de mannen en 
onder de 55-plussers hebben zij meer te kampen met fysieke beperkingen.

Tabel 3.1 laat verder zien dat de Turkse vrouwen aan minder vrijetijdsactiviteiten 
deelnemen dan de mannen, zij minder dan de mannen actief en/of vrijwilliger zijn in 
een maatschappelijke organisatie en veel minder geïnteresseerd zijn in politiek.

Over het totaal bezien kunnen we vaststellen dat de Turkse vrouwen een dub-
bele achterstand hebben: zowel ten opzichte van de mannen uit hun groep, als ten 
opzichte van de autochtone vrouwen.

Sekseverschillen�bij�Marokkanen�vooral�groot�op�sociaal-economisch�terrein
Ook bij de Marokkaanse vrouwen is er sprake van achterstanden in onderwijsniveau 
en taalbeheersing vergeleken met de mannen uit hun groep. Van de vrouwen van 
15-64 jaar heeft 24% minimaal een mbo-diploma (32% van de mannen), heeft 63% 
hooguit basisonderwijs genoten (53% van de mannen) en heeft 14% een slechte 
beheersing van de Nederlandse taal (9% van de mannen).

Evenals bij de Turken vindt onder de Marokkanen een forse onderwijsexpansie 
plaats. De tweede generatie heeft een beduidend hoger onderwijsniveau dan de 
eerste. In het licht van de veelgebezigde uitspraak dat Marokkaanse meisjes maat-
schappelijk succesvoller zijn dan Marokkaanse jongens, hebben Bouw en anderen 
enkele jaren geleden nagegaan of dat wel waar is (Bouw et al. 2003). Zij constateer-
den dat de meisjes weliswaar hun onderwijsachterstand op autochtonen veel sneller 
hebben ingelopen dan de jongens, maar dat niet duidelijk is of ze hen ook zijn voor-
bijgestreefd. Inmiddels blijkt dat in een aantal opzichten wel het geval te zijn (hogere 
slagingskans voor het eindexamen en hogere instroom in het hbo).

Marokkanen (vrouwen en mannen) participeren minder op de arbeidsmarkt dan 
Turken en de vrouwen onder hen minder dan de mannen. Van de Marokkanen 
werkt 28% van de vrouwen ten minste twaalf uur per week en van de mannen 45%. 
Het zal in dit licht geen verbazing wekken dat er grote verschillen bestaan in de 
mate van economische zelfstandigheid. Economisch zelfstandig is slechts 19% 
van de Marokkaanse vrouwen (twee derde van de werkende) en 45% van de Marok-
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kaanse mannen (alle werkende Marokkaanse mannen zijn ook economisch zelf-
standig).

De traditionele taakverdeling in de praktijk sluit meer aan op de opvattingen van 
de mannen dan op die van de vrouwen. Slechts 20% van de Marokkaanse mannen 
heeft daarover moderne ideeën, vergeleken met 35% van de vrouwen. Evenals bij de 
Turken zien we bijvoorbeeld dat de mannen veel vaker (ongeveer 1,5 keer) van mening 
zijn dat de vrouw moet stoppen met werken bij de geboorte van kinderen. Opmerke-
lijk is ook dat de discrepantie in voorkeur voor de taakverdeling tussen partners het 
grootst is onder de Marokkanen. 35% van de mannen geeft de voorkeur geeft aan 
het traditionele kostwinnersmodel vergeleken met 16% van de vrouwen (mannen en 
vrouwen die deel uit maken van een paar).

Anders dan bij de Turken is er bij de Marokkanen nauwelijks verschil in de beleving 
van de eigen gezondheid. 59% van de vrouwen en 61% van de mannen ervaart die als 
(zeer) goed. Dat er zo weinig verschil wordt gerapporteerd, is opmerkelijk. Andere 
gegevens wijzen erop dat de Marokkaanse vrouwen meer chronische ziekten hebben 
en dat de oudere vrouwen meer last hebben van fysieke beperkingen dan de mannen.

Ook de sekseverschillen in de deelname aan vrijetijdsactiviteiten zijn gering. Het 
verschil in maatschappelijke participatie is weer wel groot. 19% van de Marokkaanse 
vrouwen is actief en/of vrijwilliger in een maatschappelijke organisatie, vergeleken 
met 31% van de mannen. 

De verschillen in politieke interesse tussen Marokkaanse vrouwen en mannen zijn 
klein. Bij de vrouwen is het aandeel dat politiek geïnteresseerd is 3 procentpunten 
lager dan bij de mannen. Vergeleken met de andere etnische groepen is het seksever-
schil bovendien het kleinst.

Surinaamse�vrouwen�niet�in�alle�opzichten�zo�geëmancipeerd�als�veelal�gedacht
De beeldvorming van de emancipatie van Surinaamse vrouwen is vaak wat rooskleu-
riger dan de feiten laten zien. Zo kwam in dit rapport naar voren dat de Surinaamse 
vrouwen op arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid zelfs iets hoger 
scoren dan de autochtone, maar dat dat niet voor veel andere indicatoren geldt. In de 
meeste gevallen scoren zij bovendien lager dan de Surinaamse mannen. Uitzonde-
ring hierop vormen wederom de opvattingen over rolpatronen. In deze groep zijn er 
geen sekseverschillen in vrijetijdsparticipatie en de verschillen in maatschappelijke 
participatie zijn klein.

Op sociaal-economisch gebied duiden diverse indicatoren op een achterstand van 
de vrouwen ten opzichte van de mannen. Zij hebben minder vaak een opleiding op 
minimaal mbo-niveau afgerond (43% vergeleken met 47% bij de mannen) en vaker 
hooguit basisonderwijs (25% resp. 19%). De Surinaamse vrouwen nemen ook minder 
deel aan de arbeidsmarkt (58% vergeleken met 67%) en zijn minder vaak economisch 
zelfstandig (47% resp. 58%).
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Net als bij de andere etnische groepen zien we bij de Surinamers dat de vrouwen 
vaker moderne opvattingen hebben over rolpatronen dan de mannen (54% resp. 
38%). Overigens zijn er onder degenen die deel uit maken van een paar, weinig 
verschillen tussen de seksen in voorkeur voor een bepaald verdienerstype. De 
Surinaamse mannen én vrouwen hebben het vaakst een voorkeur voor het grote 
anderhalfverdienerstype (ongeveer vier op de tien). Maar ook de modellen van de 
half-om-halfverdieners en de dubbelverdieners zijn bij beide categorieën gewild. 
Twee van de tien Surinamers die deel uitmaken van een paar verkiezen het half-om-
halfverdienersmodel en nog eens twee op de tien het dubbelverdienersmodel.

De Surinaamse vrouwen zijn minder gezond dan de mannen uit die groep, zo blijkt 
uit zelfrapportagegevens. De groep vrouwen die de eigen gezondheid als (zeer) goed 
ervaart, is kleiner (63%) dan bij de mannen (77%). Zij rapporteren meer chronische 
ziekten en 55-plus vrouwen hebben in groteren getale last van fysieke beperkingen.

Er zijn weinig verschillen in de mate van maatschappelijke participatie, gemeten 
aan de hand van de vraag of men actief en/of vrijwilliger is in een maatschappelijke 
organisatie. Bij de vrouwen is 33% dat, iets minder dan de mannen (36%). Wat poli-
tieke interesse betreft, zijn de sekseverschillen groter. Het aandeel politiek geïnte-
resseerde vrouwen is lager (47%) dan onder de mannen (55%).

Wat�grotere�sekseverschillen�bij�Antillianen�dan�bij�Surinamers
Net als in alle andere etnische groepen zijn onder de Antillianen de mannen gemid-
deld hoger opgeleid dan de vrouwen. Van de laatsten heeft 45% een opleiding op 
minimaal mbo-niveau afgerond, bij de mannen geldt dit voor 52%. En hoewel de 
taalvaardigheid geen groot probleem is voor de meeste Antillianen, geldt dit wat meer 
voor de vrouwen dan voor de mannen. Antilliaanse vrouwen van 15-64 jaar hebben 
bovendien wat vaker hooguit basisonderwijs (22% vergeleken met 18% bij de mannen).

In hun arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid doen de vrouwen het even-
eens slechter dan de mannen. Van de vrouwen heeft 46% een baan van ten minste 
twaalf uur per week (57% van de mannen) en is 37% economisch zelfstandig (50% 
van de mannen).

Het bij de andere etnische groepen steeds geconstateerde verschil in rolopvat-
tingen is weliswaar ook bij de Antillianen zichtbaar, maar is minder groot. Van de 
vrouwen heeft 45% moderne opvattingen, van de mannen 38%.

Op het terrein van de gezondheid vertonen de vrouwen een behoorlijk minder gun-
stig beeld dan de mannen. Zegt bij de vrouwen zes op de tien de eigen gezondheid 
als (zeer) goed te ervaren, bij de mannen geldt dit voor acht op de tien. Vrouwen van 
55 jaar en ouder hebben bovendien meer last van fysieke beperkingen.
De Antilliaanse vrouwen en mannen verschillen niet noemenswaardig in de mate 
waarin zij actief lid en/of vrijwilliger zijn in een maatschappelijke organisatie. Wel 
zijn er onder Antillianen verschillen in het aantal activiteiten dat men in de vrije tijd 

2006-6B BALANS OPGEMAAKT.indb   31 9-2-2006   10:25:10



32 Verschillen�tussen�vrouwen�en�mannen

onderneemt en in de mate van politieke interesse (mannen meer dan vrouwen).

Emancipatie�bij�autochtonen�ook�nog�niet�rond
Zoals in de verschillende edities van de Emancipatiemonitor naar voren komt, is er 
ook bij de autochtonen nog altijd sprake van verschillen in positie en participatie 
tussen vrouwen en mannen (zie bv. Portegijs et al. 2004). De bevindingen van de 
Sociale atlas wijken daar niet van af. Op de belangrijke emancipatie-indicatoren 
arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid scoren de autochtone vrouwen 
weliswaar vaak (en soms behoorlijk) hoger dan de allochtone vrouwen, de seksever-
schillen zijn er in procentpunten gerekend ongeveer even groot als bij de Turkse en 
Marokkaanse vrouwen. Ook het sekseverschil in rolopvattingen is bij de autochtonen 
nog altijd aanwezig.

Het opleidingsniveau van de vrouwen van 15-64 jaar is nog altijd lager dan dat van 
de autochtone mannen, hetgeen toe te schrijven valt aan het naar verhouding lage 
opleidingsniveau van de oudere vrouwen. De vrouwen zijn minder gezond dan de 
mannen, zowel afgaand op hun eigen oordeel over de ervaren gezondheid als op de 
mate waarin zij fysieke beperkingen ervaren.

In de vrijetijdsparticipatie kwam er geen sekseverschil aan het licht. Autochtone 
mannen zijn daarentegen wel vaker actief en/of vrijwilliger in een maatschappelijke 
organisatie en vaker politiek geïnteresseerd dan autochone vrouwen.
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4� Nieuwe�groepen

Verreweg de meeste aandacht in de Sociale atlas gaat uit naar de vier grootste min-
derheidsgroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Twee derde van 
de niet-westers allochtone vrouwen behoort daartoe. Vanwege de grote instroom 
van diverse groepen vluchtelingen is de aandacht voor de positie en participatie van 
deze zogenoemde nieuwe groepen toegenomen. In de Sociale atlas zijn we daarom 
ook ingegaan op de vijf grootste van deze groepen: (voormalig) Joegoslaven, Irake-
zen, Afghanen, Iraniërs en Somaliërs. In totaal gaat het hier om ongeveer 95.000 
vrouwen. Vanwege het gebrek aan gegevens kon echter alleen bij onderwijs, arbeids-
participatie en economische zelfstandigheid informatie over deze groepen worden 
gepresenteerd. Wanneer we op basis van deze kenmerken de situatie van de verschil-
lende groepen vergelijken, luidt de conclusie dat de Somalische en ook de Afghaanse 
vrouwen een zeer ongunstige positie innemen.

Aandeel�ongeschoolden
Het onderwijsniveau in de nieuwe groepen loopt sterk uiteen. Van de Somaliërs en 
Afghanen heeft 25% respectievelijk 21% van de vrouwen geen onderwijs gevolgd. Zij 
bevinden zich daarmee tussen de Turkse en Marokkaanse vrouwen in. De Iraakse 
vrouwen zijn vergelijkbaar met de Turkse vrouwen, 18% van hen heeft geen onderwijs 
gevolgd. De Iraanse vrouwen vertonen het gunstigste beeld (3%), gevolgd door de 
(voormalig) Joegoslaven (10%).

Wanneer de vrouwen uit deze groepen worden vergeleken met de mannen, is het 
beeld bij de vrouwen duidelijk ongunstiger, de Iraniërs uitgezonderd. Bij de Soma-
lische, Afghaanse en Iraakse mannen liggen de percentages ongeschoolden 13 à  
14 procentpunten lager, bij de Joegoslaven 7 procentpunten.

Gerealiseerd�opleidingsniveau
Het aandeel met een opleiding op ten minste mbo-, havo- of vwo-niveau ligt ver-
reweg het hoogst bij de Iraanse vrouwen (en mannen), hoger zelfs nog dan bij de 
autochtonen (69% bij Iraanse vrouwen vergeleken met 65% bij autochtone). Bij de 
Somalische vrouwen ligt dit percentage het laagst (15%). Het verschil met de mannen 
uit die groep is bovendien groot. 41% van de Somalische mannen heeft een opleiding 
op ten minste mbo-, havo- of vwo-niveau.

Arbeidsparticipatie
De arbeidsdeelname van de vrouwen uit de nieuwe groepen verschilt onderling sterk. 
De vrouwen uit voormalig Joegoslavië werken het meest: 47% als ook de arbeids-
migranten worden meegerekend, 39% bij beperking tot de vluchtelingen. Ook de 
participatiegraad van de Iraanse vrouwen is relatief hoog (32%). De Somalische 
en Afghaanse vrouwen werken het minst (9% resp. 10%). Bij de Iraakse vrouwen 
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bedraagt de participatiegraad 15%. Om even de klassieke groepen in herinnering te 
brengen: bij hen zijn het de Marokkaanse vrouwen die de laagste participatiegraad 
kennen (28%).

Vergeleken met de mannen doen de vrouwen uit alle vijf de nieuwe groepen 
het aanzienlijk slechter. De participatiegraad van de mannen is 20 à 30 procent-
punten hoger; het verschil is het grootst bij de Somaliërs en Afghanen (resp. 31 en 
28 procentpunten).

Economische�zelfstandigheid
Mogen de participatiecijfers van de vrouwen uit de nieuwe groepen in het algemeen 
laag zijn, de aandelen economisch zelfstandigen zijn veelal nog lager. Alleen bij de 
Somalische vrouwen liggen de percentages redelijk in elkaars buurt. Als deze vrou-
wen werken, verdienen zij blijkbaar voldoende om aan de norm van economische 
zelfstandigheid te voldoen. Absoluut gezien geldt het echter slechts voor een zeer 
klein deel van de groep (7%). Ook van de Iraakse vrouwen is slechts 7% economisch 
zelfstandig, bij Afghanen ligt het percentage nog lager (4%).

Het hoogste aandeel economisch zelfstandigen vinden we bij de Joegoslavische 
vrouwen (34%). Dit betreft de totale groep vrouwen uit voormalig Joegoslavië: (part-
ners van) voormalige arbeidsmigranten én vluchtelingenvrouwen.4 Van de Iraanse 
vrouwen is 20% economisch zelfstandig. 
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5� De�huidige�situatie�in�het�licht�van�het�
emancipatiebeleid

De hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid is ‘het scheppen van voorwaarden 
voor een pluriforme maatschappij waarin ieder ongeacht sekse, in wisselwerking 
met andere maatschappelijke ordeningsprincipes, zoals etniciteit, leeftijd, burger-
lijke staat, validiteit en seksuele voorkeur, de mogelijkheid heeft een zelfstandig 
bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen, vrijhe-
den en verantwoordelijkheden kunnen realiseren’ (tk 2000/2001). Deze brede, alge-
mene doelstelling is op verschillende terreinen geconcretiseerd. 

De doelen van het emancipatiebeleid zijn afgeleid van en afgestemd op de sekse-
ongelijkheid in de autochtone bevolking. Met uitzondering van de verdeling van de 
onbetaalde arbeid zijn het gedrag en de positie van mannen bepalend voor de invul-
ling van de streefcijfers. De autochtone mannen zijn aldus de norm. Daar komt bij 
dat de doelen zelden ‘op maat zijn gemaakt’ voor verschillende groepen. Zo is er bij-
voorbeeld geen specificatie in de streefcijfers voor de arbeidsdeelname van de Turkse 
en Marokkaanse vrouwen. De normen en doelen die ten aanzien van de autochtone 
vrouwen worden gesteld, gelden daarmee ook als referentiekader voor de beoorde-
ling van de positie en participatie van de vrouwen uit etnische minderheden. In de 
Sociale atlas is die redenering steeds het uitgangspunt geweest en in deze paragraaf 
bezien we vervolgens in hoeverre de gestelde doelen ook bij allochtone vrouwen naar 
verwachting gerealiseerd zullen worden.

5.1� Onderwijs

Om de woorden van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te 
halen: ‘Onderwijs is de beste emancipatiemotor die je je kunt voorstellen’5. De toe-
name van het opleidingsniveau van allochtone meisjes in de afgelopen jaren is dan 
ook verheugend. Er is echter nog een wereld te winnen.

Op diverse plaatsen in de Sociale atlas is naar voren gekomen dat een hoger 
opleidingsniveau gepaard gaat met een betere maatschappelijke positie (in termen 
van arbeidsdeelname en inkomen) en een grotere participatie op allerlei levens-
domeinen (Merens en Keuzenkamp 2006). Het lage opleidingsniveau van vrijwel 
alle categorieën allochtone vrouwen (de Iraanse vrouwen uitgezonderd) is dan ook 
zorgwekkend te noemen. De intensivering van het inburgeringsbeleid wat het doen 
volgen van cursussen betreft, is in dat licht te waarderen. Er zijn echter ook kant-
tekeningen bij dit beleid te plaatsen. De aanscherping ervan kan juist voor vrouwen 
met een zwakke positie de deelname en kans van slagen belemmeren. Ook is het de 
vraag of het hierbij moet blijven. Het gaat bij de inburgeringstrajecten immers om 
onderwijs op zeer basaal niveau. Indien men wil realiseren dat ook de positie en 
participatie van niet-schoolgaande allochtone vrouwen verbetert, zijn meer inspan-
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ningen nodig. Verbetering van hun onderwijskwalificaties komt zowel de emanci-
patie van de vrouwen zelf ten goede, als de samenleving. Maar ook de ontwikkeling 
van hun kinderen vaart er wel bij. Bekend is immers dat een hoger opleidingsniveau 
van de moeders de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot. Om dit te realiseren 
is zowel uitbreiding als verlenging van het onderwijsaanbod nodig, evenals het voor-
komen van uitval onder moeders vanwege zorgtaken (bv. via vergroting van bekend-
heid met kinderopvang). Daarbij is uiteraard maatwerk vereist. Een grote groep is 
(vrijwel) analfabeet en cursussen kunnen er voor hen toe bijdragen dat zij (verder) uit 
hun sociale isolement geraken en participeren aan verschillende activiteiten. Voor 
anderen kunnen cursussen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Voor de nog schoolgaande allochtone meisjes en vrouwen is er, ondanks de positieve 
trend van de afgelopen jaren, evenzeer verdere beleidsaandacht nodig. De alloch-
tone meisjes en jonge vrouwen doen het op alle fronten slechter dan de autochtone. 
Hun onderwijsprestaties blijven achter, voortijdige schooluitval komt onder hen 
meer voor. Overigens lijkt er in de onderwijsprestaties van de huidige schoolgaande 
generaties niet zozeer sprake te zijn van seksespecifieke problemen binnen etnische 
groepen, maar eerder van etnisch-specifieke problematiek. Ook onder de allochtone 
jongens zijn de prestaties laag en de schooluitval groot. Algemene maatregelen, 
zoals de verlenging van de leerplicht waarover momenteel nagedacht wordt, kunnen 
in dat opzicht voor allochtone meisjes emancipatiebevorderend werken.

5.2� Arbeid,�zorg�en�inkomen

De arbeidsdeelname van de vrouwen uit etnische minderheden blijft veelal achter bij 
die van de autochtone vrouwen en van de mannen uit de eigen groep. Hoewel de situ-
atie in de afgelopen tien jaar is verbeterd, heeft de ongunstige economische situatie 
in sommige groepen weer voor een verslechtering gezorgd. De kans dat het streef-
cijfer van 65% arbeidsdeelname in 2010 bereikt zal worden bij allochtone vrouwen, 
lijkt uitgesloten. Overigens komen de autochtone en Surinaamse vrouwen er waar-
schijnlijk wel in de buurt, maar ook voor hen is realisatie van dit streven nog geens-
zins zeker. De afstand tot het streefcijfer is onder de overige allochtone vrouwen 
echter beduidend groter.

In het verlengde hiervan valt de realisatie van 60% economisch zelfstandige vrou-
wen in 2010 voor de allochtone, maar ook voor de autochtone vrouwen eveneens niet 
te verwachten. De Surinaamse vrouwen zaten er in 2002 het dichtst bij (47%). Hun 
participatiegraad bedroeg in dat jaar 59%, maar was in 2004 lager (57%). Niet alle 
werkenden zijn ook economisch zelfstandig – bij de Surinaamse vrouwen ging het in 
2002 om 80% van de werkende vrouwen. Als dit laatste percentage constant zou blij-
ven, zou om de norm van economische zelfstandigheid te behalen in 2010 71% van 
de Surinaamse vrouwen moeten werken. Zonder verbetering van de conjunctuur en 
zonder stimulerende maatregelen lijkt verwezenlijking daarvan niet erg realistisch.
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Hoewel realisatie van de doelen voor deze kernindicatoren er dus vermoedelijk niet 
in zal zitten, is het goed om de ook geconstateerde lichtpunten in gedachten te 
houden. Was voorheen het huwelijk voor veel Turkse en Marokkaanse vrouwen een 
reden om te stoppen met werken, dat lijkt niet langer het geval te zijn. Bovendien 
blijft ook onder jonge Turkse en Marokkaanse werkende vrouwen een grote meer-
derheid (ruim driekwart) werken na de geboorte van het eerste kind. Een ander 
lichtpunt is dat de opvattingen over arbeidsdeelname en taakverdeling tussen part-
ners veranderen in emancipatoire richting. Dit gaat samen met de stijging van het 
opleidingsniveau, maar bovendien houdt de tweede generatie er in dit opzicht meer 
geëmancipeerde gedachten op na. Ten slotte kunnen we wijzen op de door veel vrou-
wen geuite wens om (weer) actief te zijn op de arbeidsmarkt, vooral als de kinderen 
groter zijn. (Merens et al. 2006)

Een ander concreet streefcijfer op het terrein van arbeid, zorg en inkomen betreft het 
aandeel van mannen in de onbetaalde arbeid. In het emancipatiebeleid is aangegeven 
dat dit in 2010 minimaal 40% moet zijn. Gegevens uit onderzoek in de 50 grootste 
gemeenten (las) wijzen erop dat dit streven nog in geen van de onderzochte groepen 
is gerealiseerd. Het aandeel van mannen in de zorg is bij de Turken en Marokkanen 
het laagst (23%). Dit ligt overigens maar in zeer beperkte mate aan het feit dat de 
mannen uit deze groepen minder zouden doen dan de mannen uit de andere groe-
pen, maar veeleer aan het relatief grote aantal uren dat de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen hieraan besteden. Bij de Surinamers, Antillianen en autochtonen is het 
aandeel van de mannen momenteel iets meer dan een derde. Vanwege het ontbreken 
van tijdreeksgegevens over etnische minderheden ontbreekt het zicht op eventuele 
verschuivingen in de tijd.

Een belangrijke beleidslijn om de arbeidsdeelname en daarmee de economische zelf-
standigheid van vrouwen te vergroten, is het faciliteren van de combinatie van arbeid 
en zorg door middel van kinderopvang en verlofregelingen. Dit onderzoek heeft 
laten zien dat het gebruik van deze voorzieningen onder werkende Antillianen en 
Surinamers ongeveer even hoog of hoger is als onder autochtonen. Onder Marokka-
nen en, in mindere mate, Turken is het laag. Vooral hoge kosten worden genoemd als 
reden waarom men geen gebruik maakt van formele kinderopvang. Het is overigens 
goed denkbaar dat men onvoldoende bekend is met de bijdragen van overheid en 
werkgevers. Het niet-gebruik van ouderschaps- en zorgverlof blijkt eveneens in grote 
mate het gevolg te zijn van onbekendheid met deze regeling.

Een laatste thema uit het emancipatiebeleid dat hier vermelding verdient, is het 
beleid ter vermindering van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. 
De nogal eens geuite uitspraak dat allochtone vrouwen te maken hebben dubbele 
discriminatie (als vrouw en als allochtoon) is hier beproefd op zijn geldigheid voor 
de hoogte van het loon (per uur). Er is geen bewijs voor deze stelling gevonden. Er is 
dus ook geen reden om in het beleid gericht op ongelijke beloning te differentiëren 
tussen vrouwen van verschillende etnische herkomst.
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5.3� Gezondheid

Een goede gezondheid draagt bij tot een goede kwaliteit van leven en is tevens een 
hulpbron bij verschillende vormen van participatie. Mensen met een slechtere gezond-
heid nemen minder deel aan de arbeidsmarkt, hebben veelal een slechtere inkomens-
positie en ervaren soms belemmeringen bij verschillende vormen van participatie in de 
vrije tijd (sport, vrijwilligerswerk, deelname aan politieke activiteiten, enz.) 

In de Sociale atlas is uiteengezet dat allochtonen en vooral de vrouwen onder hen 
in het algemeen gesproken minder gezond zijn dan autochtonen. Omdat de indruk 
bestond dat verschillen in sekse en etniciteit te weinig erkend werden binnen de 
gezondheidszorg, heeft een aantal jaren geleden een expertcommissie gefuncti-
oneerd, die deze problematiek in kaart moest brengen. Verandering van politieke 
prioriteiten heeft echter in 2003 geleid tot opheffing van deze commissie.

Uit deze Sociale atlas blijkt dat de kennis over de gezondheid van en zorg voor 
allochtonen en over de eventuele sekseverschillen nog altijd onvolledig en onvol-
doende betrouwbaar is (Hessing-Wagner 2006). Hoewel de allochtone vrouwen 
meer dan de rest van de bevolking gebruik maken van medischezorgvoorzieningen, 
bestaan er twijfels over de sociale toegankelijkheid van deze zorg. Taal-, cultuur- en 
interpretatieverschillen leiden er vermoedelijk toe dat de effectiviteit van de zorg 
minder is dan wenselijk. Niet alleen voor de aanpak van bestaande gezondheidspro-
blemen en eventuele verschillen tussen groepen, maar ook voor het voeren van een 
effectief preventief beleid is verbetering van kennis en vervolgens vertaling in beleid 
noodzakelijk.

5.4� Geweld�tegen�meisjes�en�vrouwen

Veel meisjes en vrouwen hebben te maken met seksueel en relationeel geweld. Het 
streven om dit geweld uit te bannen staat hoog op de politieke agenda. De laatste 
jaren is het beleid geïntensiveerd. Met het uitbrengen van de nota Privé�geweld,�publieke�
zaak heeft het kabinet met name de inspanningen van de overheid rond huiselijk 
geweld een forse impuls gegeven (Justitie 2002). 

Onderzoek heeft uitgewezen dat allochtone slachtoffers vaker dan autochtone 
niet naar buiten durven te treden met hun ervaringen (Cense et al. 2006). Hulpver-
leners, politie en justitie zullen hun strategieën voor de aanpak daarop af moeten 
stemmen. Dat geldt voor de strategieën op korte termijn (hoe al dan niet te interveni-
eren) en voor die op de lange termijn (dialoog met organisaties van allochtonen).

Ook is gebleken dat vrouwen uit etnische minderheden relatief vaak een voorkeur 
hebben voor informele interventies, waardoor het contact met de familie bewaard 
blijft. De familie kan echter zowel deel zijn van het probleem (bv. vanwege de druk 
om niet naar buiten te treden), als van de oplossing (bescherming van het slachtof-
fer). Deze dubbele rol vergt specifieke aandacht.
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Daderhulpverlening voor allochtone daders komt nog nauwelijks van de grond. 
Daarvoor zijn diverse redenen aan te voeren, maar gezien het belang van voorkoming 
van herhaling van het geweld behoeft dit duidelijk meer aandacht.

In het kader van preventie van geweld tegen meisjes en vrouwen is het bovendien 
nodig mannen (in het algemeen, niet speciaal de daders) als doelgroep te benaderen. 
Zij dienen op hun mogelijke rol en verantwoordelijkheid bij het voorkómen en stop-
pen van dergelijk geweld in hun omgeving te worden aangesproken.

5.5� Vrijetijdsbesteding

In de Sociale atlas is naar voren gekomen dat er bij tal van vormen van vrijetijds-
besteding verschillen bestaan tussen vrouwen. De vrijetijdsparticipatie is bij de 
autochtone vrouwen het hoogst en bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen het laagst. 
De Surinaamse en Antilliaanse vrouwen vormen de middengroep.

In het emancipatiebeleid heeft de vrijetijdsbesteding eigenlijk nooit aandacht 
gekregen. Men kan zich ook afvragen of het wel een probleem is, als zich op dit vlak 
verschillen voordoen. Om dit te beoordelen zijn diverse invalshoeken mogelijk. Een 
eerste is of er sprake is van verschillen in de mate waarin men profiteert van het beleid 
van de overheid. De overheid draagt immers financieel bij aan bepaalde voorzienin-
gen die zij de burgers graag ziet gebruiken. Indien er verschillen zijn tussen groepen 
– en dat blijkt het geval –, kan dit nopen tot specifieke maatregelen. Bijvoorbeeld, de 
voorzieningen behorend tot de zogenoemde gecanoniseerde cultuur, bibliotheken en 
sportverenigingen komen nu meer ten goede aan de autochtonen dan aan de alloch-
tonen. Soms hebben overigens de vrouwen minder profijt van dit aanbod (sportvereni-
gingen), soms de mannen (gecanoniseerde cultuur en bibliotheken).

Een andere invalshoek voor de beoordeling van de verschillen kan het streven naar 
gelijkheid zijn, een centraal ijkpunt in het emancipatiebeleid. De vraag bij hantering 
van dit criterium is echter steeds: gelijkheid in welke zin? Gaat het om gelijke kansen 
of om gelijke uitkomsten? Gelijke uitkomsten kunnen op het terrein van de vrije tijd 
aan de orde zijn bij de mate waarin overheidsgelden gelijkelijk aan alle bevolkings-
groepen ten goede komen (zie hiervoor). Maar er kunnen ook algemene doelstellin-
gen zijn die worden nagestreefd, waarin het (impliciet) om gelijke uitkomsten gaat. 
Zo is bevordering van sportdeelname een voorname overheidsdoelstelling. In dat 
kader investeert zij in het bestrijden van achterstanden bij allochtonen. De gegevens 
laten zien dat hierbinnen specifieke aandacht voor de vrouwen opportuun is.

Bij gelijke kansen gaat het erom of bepaalde groepen wellicht minder deelnemen 
aan verschillende vrijetijdsactiviteiten dan zij zouden willen. Verschillen in gebruik 
kunnen immers het gevolg zijn van verschillen in voorkeuren, maar ook van allerlei 
drempels waardoor bepaalde groepen als het ware van deelname worden uitge-
sloten. Dat kunnen financiële drempels zijn. Maar bijvoorbeeld ook de onbekend-
heid van voorzieningen, een te eenzijdig (wit) aanbod of het onvoldoende rekening 
houden met cultuurverschillen kunnen een rol spelen. In hoeverre er sprake is van 
een discrepantie tussen de gewenste en de gerealiseerde vrijetijdsbesteding is echter 
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niet bekend. Zodoende valt op dit moment ook niet te beoordelen of om die reden 
specifieke beleidsmaatregelen gewenst zijn.

5.6� Maatschappelijke�participatie

Het onlangs naar de Kamer gestuurde Meerjarenbeleidsplan�emancipatie�2006-2010 
(tk 2005/2006c) is de eerste emancipatienota die uitgebreid aandacht besteedt aan 
maatschappelijke participatie. Omdat betaald werk niet voor iedereen bereikbaar 
zal zijn, wil het kabinet bevorderen dat vooral de kwetsbare en kansarme vrouwen 
meer gaan deelnemen aan de civil�society. Dit versterkt de zelfredzaamheid, kansen op 
ontwikkeling en competenties en kan sociale uitsluiting helpen voorkomen, aldus 
de nota. Hoewel de autochtone vrouwen wel worden genoemd, gaat het beleid op dit 
terrein vooral over de allochtone vrouwen en dan met name de laagopgeleiden onder 
hen.

Op deze noemer verwijst het kabinet naar het nieuwe inburgeringsstelsel, waarin 
het wegwerken van taalachterstanden voorop staat. Dat dit van groot belang is, 
kwam al eerder in dit hoofdstuk naar voren. Echter, ook het vergroten van de deel-
name aan activiteiten in de buurt en aan vrijwilligerswerk krijgen aandacht in de 
nota. Groepsgesprekken met Turkse en Marokkaanse vrouwen, waarvan in hoofd-
stuk 10 verslag werd gedaan, wijzen uit dat die vrouwen veel behoefte hebben aan 
dergelijke activiteiten (Dekker en Keuzenkamp 2006). Participatie in die zeer ruime 
zin is voor hen van grote waarde en de voorgenomen beleidsacties om dat te bevorde-
ren zijn dan ook van grote betekenis. Vrijwilligerswerk is echter niet direct iets wat 
de Turkse en Marokkaanse vrouwen erg aan lijkt te spreken. Naarmate het meer op 
‘echt werk’ lijkt, zal de aantrekkingskracht groter zijn.

5.�� Politieke�participatie

Met de wijziging van het kiesrecht in 1985 hebben allochtonen op gemeentelijk 
niveau stemrecht gekregen. Hun burgerschapsrechten zijn daarmee verbeterd en 
de mogelijkheden om actief lid te zijn van de maatschappij en langs deze weg bij te 
dragen aan publieke besluitvorming, zijn toegenomen. Tegelijkertijd is een groot 
deel van hen echter nog altijd uitgesloten van het recht deel te nemen aan landelijke 
en provinciale verkiezingen, waardoor de mogelijkheden voor politieke participatie 
voor hen zijn begrensd.

Het emancipatiebeleid kent al jarenlang streefcijfers voor de vertegenwoordiging 
van vrouwen in de verschillende politieke functies. Zo moet in 2010 de helft van de 
Eerste en Tweede Kamer uit vrouwen bestaan, de helft van de Provinciale Staten en 
45% van de gemeenteraden (tk 2000/2001). Voor allochtone vrouwen zijn nooit spe-
cificaties aangebracht in deze streefcijfers, hetgeen niet wegneemt dat er beleidsma-
tig wel aandacht is geweest voor vergroting van het aandeel van allochtone vrouwen 
in politieke functies.
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De in de Sociale atlas gepresenteerde gegevens leren dat er in de gemeentelijke en 
provinciale politiek sprake is van een ondervertegenwoordiging van allochtone vrou-
wen vergeleken met hun aandeel in de bevolking. De Tweede Kamer steekt daar zeer 
positief bij af. Intensivering van initiatieven om ook op lokaal niveau het aandeel van 
allochtonen te vergroten, is echter wenselijk om ook hier evenredige vertegenwoor-
diging te bereiken. 

Uit recente beleidsdocumenten blijkt dat de aandacht voor dit thema vrijwel is 
verdwenen uit het rijksbeleid. Binnen politieke partijen en op lokaal niveau vinden er 
nog wel initiatieven plaats. Gezien de bevindingen is echter ook stimulering door de 
rijksoverheid wenselijk.

In de Sociale atlas is politieke participatie ook in ruime zin onder de loep genomen. 
Gebleken is dat de allochtone vrouwen minder politiek geïnteresseerd zijn dan de 
autochtone vrouwen en ook minder dan de mannen uit hun eigen groep (Keuzenkamp 
2006). De huidige politieke aandacht voor vergroting van de betrokkenheid van de 
burgers bij de politiek dient zich dan ook specifiek op deze vrouwen te richten. Om 
volwaardig burgerschap te bevorderen is het noodzakelijk dat instituties waar poli-
tieke besluitvorming aan de orde is, gerichte acties ondernemen om de deelname van 
allochtonen in het algemeen en allochtone vrouwen in het bijzonder te bevorderen.
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6� Proces�van�verandering�en�groei

De eerste emancipatienota, die in 1977 door het toenmalige kabinet Den Uyl is uit-
gebracht, heet Emancipatie,�proces�van�verandering�en�groei�(tk 1976/1977). Het is dus nog 
geen dertig jaar geleden dat die nota verscheen. De verhoudingen tussen de seksen 
zagen er in die dagen nog heel anders uit dan tegenwoordig. Zo namen jongens 
van 16-18 jaar begin jaren zeventig 1,5 keer zo vaak deel aan het voltijdonderwijs als 
meisjes (Niphuis-Nell 1992), werkte nog maar 30% van de vrouwen vergeleken met 
84% van de mannen (scp 1998) en was economische zelfstandigheid nog helemaal 
geen onderwerp van emancipatiebeleid. Het kabinet Den Uyl zei bovendien niet te 
verwachten dat de problematiek in korte tijd opgelost zou kunnen worden. En inder-
daad: gerekend vanaf het begin van de tweede feministische golf medio jaren zestig 
duurt dit proces in Nederland nu al zo’n veertig jaar en van voltooiing is er nog geen 
sprake (Portegijs et al 2004).

Toch zijn er inmiddels veel veranderingen opgetreden in de sekseverhoudingen. Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau sprak in 1998 al van een kleine revolutie (scp 1998). 
De verworven grote seksegelijkheid op vooral de gebieden onderwijs en arbeidsdeel-
name is voor velen tegenwoordig al zo’n vanzelfsprekendheid, dat de positie van de 
allochtone vrouwen soms met een zeker ongeduld of zelfs verontwaardiging wordt 
bezien. Allochtone vrouwen zouden zich snel moeten aanpassen aan de Nederlandse 
samenleving en hun achterstand in emancipatie moeten inlopen. Men doelt daarbij 
met name op de Turkse en Marokkaanse vrouwen, die op veel terreinen een achter-
standspositie innemen vergeleken met de autochtone vrouwen, maar ook vergeleken 
met de mannen uit hun eigen groep. De Turkse en Marokkaanse mannen krijgen zeker 
geen vrijbrief. Zij worden op hun gedrag aangesproken voorzover zij een belemmering 
vormen voor de emancipatie van hun vrouwelijke partners. 

Hoewel de allochtone vrouwen al jarenlang op de agenda van het emancipatiebe-
leid staan, krijgen zij pas de laatste jaren concrete aandacht.6 Daarbij wordt nogal 
eens een ferme toon aangeslagen en de (morele) druk op allochtone vrouwen om 
zich naar autochtone maatstaven te gedragen, is groot.

Een zekere matiging in de eisen die aan allochtonen worden gesteld, is echter op 
haar plaats. Voor grote groepen was het lange tijd niet vanzelfsprekend dat zij in 
Nederland zouden blijven, en de overheid bood lange tijd betrekkelijk weinig onder-
steuning bij hun inburgering. Het kost allochtone groepen bovendien vaak veel tijd 
om ingeburgerd te raken in een voor hen nieuwe samenleving, zeker als de cultuurver-
schillen met het herkomstland groot zijn. Dat geldt voor de migratie uit Turkije, maar 
nog sterker voor die uit Marokko en zeker uit landen als Somalië en Afghanistan.

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen om de participatie en posi-
tie van de vrouwen uit etnische minderheden te verbeteren. De commissie-Pavem is 
daarvan het meest zichtbare voorbeeld geweest. Dankzij haar inspanningen zijn in 
tal van grote gemeenten participatieagenda’s afgesloten, overeenkomsten waarin 
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allochtone vrouwen een baan of leer-werktraject aangeboden krijgen. En daarnaast 
werden en worden op lokaal niveau vaak allerlei andere activiteiten georganiseerd, 
zoals computercursussen, bijeenkomsten over gezondheid en seksualiteit, en 
gespreksgroepen over bijvoorbeeld religie in relatie tot gevoelige kwesties. Vaak gaat 
het om laagdrempelige activiteiten, die relatief weinig kosten. Veel van dergelijke 
projecten zijn echter tijdelijk en meestal stuurt de overheid erop aan dat zij zich na 
een aantal jaren financieel zelf kunnen bedruipen. Gezien de omvang en de hardnek-
kigheid van de problematiek, is die verwachting meestal niet realistisch.

Bij het beoordelen van de positie van vrouwen uit etnische minderheden moet reke-
ning worden gehouden met de grote verschillen die er tussen de groepen bestaan. 
De Turkse en Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie hebben in meerderheid 
niet of nauwelijks enig onderwijs genoten, maar ook de jonge vrouwelijke huwelijks-
migranten zijn vaak laagopgeleid. De tweede generatie doet het aanzienlijk beter. 
Hun uitgangspositie en kansen op de arbeidsmarkt zijn daardoor ook beter. Bij de 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen speelt dit verschil tussen generaties eveneens, 
maar veel minder.

In de Sociale atlas is steeds onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen 
vrouwen. Hoewel het prettig zou zijn om kort en bondig samen te kunnen vatten hoe 
de situatie er over de hele groep genomen uitziet, is dat vanwege de heterogeniteit 
niet mogelijk. Wat echter wel duidelijk is, is het grote belang van opleiding. Groepen 
die beter zijn opgeleid, doen het op vrijwel alle aspecten van het maatschappelijk 
functioneren beter. Dat betekent dat verbetering van de onderwijskwalificaties (incl. 
de taalbeheersing) veel aandacht moet blijven krijgen. Dit geldt voor vrijwel alle 
groepen allochtone vrouwen, maar het meest voor de Turkse en Marokkaanse en 
voor bepaalde nieuwe groepen (vooral Somaliërs, maar ook Afghanen en Irakezen). 
Voor grote groepen vrouwen (met name oudere analfabeten) komt dit uiteraard veel 
te laat. Daarmee is overigens niet gezegd dat een investering in hen zinloos is. Zij 
zullen dan wellicht niet een taalniveau halen dat hun kansen op de arbeidsmarkt 
vergroot, maar door deelname aan deze en andere activiteiten wordt een mogelijk 
isolement doorbroken en raken zij meer thuis in de samenleving. 

Opleiding is echter niet het enige waar het om draait. Vanuit emancipatieoptiek 
zijn ook de nog veelvoorkomende traditionele opvattingen over man-vrouwrollen 
problematisch te noemen. In het Jaarrapport�integratie�2005�(Beekhoven en Dagevos 
2005) is onlangs vastgesteld dat de opvattingen over man-vrouwrollen in de periode 
1998-2005 nauwelijks zijn veranderd. De mogelijkheden voor de overheid om hierop 
direct invloed uit te oefenen, zijn overigens beperkt. Vaak gaat het meer om indirecte 
beïnvloeding, door beleidsmatig de gewenste gedragingen en keuzen te onder-
steunen en te stimuleren (bv. het faciliteren van de combinatie van arbeid en zorg, 
voorlichting over combinatievoorzieningen, het organiseren van debatten en het 
ondersteunen van ‘good-practices’). 

Verschillen tussen leeftijdscategorieën en migratiegeneraties zijn eveneens 
belangrijke determinanten van verschillen tussen en binnen de groepen. De alloch-
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tone bevolking is vergeleken met de autochtone bevolking nog jong. De jongere 
cohorten zijn vaak beter opgeleid en hebben veelal modernere opvattingen. Een 
groot en groeiend deel van de allochtonen behoort tot de tweede generatie, en voor 
hen geldt hetzelfde. Een en ander betekent dat de ontwikkelingen in de positie en 
participatie van minderheden in toenemende mate worden bepaald door deze jon-
gere cohorten en leden van de tweede generatie.

Bij het verklaren van verschillen in positie en participatie tussen allochtone en 
autochtone vrouwen in dit rapport, ging de meeste aandacht uit naar de eigenschap-
pen en kenmerken van de vrouwen zelf en de mogelijke belemmeringen die daaruit 
voortvloeien. Dat levert het gevaar op dat er eenzijdig aandacht is besteed aan wat 
er bij de allochtone vrouwen en mannen zelf moet veranderen. Echter, ook de brede 
maatschappelijke context speelt een cruciale rol bij de mogelijkheden voor ontplooi-
ing en participatie van allochtonen. Zo zijn voor de arbeidsdeelname niet alleen de 
beroepskwalificaties van belang, maar ook de houding van werkgevers. In de Sociale 
atlas is kort ingegaan op discriminatie op de arbeidsmarkt (Merens 2006). Om te 
voorkomen dat mensen worden uitgesloten of zich uitgesloten voelen, moeten bur-
gers zich beschermd weten tegen discriminatie en op gelijkwaardige wijze kunnen 
participeren op de arbeidsmarkt (en uiteraard ook elders). Bij gebruikmaking van 
voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg of van instanties die zich 
bezighouden met de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, speelt de mate 
van sociale toegankelijkheid voor etnische minderheden eveneens een rol (Hessing-
Wagner 2006 en Cense et al. 2006). Projecten op het gebied van interculturalisatie 
binnen de zorg en hulpverlening blijven nodig. Hetzelfde geldt voor veel maatschap-
pelijke organisaties, waaronder politieke partijen, die nog vaak een ‘wit’ karakter 
hebben. Dit werkt belemmerend op het gevoel erbij te horen en remt de participatie 
van etnische minderheden.

Om de positie en participatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheden te 
verbeteren en te voorkomen dat zij zich uitgesloten voelen, is het dan ook essentieel 
aandacht te blijven besteden aan mogelijke beperkingen in de toegankelijkheid van 
de verschillende instituties. Omdat dit zich vaak op lokaal niveau afspeelt, is er een 
zekere terughoudendheid in het rijksbeleid om zich hiermee te bemoeien. De rijks-
overheid kan echter wel degelijk een eigen rol vervullen, bijvoorbeeld via financiële 
ondersteuning en stimulering van initiatieven van andere actoren, via vergroting van 
kennis en inzicht in de aard van de problemen en via het meten van de voortgang van 
ontwikkelingen in de maatschappij.

Veel van de geconstateerde verschillen tussen de vrouwen uit etnische minderheden 
en de autochtone vrouwen doen zich ook voor bij de mannen uit die groepen. Men 
zal zich wellicht afvragen of er niet vooral sprake is van een minderhedenvraagstuk 
en niet van een emancipatievraagstuk. Het antwoord daarop is: nee. Hoewel er voor-
beelden zijn aan te wijzen waar er niet of nauwelijks sprake is van sekseverschillen 
(onderwijsdeelname en de positie van werkenden), zijn die er in de meeste gevallen 
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wel degelijk. Tabel 3.1 geeft daarvan een kernachtige samenvatting. Op vrijwel alle 
kernindicatoren, zoals gerealiseerd opleidingsniveau, arbeidsdeelname en maat-
schappelijke en politieke participatie, vertonen de vrouwen een achterstand op de 
mannen uit hun eigen etnische groep. Behalve minderhedenbeleid is dus ook eman-
cipatiebeleid nodig. 

Uit dit rapport is gebleken dat de vrouwen (ongeacht hun etnische herkomst) vaak 
meer emancipatoire opvattingen hebben dan de mannen en bijvoorbeeld ook meer 
willen werken dan zij nu doen. Het gaat misschien te ver om te zeggen dat er sprake 
is van een ‘onbehagen bij de allochtone vrouw’ (om Joke Smit na veertig jaar nog eens 
te parafraseren), maar duidelijk is wel dat allochtone (lees: Turkse en Marokkaanse) 
vrouwen vaak minder traditioneel zijn dan wel wordt gedacht. Uit het kwalitatieve 
onderzoeksmateriaal waarover in de Atlas werd gerapporteerd (Dekker en Keuzen-
kamp 2006), blijkt dat allochtone vrouwen graag willen participeren, zo mogelijk via 
betaald werk, maar ook op andere manieren. Zij en de vaak lokale, laagdrempelige 
projecten waarin zij participeren, verdienen daarom alle steun.
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Noten

1 Dit zijn personen die wel in het buitenland zijn geboren, maar die als kind (tussen de  
6 en 18 jaar) naar Nederland zijn gemigreerd.

2 Gegevens over de participatiegraad van Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie 
die voordien naar Nederland kwamen, ontbreken. 

3 Het las is een onderzoek onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en 
een referentiegroep van autochtonen in de leeftijdsgroep van 15-64 jaar, woonachtig 
in de 50 grootste steden van Nederland. Verreweg het merendeel van de allcohtonen 
van 15 jaar of ouder uit genoemde groepen woont in een van die 50 steden (tussen de 
75% en 79%), vergeleken met 35% van de autochtonen. Dit betekent een hoge dek-
kingsgraad voor allochtone groepen. Bij autochtonen is per definitie sprake van een 
selectieve groep, omdat de meerderheid niet in de vijftig grootste gemeenten woont. Bij 
interpretatie van de bevindingen moet daarmee rekening worden gehouden. Zie voor 
verdere toelichting: Keuzenkamp en Merens 2006.

4 De bron voor het berekenen van de economische zelfstandigheid bevat geen informatie 
om deze groepen uit elkaar te halen.

5 Toespraak van minister De Geus bij het in ontvangst nemen van de Agenda voor de 
toekomst en een rapportage over 10 jaar na Beijing op de internationale vrouwendag op 
8 maart 2005 te Amsterdam. Bron: http://home.szw.nl

6 Een belangrijke uitzondering vormt het Vrouwen- en Minderheden (vem)-project, dat 
in de periode 1984-1992 is uitgevoerd vanuit een gecoördineerd emancipatie- en min-
derhedenbeleid.
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Summary

More than 830,000 women belonging to non-Western ethnic minorities live in the 
Netherlands. Two-thirds of them are of Turkish, Moroccan, Surinamese or Antillean 
origin. Their specific position in Dutch society means these women receive extra 
attention in government policy. 

This report presents a broad overview of the position and participation of groups of 
women from ethnic minorities living in the Netherlands. Most attention is focused 
on women from the four largest minority groups. Their position and participation 
are compared with those of indigenous women and with those of men from the same 
ethnic groups.

Differences�between�women
The general picture that emerges from this report is that the participation of Turkish 
and Moroccan women is the lowest, and that of indigenous women the highest, in 
all kinds of areas. Table S.1 contains key indicators for various topics, as well as the 
scores for the five groups of women. Turkish and Moroccan women have the lowest 
education level, the lowest labour market participation rate, the lowest level of eco-
nomic independence, the lowest rate of participation in leisure activities and the 
lowest rate of activity in community organisations. Table S.1 also shows that these 
women hold the most traditional views on the role of women and are the least inte-
rested in politics. They also perceive their health as less good than the other groups 
of women. Of these two groups, Turkish women more often achieve the lowest score 
(see e.g. education level and perceived health status). Although the labour market 
participation rate of Turkish women is slightly higher, the proportion of economi-
cally independent women is virtually the same in both groups.

On average, indigenous women achieve the best scores on the various indicators, 
although Surinamese women perform better on labour market participation and 
economic independence, both central indicators in the Dutch emancipation policy. 
In other respects Surinamese and Antillean women are doing better than Turkish 
and Moroccan women but worse than indigenous women.
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Table S.1  
Summary table showing key indicators by ethnic origin, women aged 15-64 years, 2004/2005

Turkish Moroccan Surinamese Antillean indigenous
completed education to at least senior 
secondary vocational levela (%) 20 24 43 45 65
works for at least 12 hours per week (%) 33 28 58 46 56
has modern views on male/female roles 
(%) 26 35 54 45 71
reduction in labour market participation 
rate among second-generation women 
after the birth of the first child (in the 
period 1999-2003, in percentage points) 17 15 12 9 9b

is economically independent (%) 20 19 47 37 43
perceived health status (very) good (%) 50 59 63 62 79
leisure activity score (index score,  
average = 100) 81 83 107 104 125
is active and/or volunteers in a community 
organisation (%) 20 19 33 35 55
is fairly/very interested in politics (%) 23 37 47 41 55

a Among non-schoolgoers. 
b For indigenous women there is no distinction between first and second generation. 
 
Source: Keuzenkamp en Merens (2006)

It emerges in several places in this report that education level is the main determi-
nant of the differences found between groups of women. Education affects both 
the labour market participation rate and the position on the labour market. Better 
educated women more often remain active on the jobs market, even after having 
children. They also attain a higher professional level and earn a higher income. The 
fact that Turkish and Moroccan women, in particular, are so poorly educated can 
therefore be seen as a very important determinant of their low labour market parti-
cipation rate and economic independence. On top of this, a high proportion of them 
have enjoyed no more than an elementary education, and in some cases not even 
that, and have a poor command of the Dutch language. 

Education also plays an important role in other areas. A low education level (and the 
corresponding low income) often leads to poorer health; women with a lower edu-
cation level are less involved in all manner of leisure activities; they are less active in 
community organisations and participate less in voluntary work. Education is also 
an important explanatory factor in political participation.

Another important factor in explaining differences in participation and position 
is the migration generation. Second-generation ethnic minority women generally 
participate more and enjoy a better position in many respects than members of the 
first generation. The second generation are relatively young, and the larger first 
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generation also tends to depress the average scores. The arrival of what are still con-
siderable numbers of ‘marriage immigrants’ among Turkish and Moroccan women 
moreover continue to swell the ranks of the first generation. And although the edu-
cation level of these immigrants is generally higher than that of the earlier members 
of the first generation, it is still relatively low in most cases.

The birth of children tends in all groups to reduce the labour market participation 
rate, though not always to the same degree. For Turkish and Moroccan women 
(including younger ones) this is more often a reason for stopping work than in the 
other groups. Views on male and female roles are significant here; Turkish and 
Moroccan women have less modern views on the role division between men and 
women and – as we shall discuss later – this applies to an even greater extent for the 
men in these groups. To what extent the men influence the choices made by women 
was not studied in this report, though it seems reasonable to assume that there will 
be such an influence.

Education and command of the language, migration generation and views held are 
in fact the most important determinants for the position and participation of women 
and for the differences between the groups. Other explanatory factors may also play 
a role, such as the culture and religion of the individual, the influence of parents and 
of the husband on the choices made by women, as well as factors associated with the 
broader community and possible constraints, such as discrimination on the labour 
market and the ease of access to providers of help or other institutions. These factors 
receive relatively little attention in this report. 

Differences�between�men�and�women
This report also makes a comparison between women and men within the various 
ethnic groups. Table S.2 indicates, on the basis of the difference in percentage 
points, where women achieve a higher or lower score than men from the same 
ethnic group. A positive figure means the women score better, a negative score 
means the men score better. A first look at table S.2 immediately makes clear that 
women achieve a lower score on the key indicators than men in the vast majority of 
cases. The only systematic exception concerns views on male and female roles: in all 
groups women have more modern views on this than their male counterparts.
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Table S.2  
Difference in position and participation between women and men on a number of key indicators, by  
ethnic origin, persons aged 15-64 years, 2004/2005 (in percentage pointsa)

Turkish Moroccan Surinamese Antillean indigenous
completed education to at least 
senior secondary vocational levelb –10 –8 –4 –7 –6
works for at least 12 hours per week –26 –17 –9 –11 –20
has modern views on male/female 
roles 13 15 16 7 19
is economically independent –30 –26 –11 –13 –30
perceived health status (very) good –13 –2 –14 –20 –6
leisure activity score (index score, 
average = 100; difference in points) –12 –5 0 –8 –1
is active and/or volunteers in a com-
munity organisation –12 –12 –3 –1 –4
is fairly/very interested in politics –20 –3 –8 –12 –13

a  A positive figure indicates that the score of women is higher; a negative figure indicates a higher score for men. For  
 example, Turkish women have less often completed an education to at least senior secondary vocational level than 
 Turkish men.  
b Among non-schoolgoers. 
 
Source: Keuzenkamp en Merens (2006)

It is also striking that the difference between the sexes is greatest among the Turks; 
Turkish women score at least 10 percentage points lower than the men in their ethnic 
group on almost all indicators. The biggest differences are found in the areas of 
employment and income. The differences between Turkish women and men are 
rather less marked in their participation in leisure activities and community organi-
sations.

The differences in position and participation between Moroccan women and men 
are smaller than those between Turkish women and men. Nonetheless there are con-
siderable differences in some areas, such as economic independence and, to a lesser 
extent, participation in the labour market.

The gender differences are the smallest among the Surinamese. The apparent eman-
cipation of Surinamese women compared with other groups is particularly notice-
able in their labour market participation rate and economic independence. Table 
S.2 shows that, with the exception of participation in leisure activities, they achieve 
lower scores than Surinamese men. In some cases the differences are relatively small 
(education level, labour market participation rate, activities for community organi-
sations), though they are sometimes not insubstantial (perceived health status).
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The differences between men and women in the Antillean group are slightly greater 
than among the Surinamese. Antillean women participate in leisure activities less 
than Antillean men. A further striking point is that Antillean women perceive their 
health as good significantly less often (a difference of 20 percentage points) than men. 

While in many respects indigenous women occupy a more favourable position than 
ethnic minority women, the differences compared with indigenous men are by no 
means always the smallest of all the groups studied. As regards education level, 
participation in leisure activities and political interest, the gender differences in the 
indigenous group are just as small as among Surinamese and Antilleans. When it 
comes to the indicators for employment and economic independence – key indica-
tors in Dutch emancipation policy – however, the gender differences in the indige-
nous group differ little from those among Turks and Moroccans.

 
Measured using the above indicators, therefore, the emancipation of indigenous 
women is also by no means complete. Although the education level and labour 
market participation rate of young indigenous women have increased over the last 
thirty years, this process has not yet reached its culmination. Emancipation proces-
ses take time. 

Policy
The position of ethnic minority women, especially those of Turkish and Moroccan 
origin, is not infrequently regarded with impatience and even indignation, based on 
the view that they ought to adapt to Dutch society as quickly as possible and make up 
their shortfall relative to the rest of the community. The integration of immigrants 
in a new society can also take a great deal of time, especially if the cultural diffe-
rences compared with the country of origin are large. The policy targeting ethnic 
minority women therefore ought to take more account of the lengthy nature of 
emancipation and integration processes. In the light of this, it is important that all 
manner of initiatives taken in recent years to improve the participation and position 
of ethnic minority women remain in place for an extended period – not least because 
the groups of women involved are large.
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Inhoud

Sociale�atlas�van�vrouwen�uit�etnische�minderheden  
(onder redactie van Saskia Keuzenkamp en Ans Merens, 2006)

Voorwoord�

1� Emancipatie�van�vrouwen�uit�etnische�minderheden�

 Saskia�Keuzenkamp�en�Ans�Merens

1.1 Allochtone vrouwen hoog op de politieke agenda 

1.2 Doelstelling van het rapport 

1.3 Gegevens 

1.4 Leeswijzer 

 Noten

2� Demografie�

 Marjolijn�Distelbrink�en�Erna�Hooghiemstra

2.1 Kerngegevens 

2.2 Relatie- en gezinsvorming 

2.3 Alleenstaande vrouwen 

2.4 Samenvatting en conclusies 

 Noten 

3� Onderwijs�en�inburgering

 Monique�Turkenburg�en�Mérove�Gijsberts

3.1 Emancipatie en integratie in het beleid 

3.2 Onderwijspositie en opleidingsniveau 

3.3 Specifieke aandachtspunten in het onderwijsbeleid 

3.4 Inburgering 

3.4.1 Inleiding 

3.4.2 Nieuwkomers 

3.4.3 Oudkomers 

3.4.4 Inburgering en taalvaardigheid, een analyse 

3.5 Conclusies 

 Noten 

4� Betaalde�arbeid�

 Ans�Merens

4.1 Arbeidsparticipatie in het emancipatie- en minderhedenbeleid 

4.2 Arbeidsdeelname 

4.3 Arbeidsdeelname in uren 

4.4 Werkloosheid 

4.5 De positie van werkende allochtone vrouwen 
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4.5.1 Allochtone vrouwen aan de onderkant van de arbeidsmarkt? 

4.5.2 Sector en soort werk 

4.6 Conclusies 

 Noten 

5� Combinatie�van�arbeid�en�zorg�

 Ans�Merens,�Saskia�Keuzenkamp�en�Marjolijn�Das

5.1 Allochtone vrouwen en het combinatievraagstuk 

5.2 Opvattingen over rolverdeling 

5.3 Werken gedurende de levensloop 

5.3.1 Besluitvorming over werken na de geboorte van het eerste kind 

5.3.2 De invloed van veranderingen in de gezinssituatie 

5.3.3 Herintreedsters en late intreedsters 

5.4 De populariteit van het anderhalfverdienersmodel 

5.5 Deelname aan onbetaalde arbeid 

5.6 Gebruik van combinatievoorzieningen 

5.6.1 Kinderopvang 

5.6.2 Verlofregelingen 

5.7 Conclusies  

Bijlage 

 Noten 

6� Inkomen�

 Ans�Merens�en�Rik�van�der�Vliet

6.1 Inleiding 

6.2 Inkomens 

6.3 Economische zelfstandigheid 

6.4 Uitkeringsafhankelijkheid 

6.5 Beloningsverschillen 

6.6 Samenvatting en conclusies 

 Bijlage 

 Noten 

�� Gezondheid�

 Josette�Hessing-Wagner

7.1 Gezondheidstoestand 

7.1.1 Objectieve indicatoren 

7.1.2 Subjectieve indicatoren 

7.2 Gezondheidsgedrag en leefstijl 

7.3 Gebruik van voorzieningen 

7.4 Waarom verschil? 

7.5 Conclusies 

 Noten 
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8� Geweld�tegen�vrouwen�en�meisjes�

 Marianne�Cense,�Wilma�Smeenk,�Simone�Oudshoorn�en�Marijke�Malsch

8.1 Het beleid 

8.2 Aard en omvang 

8.2.1 Bronnen en cijfers 

8.2.2 Huiselijk geweld 

8.2.3 Eerwraak en eergerelateerd geweld 

8.2.4 Mensenhandel

8.2.5 Loverboys 

8.2.6 Vrouwenbesnijdenis 

8.3 De aanpak van huiselijk geweld 

8.3.1 Achtergronden van huiselijk geweld 

8.3.2 Het stoppen van geweld 

8.3.3 Hulpverlening 

8.4 Conclusies en slotbeschouwing 

 Bijlage 

 Noten 

�� Vrijetijdsbesteding�

 Andries�van�den�Broek

9.1 Vrije tijd en emancipatie 

9.2 Vrijetijdsbesteding van vrouwen 

9.2.1 Sociale contacten 

9.2.2 Cultuur en uitgaan 

9.2.3 Gedrukte media 

9.2.4 Radio en televisie 

9.2.5 ict 

9.2.6 Sport 

9.3 Samenvattend overzicht en samenvattende score 

9.4 Achtergronden van verschillen in vrijetijdsbesteding 

9.5 Samenvatting en beleidsimplicaties 

10� Maatschappelijke�participatie�

 Paul�Dekker�en�Saskia�Keuzenkamp

10.1 Deelname aan de civil society 

10.2 Een kwantitatieve beschrijving 

10.3 Achtergronden van participatie 

10.4 Belangrijke organisaties 

10.5 Vrijwillige inzet van Turkse en Marokkaanse vrouwen 

10.6 Samenvatting en nabeschouwing  

Noten 
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11� Politieke�participatie�en�betrokkenheid

 Saskia�Keuzenkamp

11.1 Meer allochtone vrouwen in de politiek 

11.2 Politieke betrokkenheid 

11.3 Stemgedrag 

11.3.1 Opkomst bij verkiezingen 

11.3.2 Intentie te gaan stemmen 

11.4 Deelname aan politieke activiteiten 

11.5 Vertegenwoordiging in politieke functies 

11.6 Beleid gericht op vergroting van politieke participatie 

11.7 Tot slot: politieke participatie en burgerschap 

 Noten 

12� De�balans�opgemaakt�

 Saskia�Keuzenkamp

12.1 Meer kennis over de positie en participatie van vrouwen uit etnische  

minderheden 

12.2 Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone 

vrouwen vergeleken 

12.2.1 Onderwijs 

12.2.2 Betaalde arbeid 

12.2.3 Combinatie van arbeid en zorg 

12.2.4 Inkomen 

12.2.5 Gezondheid 

12.2.6 Geweld tegen meisjes en vrouwen 

12.2.7 Vrijetijdsbesteding 

12.2.8 Maatschappelijke participatie 

12.2.9 Politieke participatie 

12.2.10 Cumulatie en verklaring van verschillen 

12.3 Verschillen tussen vrouwen en mannen 

12.4 Nieuwe groepen 

12.5 De huidige situatie in het licht van het emancipatiebeleid 

12.5.1 Onderwijs 

12.5.2 Arbeid, zorg en inkomen 

12.5.3 Gezondheid 

12.5.4 Geweld tegen meisjes en vrouwen 
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Publicaties�van�het�Sociaal�en�Cultureel�Planbureau�

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst 
van het lopende programma (2006-2007) is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
isbn 90-377-0267-8

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te vinden 
op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale�en�Culturele�Rapporten�
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�1��8. isbn 90-5749-114-1
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2002.�De�kwaliteit�van�de�quartaire�sector. isbn 90-377-0106-x
In�het�zicht�van�de�toekomst.�Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2004. isbn 90-377-0159-0

The�Netherlands�in�a�European�Perspective.�Social�&�Cultural�Report�2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
Social�and�Cultural�Report�2002.�The�Quality�of�the�Public�Sector�(Summary). isbn 90-377-0118-3

Nederlandse�populaire�versie�van�het�scr�1��8
Een�kwart�eeuw�sociale�verandering�in�Nederland;�de�kerngegevens�uit�het�Sociaal�en�Cultureel�Rapport. 
Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-662-8

Engelse�populaire�versie�van�het�scr�1��8
25�Years�of�Social�Change�in�the�Netherlands;�Key�Data�from�the�Social�and�Cultural�Report�1��8. 
Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x

Nederlandse�populaire�versie�van�het�scr�2000
Nederland�en�de�anderen;�Europese�vergelijkingen�uit�het�Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2000.�Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties�2005
2005/1 Landelijk�verenigd.�Civil�society�en�vrijwilligerswerk�IV (2005). isbn 90-377-0126-4
2005/2 Aandacht�voor�welzijn.�Inhoud,�omvang�en�betekenis�van�de�welzijnssector�(2005).  

  isbn 90-377-0204-x
2005/3 De�steun�voor�de�verzorgingsstaat�in�de�publieke�opinie,�1��0-2002 (2005).  

  isbn 90-377-0157-4
2005/4 Kinderen�in�Nederland (2005). isbn 90-377-0209-0
2005/5 Vermaatschappelijking�in�de�zorg (2005). isbn 90-377-0214-7
2005/6 Culture-lovers�and�Culture-leavers.�Trends�in�interest�in�the�arts�and�cultural�heritage�in�the��

� � Netherlands (2005). isbn 90-377-0217-1
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2005/7 Cultuurminnaars�en�cultuurmijders.�Trends�in�de�belangstelling�voor�kunsten�en�cultureel��
� � erfgoed.�Het�culturele�draagvlak�6 (2005). isbn 90-377-0228-7

2005/8 The�Hunt�for�the�Last�Respondent (2005). isbn 90-377-0215-5
2005/9 Zorg�voor�verstandelijk�gehandicapten.�Ontwikkelingen�in�de�vraag (2005).  

  isbn 90-377-0235-x
2005/10 Bestuur�aan�banden.�Lokaal�jeugdbeleid�in�de�greep�van�nationaal�beleid (2005).  

  isbn 90-377-0210-4
2005/11 Maten�voor�gemeenten�2005 (2005). isbn 90-377-0224-4
2005/12 Arbeidsmobiliteit�in�goede�banen (2005). isbn 90-377-0203-1
2005/13 Uit�elkaars�buurt.�De�invloed�van�etnische�concentratie�op�integratie�en�beeldvorming��

� � (2005). isbn 90-377-0225-2
2005/14 De�sociale�staat�van�Nederland�2005 (2005). isbn 90-377-0202-3
2005/15 Kijk�op�informele�zorg (2005). isbn 90-377-0201-5
2005/16 Armoedemonitor�2005 (2005). isbn 90-377-0206-6

scp-publicaties�2006
2006/1 Thuis�op�het�platteland (2006). isbn 90-377-0229-5
2006/2 Een�eigen�huis...�Ervaringen�van�mensen�met�verstandelijke�beperkingen�of�psychiatrische 

  problemen�met�zelfstandig�wonen�en�deelname�aan�de�samenleving�(2006).  
  isbn 90-377-0246-5 

2006/3 Uitgerekend�wonen (2006). isbn 90-377-0250-3
2006/5 Hoe�het�werkt�met�kinderen�(2006). isbn 90-377-0238-4
2006/6a Sociale�atlas�van�vrouwen�uit�etnische�minderheden�(2006). isbn 90-377-0269-4
2006/6b De�balans�opgemaakt. De�slotbeschouwing�van�de�sociale�atlas�van�vrouwen�uit�etnische� 

  minderheden (2006). isbn 90-377-0251-1

scp-essays
1  Voorbeelden�en�nabeelden (2005). isbn 90-377-0248-1

Werkdocumenten�
110  Verklaringsmodel�verpleging�en�verzorging.�Onderzoeksverantwoording (2005).  

 isbn 90-377-0199-x
111  Grenzen�aan�de�maatschappelijke�opdracht�van�de�school (2005). isbn 90-377-0213-9
112  Wijkkwaliteiten (2005). isbn 90-377-0216-3
113  Ouderen�van�nu�en�van�de�toekomst (2005). isbn 90-377-0219-8
114  Verzonken�technologie.�ict�en�de�arbeidsmarkt (2005). isbn 90-377-0205-8
115  Cijfermatige�ontwikkelingen�in�de�verstandelijk-gehandicaptenzorg.�Een�vraagmodel (2005).  

 isbn 90-377-0221-x
116  Vrijwilligersorganisaties�onderzocht.�Over�het�tekort�aan�vrijwilligers�en�de�wijze�van�werving�en��

� ondersteuning (2005). isbn 90-377-0233-3
117  Het�Actieplan�Cultuurbereik�en�cultuurdeelname,�1���-2003.�Een�empirische�evaluatie�op��

� landelijk�niveau (2005). isbn 90-377-0236-8
118  Advocaat�met�korting (2005). isbn 90-377-0240-6
119  Regionale�verschillen�in�de�wachtlijsten�verpleging�en�verzorging (2005).  

isbn 90-377-0242-2
120 De�mantelval (2005). isbn 90-377-0245-7
121  scp-maat�voor�lichamelijke�beperkingen�op�basis�van�avo�2003 (2006).  

isbn 90-377-0268-6
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Overige�publicaties
  Hier�en�daar�opklaringen.�Nieuwjaarsuitgave�2005 (2005). isbn 90-377-0212-0
  De�jacht�op�de�laatste�respondent.�Samenvatting�(2005). isbn 90-377-0223-6
  De�grens�als�spiegel.�Een�vergelijking�van�het�cultuurbestel�in�Nederland�en�Vlaanderen (2005).  

 isbn 90-377-0222-8
  Jaarrapport�Integratie�2005 (2005). isbn 90-377-0237-6
  Bestuur�aan�banden.�Samenvatting (2005). isbn 90-377-0239-2
  De�goede�burger (2005). isbn 90-377-0244-9
  Ouderen�in�instellingen (2005). isbn 90-377-0247-3
  ? Altijd�een�antwoord.�Nieuwjaarsuitgave�2006 (2006). isbn 90-377-0263-5
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