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Nederland staat voor een uitdaging. De arbeidsmarkt verandert door 
technologische ontwikkelingen, flexibilisering, decentralisering en be-
zuinigingen. Dit vraagt om het optimaal benutten van het talent en 
potentieel van werkend, zorgend en lerend Nederland. Dit lukt alleen 
wanneer ieder individu zich breed kan oriënteren, een toekomst kan 
ambiëren zoals hij of zij die het liefst voor zich ziet en er voldoende 
mogelijkheden zijn om werk, zorg en leren te combineren. Daarbij is 
het belangrijk dat men niet wordt begrensd door normen over wat 
mannen en vrouwen ‘horen te doen’: de zogenaamde genderstereoty-
pen. Deze hangen bovendien vaak samen met LHBTI, etnische klasse- 
en leeftijdsgebonden stereotypen.

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderste-
reotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren 
van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combine-
ren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinsti-
tuut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Ne-
derlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau 
meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Gedurende vijf jaar (2018-2022) richt Werk.en.de Toekomst zich op 
het doen van onderzoek, het identificeren van stereotypen en positie-
ve counterstereotypen, het inzetten van rolmodellen, het delen van 
goede voorbeelden en het agenderen bij overheid, sociale partners, 
onderwijsinstellingen en werkgevers. 

Waarom Werk.en.de Toekomst?
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Actuele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering 
en flexibilisering bieden zowel belemmeringen als kansen. Tot 2020 
verdwijnen er wereldwijd zo’n 7 miljoen banen, vooral in technische 
en administratieve beroepen met routinematige taken in het mid-
densegment van de arbeidsmarkt. Hier werken vooral vrouwen. An-
derzijds komen er naar verwachting 2 miljoen extra banen bij in de 
STEM-sectoren: Science, Technology, Engineering and Mathematics. 
Om die arbeidskansen te kunnen benutten moeten vrouwen met inte-
resse en talent voor bèta/techniek en ICT ook toegang vinden tot deze 
sectoren. 

Het aandeel werkzame personen in Nederland dat een vast contract 
heeft is de afgelopen jaren flink gedaald. Waar in 2003 nog 73 procent 
van de mensen met werk een contract voor onbepaalde tijd had, was 
dat in het derde kwartaal van 2017 nog maar 60 procent. Flexibele 
arbeidskrachten, zoals zelfstandigen en werknemers met een tijdelijk 
of oproepcontract, zijn hiervoor in de plaats gekomen. Flexibilisering 
biedt kansen om werken, zorgen en leren beter te combineren en leidt 
in potentie tot meer tevredenheid en minder ziekteverzuim.

In deze veranderende arbeidsmarkt worden diensten als koken, 
schoonmaken, boodschappen doen en de verzorging van de kinderen 
steeds vaker uitbesteed. De vergrijzing en het toenemende beroep op 
mantelzorg in de participatiesamenleving dragen bij aan de behoef-
te aan zorgend personeel. Technische banen op lager beroepsniveau, 
waarin vooral mannen werken, verdwijnen door robotisering. Man-
nen met interesse en talent voor zorg moeten zich kunnen omscholen 
om de baankansen in de groeiende zorgsector te kunnen benutten. 
De zorg geldt vooralsnog als ‘vrouwenbranche’. Daarom is het goed 
als genderstereotypen en de bijhorende cultuur doorbroken worden. 

Op de arbeidsmarkt wil Werk.en.de 
Toekomst ertoe bijdragen dat:

Barrières die genderstereotypen 
opwerpen voor werknemers en 
werkgevers worden doorbroken.

Veranderende arbeidsmarktContext en doelen van Werk.en.de Toekomst
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Ideeën over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen in Ne-
derland zijn vaak traditioneel en berusten op stereotiepe denkbeel-
den: mannen werken en vrouwen zorgen. Mannen en mannelijkheid 
worden hoger gewaardeerd dan vrouwen en vrouwelijkheid – en he-
teroseksualiteit hoger dan homo- of biseksualiteit. 

Genderstereotypen werpen barrières op voor werknemers en werk-
gevers op de arbeidsmarkt en voor leerlingen in het onderwijs. Neder-
landse meisjes kiezen minder vaak voor opleidingen en beroepen in 
bèta, techniek of ICT dan jongens, terwijl zij daarvoor wel de talenten 
hebben en de kansen op de huidige arbeidsmarkt gunstig zijn. Jongens 
kiezen nauwelijks voor zorgende beroepen, terwijl daarvoor wel veel 
vacatures zijn. En voor jongens en mannen is het nog lang niet vanzelf-
sprekend om te kiezen voor een actieve en gelijk(waardige) rol in de 
zorg thuis. 

Genderstereotiepe ideeën en verwachtingen ten opzichte van man-
nen en vrouwen kunnen leiden tot arbeidsdiscriminatie en uitsluiting. 
Kinderen krijgen wordt bijvoorbeeld gezien als iets dat uitsluitend 
vrouwen betreft en een risico betekent voor de continuïteit van hun 
arbeidsinzet. Vrouwen kunnen daarom moeilijker aan de slag komen 
in sectoren waarin fulltime werk de norm is of krijgen geen vast con-
tract. Werkgevers nemen bovendien vaker iemand aan die past bin-
nen de bedrijfscultuur. Als deze bedrijfscultuur sterk masculien is geo-
riënteerd, is dit ten nadele van vrouwen. 

In het onderwijs wil Werk.en.de Toekomst 
ertoe bijdragen dat:

Jongeren niet begrensd worden door 
genderstereotypen en zich vrij voelen 
om in hun onderwijsloopbaan 
gender-nonconforme keuzes te maken.

Werk.en.de Toekomst stelt stereotypering en 
bijhorende bedrijfscultuur ter discussie, met 
als doel tot gelijkwaardigheid te komen.

Genderstereotiepe beeldvorming
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Vaders die aangeven langer verlof te willen of minder te willen werken 
stuiten bij hun werkgever vaak op weerstand. Voor vrouwen geldt nog 
steeds de verwachting dat zij hun werk combineren met de zorg voor 
hun kinderen, ouders en naasten. Driekwart van de vrouwen werkt 
nog steeds in deeltijd, tegenover een kwart van de mannen. Deze ver-
deling leidt er mede toe dat slechts 59% van de vrouwen in Nederland 
economisch zelfstandig is, tegenover 79% van de mannen. De financi-
ele afhankelijkheid van Nederlandse vrouwen maakt hen kwetsbaar, 
zeker na een scheiding. Deeltijd werken is voor veel vrouwen geen 
primaire wens maar een oplossing voor een dilemma: het combine-
ren van zorg en werk. Vooral jonge vrouwen werken vaak onvrijwillig 
in deeltijd en halen daarbij ook minder voldoening uit hun werk dan 
mannen. Ook in hun vrije tijd zijn vooral vrouwen gericht op de wen-
sen en het welzijn van anderen, het zogenaamde emotiewerk. 

Zonder goede regelingen en ondersteunende maatregelen van de 
overheid en werkgevers neemt deze combinatiedruk verder toe en 
zijn vrouwen niet of slechts deels bereid om meer te gaan werken. 
Voorzieningen als kraam- en ouderschapsverlof, kinderopvang en 
deeltijd werken spelen een belangrijke rol bij het maken van keuzes 
over werken, zorgen en leren. Maar voor een gelijke verdeling van ar-
beid en zorg tussen mannen en vrouwen is ook een herwaardering 
van zorg noodzakelijk.

Bij overheid en sociale partners wil 
Werk.en.de Toekomst ertoe bijdragen dat:

Mensen en beroep kunnen doen op
wetten en sociale voorzieningen die de 
mogelijkheden om werk, zorg en leren 
met elkaar te combineren verbeteren.

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor een 
balans in werk en zorg. Door toekomstgerichte 
voorzieningen, in verlof, kinderopvang en 
onderwijs.

Voorzieningen voor het werk van morgen
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Atria
Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Atria zet 
zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en 
vrouwen. 
www.atria.nl 

Emancipator
De Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie op thema’s 
zoals geweld, arbeid & zorg, seksualiteit en seksuele diversiteit.
www.emancipator.nl 

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)
Landelijk platform van en voor vrouwenorganisaties in Nederland. Dé 
koepelorganisatie van meer dan 50 vrouwenorganisaties. Elk met ei-
gen achtergrond, elk met als doel: de verbetering van de positie van 
vrouwen. 
www.nederlandsevrouwenraad.nl

VHTO 
Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. VHTO 
zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek 
en ICT te vergroten. 
www.vhto.nl 

Gesteund door:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt 
aan een slim, vaardig en creatief Nederland. 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van:

...
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Kennisinstituut 
voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis 

Gesteund door:

Eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Door genderstereotypering blijft een aanzienlijk potentieel van men-
selijk kapitaal onbenut. Dat is jammer. In een sociaal rechtvaardige we-
reld zijn de levenspaden van mensen open en divers en niet begrensd 
door stereotiepe kaders. In deze wereld ontplooien mensen zich naar 
eigen wens en talent en vinden ze zelf een balans tussen werken, le-
ren en zorgen. Naar eigen voorkeuren en inzichten, gesteund door 
voorzieningen van de overheid en werkgevers, zoals kraam- en ouder-
schapsverlof, kinderopvang en flexibelere arbeidsmarktcontracten.

Wilt u meer weten over het programma, of goede ideeën, 
voorbeelden en ervaringen delen? Neem contact op via: 
werkendetoekomst@atria.nl.


