
 

Samenvatting 
Emancipatie is een brede term, die verschillend wordt geïnterpreteerd door overheden, organisaties 
en individuen. Over het algemeen hangt emancipatie samen met ideeën over keuzevrijheid, 
zelfbeschikking en de autonomie van een persoon. Vaak houdt emancipatie verband met het 
verbeteren van de positie van vrouwen, maar er wordt ook steeds vaker over mannenemancipatie 
gesproken.  
 

Arbeidspositie 
De arbeidspositie van Rotterdamse vrouwen verschilt van die van Rotterdamse mannen. In 
Rotterdam heeft 61% van de vrouwen die kunnen werken een betaalde baan van meer dan twaalf uur 
per week. Dit geldt voor 75% van de mannen. Dit hangt onder andere samen met opleidingsniveau en 
migratieachtergrond. Van de Rotterdammers die in 2012 een eigen onderneming startten, was 36% 
vrouw en 64% man. Steeds meer vrouwen met een migratieachtergrond starten als ondernemer. 
Vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen.  
 

Financiën 
Vrouwen in Rotterdam zijn minder vaak economisch zelfstandig dan Rotterdamse mannen, maar het 
verschil lijkt geleidelijk af te nemen. In Rotterdam is in de periode 2003 – 2010 het percentage 
economisch zelfstandige vrouwen gestegen: van 40% naar 44%. Voor mannen steeg dit van 57% naar 
59%. Toch is 60% van de doelgroep van het gemeentelijke armoedebeleid vrouw. Ook is bekend dat 
vrouwen met een migratieachtergrond vaker van een uitkering leven dan de mannen (10,6% tegen 
8,5%). Er zijn grote verschillen binnen de groep met een migratieachtergrond. 
 

Geweld 
Rotterdamse vrouwen ervaren meer onveiligheid dan mannen. Bovendien hebben vrouwen en 
mannen met verschillende vormen van geweld te maken. 38% van de Rotterdamse vrouwen ervaart 
soms tot vaak onveiligheid, tegen 26% van de mannen. Mannen hebben vaker te maken met 
bedreiging dan vrouwen, en vrouwen hebben vaker te maken met seksuele intimidatie. In 2012 zijn er 
in totaal 7600 meldingen van huiselijk geweld in de stad. Ook gaat er specifieke aandacht uit naar 
verborgen vrouwen in de stad. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen kunnen in isolement en onder 
dwang leven.  
 

Onderwijs 
De onderwijspositie van meisjes is gemiddeld beter dan die van jongens. Jongens volgen vaker 
speciaal basisonderwijs dan meisjes (7,3% tegen 3,5%). In het voortgezet onderwijs volgens jongens 
ook relatief vaker speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Meer vrouwen (32%) dan mannen (28%) 
volgen hoger onderwijs. Dit komt vooral doordat meer vrouwen op hbo niveau studeren. 
 

Gezondheid 
Vrouwen kampen met andere gezondheidsproblemen dan mannen. In Rotterdam zijn de risico’s 
voor moeder en kind rondom geboorte hoger dan in andere grote steden. Rotterdamse meisjes 
hebben vaker overgewicht. Daarnaast hebben vrouwen vaker dan mannen last van depressie en 
angststoornissen (10% tegen 5%). Ook is gebleken dat de perinatale sterfte (doodgeboorte van een 
foetus of sterfte van een baby in de eerste levensweek) in Rotterdam hoger ligt dan bij de rest van de 
G4 en  het landelijke gemiddelde. Het risico hierop is nog eens 20% tot 30% groter wanneer de vrouw 
in een achterstandswijk woont. Moedersterfte komt in Rotterdam ook relatief vaak voor.  
 

Jonge moeders 
Jonge moeders worden als extra kwetsbaar beschouwd. 5,9% van de Rotterdamse vrouwen in de 

leeftijd 16 – 23 jaar is moeder. Er zijn verschillen onder deze groep die samenhangen met 

migratieachtergrond. 


