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Emancipatie in Rotterdam 
Het Stadsbeeld Emancipatie in Rotterdam geeft een overzicht van de be-

schikbare feiten en cijfers over de positie van mannen en vrouwen in Rot-

terdam. Waar mogelijk schetsen wij een beeld van de Rotterdamse situatie 

in de context van landelijke gegevens. Het Stadsbeeld presenteert met name 

formele gegevens uit onderzoek en beleid. Waar dit soort gegevens ontbre-

ken, geven wij ook signalen uit het veld weer, van organisaties en personen 

die specialistische kennis hebben.  

In de keuze van onderwerpen hebben we ons laten leiden door de be-

staande politieke en bestuurlijke discussies enerzijds, en door de lacunes in 

deze discussies anderzijds. Dat betekent dat zowel voor de hand liggende 

thema’s als minder vaak besproken onderwerpen de revue passeren. Zo be-

steden we aandacht aan thema’s zoals arbeidspositie, economische zelfstan-

digheid, geweld, de verdeling van zorgtaken, verborgen vrouwen en mannen 

en jong moederschap.  

Mis je bepaalde informatie of onderwerpen? Laat het ons weten via 

info@idemrotterdam.nl. De Stadsbeelden worden regelmatig geactuali-

seerd. 

 

Het Stadsbeeld Emancipatie in Rotterdam is een uitgave van IDEM, expertise-

centrum integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie.  

www.idemrotterdam.nl 

 

Versie: maart 2018 
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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, zelfbe-
schikking 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 Rotter-
dam 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. Rotterdamse vrouwen werken vaker in deeltijdbanen dan mannen. 69% van de 
deeltijdbanen is bezet door vrouwen. Mannen bezetten 73% van alle voltijdbanen. 
 

Financiën 
Vrouwen in Rotterdam zijn minder vaak economisch zelfstandig dan Rotterdamse mannen, maar 
het verschil lijkt geleidelijk af te nemen. In Rotterdam is 61% van de bevolking economisch zelfstan-
dig. Dit geldt voor 69% van de mannen en 53% van de vrouwen. 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 bedrei-
ging 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 ver-
borgen 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 spe-
ciaal 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 heb-
ben vaker overgewicht. Daarnaast hebben vrouwen vaker dan mannen last van depressie en angst-
stoornissen (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 leef-
tijd 16 – 23 jaar is moeder. Er zijn verschillen onder deze groep die samenhangen met migratieachter-
grond. 
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Introductie 
Kernbegrip: emancipatie 
Emancipatie is een brede term, die verschil-
lend wordt geïnterpre-
teerd door overhe-
den, organisaties en 
individuen. Over het 
algemeen hangt 
emancipatie samen 
met ideeën over keu-
zevrijheid, zelfbe-
schikking en de autonomie van een persoon. 
Het idee is dan dat iemand niet beperkt mag 
worden door anderen in zijn of haar zelfstan-
digheid en vrijheid. Tegelijkertijd is er aandacht 
voor de sociaal-economische positie en cultu-
rele context van een persoon of een groep, die 
voor een achterstand zorgen of die het moeilijk 
maken om zelfstandig en vrij te leven.  
 
Vaak wordt emancipatie in één adem genoemd 
met het verbeteren van de positie van vrou-
wen. Tegenwoordig is er ook steeds meer aan-
dacht voor de emancipatie van mannen. Hier-
onder valt zowel het betrekken van mannen 
om de emancipatie van vrouwen te bereiken 
als aandacht voor de unieke manier waarop so-
ciale en culturele verwachtingen en rolpatro-
nen mannen kunnen beperken.  
 
 

 
Structuur 
In dit Stadsbeeld wordt eerst de invulling 
van de gemeente Rotterdam aan de term 
emancipatie toegelicht. Daarna worden ver-
schillende thema’s die belangrijk zijn voor 
emancipatie besproken. Het Stadsbeeld 
heeft de volgende indeling: 

▪ Rotterdamse aanpak 
▪ Thema 1: Arbeidspositie 
▪ Thema 2: Financiën 
▪ Thema 3: Geweld 
▪ Thema 4: Onderwijs 
▪ Thema 5: Gezondheid 
▪ Thema 6: Zorgtaken en mantelzorg 
▪ Thema 7: Jonge moeders 
▪ Thema 8: Discriminatie 
▪ Thema 9: Mannenemancipatie 

 

 

Rotterdamse aanpak 
In het Rotterdamse beleid wordt emancipatie 
vooral begrepen als de mogelijkheid om vrije 
keuzes te maken en om gelijkwaardig mee te 
doen met de Rotterdamse samenleving. Het 
huidige college van B en W besteedt aandacht 
aan emancipatie in een aantal nota’s en be-
leidsregels. De belangrijkste zijn de beleidsre-
gel Volwaardig Meedoen 2016-2018 en de 
Nota Integratie 010 uit 2015. In beide docu-
menten is het uitgangspunt dat alle Rotter-
dammers gelijk en volwaardig mee moeten 
kunnen doen aan de Rotterdamse samenle-
ving, ongeacht geslacht of seksualiteit. Daar-
naast is er het actieprogramma Veilig Thuis 
2015-2018 en de Nota 
prostitutie en seks-
branche uit 2015 die 
ook relevant zijn voor 
het thema emancipa-
tie. Met het actiepro-
gramma is het belang-
rijkste doel om geweld 
in afhankelijkheidsre-
laties te bestrijden. 
Hierbij wordt specifiek gelet op seksueel ge-
weld, huiselijk geweld en praktijken die voort-
komen uit strenge traditionele opvattingen zo-
als eergerelateerd geweld. De Nota prostitutie 
en seksbranche is erop gericht om misstanden 
in de Rotterdamse seksbranche aan te pakken, 
en om de positie van sekswerkers in de stad te 
versterken.  
 
De Rotterdamse definitie van emancipatie en 
daarbij de nadruk 
op zelfstandigheid 
en keuzevrijheid 
komt in grote 
mate overeen met 
het landelijke 
Emancipatiebe-
leid 2013-2016. 
Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap heeft toegezegd in het 
eerste kwartaal van 2018 een nota op te stel-
len met daarin informatie over het emancipa-
tiebeleid van het kabinet Rutte III. Een verschil 
met het eerdere landelijke emancipatiebeleid 
en het beleid van Rotterdam, is dat in deze stad 

Over het algemeen 
hangt emancipatie 
samen met ideeën 
over keuzevrijheid, 
zelfbeschikking en 
de autonomie van 
een persoon. 

De Rotterdamse defini-
tie van emancipatie en 
daarbij de nadruk op 
zelfstandigheid en keu-
zevrijheid komt in grote 
mate overeen met het 
landelijke Emancipatie-
beleid 2013-2016. 

In vergelijking tus-
sen de vier grote 
steden in Neder-
land hebben Rot-
terdamse vrouwen 
het minst vaak be-
taald werk voor 
meer dan twaalf 
uur per week. 
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het zwaartepunt ligt op groepen met een mi-
gratieachtergrond. Met de Nota prostitutie en 
seksbranche loopt Rotterdam vooruit op een 
voorstel tot een landelijke wetswijziging van de 
regulering van prostitutie en het bestrijden van 
misstanden. Deze wetswijziging is vertraagd. In 
het regeerakkoord van het kabinet Rutte III 
wordt aangegeven dat het wetsvoorstel Regu-
lering prostitutie zal worden aangepast. Wat 
de effecten hiervan zullen zijn op het Rotter-
damse beleid is nu nog ongewis.   

 

Emancipatie thema’s 
Hieronder bespreken we 7 thema’s die belang-
rijk zijn voor emancipatie. 

 

1. Arbeidspositie 
De arbeidspositie van Rotterdamse vrouwen 
verschilt van die van Rotterdamse mannen. 
Hieronder gaan we in op verschillende indica-
toren waarin dit verschil tot uiting komt.  
 

Arbeidsparticipatie 
De arbeidsparticipatie van Rotterdamse vrou-
wen is lager dan die van Rotterdamse mannen. 
In Rotterdam heeft 61% van de vrouwen die 
kunnen werken een betaalde baan van meer 
dan twaalf uur per week.1 Dit geldt voor 75% 
van de mannen. In vergelijking tussen de vier 
grote steden (G4) in Nederland, hebben Rot-
terdamse vrouwen het minst vaak betaald 
werk voor meer dan twaalf uur per week. De 
netto arbeidsparticipatie van zowel Rotter-
damse vrouwen als mannen ligt onder het lan-
delijke gemiddelde. Dit terwijl Rotterdamse 
vrouwen (67%) en mannen (75%) veel vaker 
dan andere Nederlanders (36% en 50%) aange-
ven ambitieus te zijn en het belangrijk vinden 
om veel te bereiken binnen het werk.2  

Rotterdamse vrouwen werken vaker in deel-
tijdbanen dan mannen.3 69% van de deeltijd-
banen is bezet door vrouwen. Mannen bezet-
ten 73% van alle voltijdbanen. Dit geldt met 
name voor de leeftijdsgroep van 27 tot 55 jaar. 
In de leeftijdsgroepen daaronder of boven is de 
verdeling tussen vrouwen en mannen in relatie 
tot deel- of voltijdwerk gelijkmatiger. Jonge 
vrouwen combineren vaker dan mannen een 
kleine baan van 11 uur of minder per week met 

een opleiding.4 Voor jonge mannen is het vol-
gen van onderwijs vaker de enige activiteit.   

De mate van arbeidsparticipatie hangt onder 
andere samen met opleidingsniveau en migra-
tieachtergrond, waarbij de verschillen tussen 
lager opgeleide mannen en vrouwen bijzonder 
groot zijn. 82% en 86% van de hoger opgeleide 
vrouwen en mannen hebben betaald werk 
voor meer dan twaalf uur per week.5 Binnen de 
groep lager opgeleiden is er een duidelijk ver-
schil tussen vrouwen en mannen. De netto ar-
beidsparticipatie van deze Rotterdamse vrou-
wen is slechts 37%. Voor de lager opgeleide 
mannen is het 63%. Vrouwen met een Turkse 
of Marokkaanse achtergrond hebben het 
minst vaak een baan voor meer dan twaalf uur 
per week (38%).6 Mannen met deze achter-
grond hebben een veel hogere netto arbeids-
participatie, namelijk 64%. Ook zijn er verschil-
len tussen generaties. Hoger opgeleide vrou-
wen uit de tweede generatie met een Turkse 
of Marokkaanse achtergrond zijn in toene-
mende mate actief op de arbeidsmarkt.7  
 

Zelfstandig ondernemen 
Rotterdamse mannen starten vaker als onder-
nemer dan Rotterdamse vrouwen. Van alle 
Rotterdamse ondernemers die startten in 2012 
is 36% vrouw en 64% man.8 Vrouwelijke onder-
nemers werken vooral in de niet-commerciële 
sector zoals zorg, onderwijs en adviesdiensten. 
Een opvallende ontwikkeling is dat in toene-
mende mate vrouwen met een migratieachter-
grond starten als ondernemer in de stad, met 
name vrouwen met een Turkse, Marokkaanse, 
Irakese en Duitse achtergrond.  
 

Beroepsniveau en arbeidsduur 
Binnen Rotterdam zijn er tussen vrouwen en 
mannen niet veel verschillen wat betreft het 
beroepsniveau.9 Er is echter wel een in het oog 
springend verschil tussen Rotterdam en de an-
dere G4-steden. Rotterdam heeft het minste 
aandeel vrouwen dat werkt op hoger (24%) en  
wetenschappelijk 
niveau (13%), en 
het grootste aan-
tal vrouwen dat 
werkt op elemen-
tair (8%) en laag 
niveau (21%).  

In vergelijking tot de an-
dere G4 steden heeft 
Rotterdam het minste 
aandeel vrouwen dat 
werkt op hoger en we-
tenschappelijk niveau. 
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De arbeidsduur van Rotterdamse vrouwen is 
relatief hoog. 46% van de Rotterdamse vrou-
welijke werkzame beroepsbevolking (23 – 64 
jaar) heeft een baan voor minimaal 33 uur per 
week.10 Landelijk geldt dit voor gemiddeld 32% 
van de vrouwen. Vaak hangt de arbeidsduur 
samen met het beroepsniveau. Een lager be-
roepsniveau betekent dat er minder uur wordt 

gewerkt per week. 
Het is dus opmerke-
lijk dat een groot 
deel van de Rotter-
damse vrouwen een 
relatief hoge ar-

beidsduur heeft, terwijl er maar weinig vrou-
wen werken op een hoog of wetenschappelijk 
beroepsniveau. Dit wordt mogelijk verklaard 
door de aanzienlijke hoeveelheid éénper-
soonshuishoudens in Rotterdam.  
 

Topposities 
In het landelijke Emancipatiebeleid 2013-2016 
wordt hoog ingezet op het bevorderen van 
vrouwen in topposities.11 De meeste aandacht 
gaat uit naar het geringe aantal vrouwen in de 
raad van toezicht en raad van bestuur van Ne-
derlandse bedrijven, maar ook in de (semi-) pu-
blieke sector worden hoge posities minder 
vaak door een vrouw bekleed. Daarom heeft 
minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) een streefpercentage van 30% 
gesteld voor het aandeel vrouwen in topposi-
ties, zowel in de privé als in de publieke sector.  
 
Er zijn geen Rotter-
damse cijfers bekend 
over het aandeel 
vrouwen op hoge po-
sities bij bedrijven en 
maatschappelijke or-
ganisaties. Wel weten we dat bijna 70% van de 
Rotterdamse vrouwen vindt dat het aantal 
vrouwen in topposities moet toenemen, tegen 
minder dan 50% van de Rotterdamse man-
nen.12 Mannen denken vaker dat vrouwen en 
mannen gelijke kansen hebben om een hoge 
functie te bereiken, namelijk 53%. Bij vrouwen 
is dat 42%. Op gemeentelijk overheidsniveau 
zien we dat 13 van de 45 gemeenteraadsleden 
vrouw zijn.13 Dit is 33% en ligt daarmee iets bo-
ven het landelijke gemiddelde van 28%.14 Twee 

van de tien fractievoorzitters zijn vrouw. Er is 
geen enkele vrouwelijke wethouder.  
 

Werkloosheid 
Vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen in 
Rotterdam. 15 Sinds de crisis van 2008 is het 
werkloosheidspercentage van beide groepen 
naar elkaar toegegroeid, maar de effecten van 
bezuinigingen in sectoren waar vrouwen over-
vertegenwoordigd zijn, zoals zorg en onder-
wijs, zorgen voor een tegenovergestelde ten-
dens.   
 
Werkloosheid hangt naast gender samen met 
onder andere leeftijd, migratieachtergrond en 
opleidingsniveau. Vrouwen met een migratie-
achtergrond zijn vaker werkloos dan gemid-
deld.16 Dit is vooral zo onder vrouwen met een 
Turkse of Marokkaanse achtergrond. De eerste 
generatie vrouwen is relatief vaker werkloos 
(10%) dan de tweede generatie (6%).17 De 
werkloosheid is doorgaans ook groter onder la-
ger opgeleide vrouwen en mannen (8,5% en 
4%) dan hoger opgeleide vrouwen en mannen 
(3% en 2,5%). Van de werkloze vrouwen in Rot-
terdam is bijna de helft laagopgeleid.  
 
Ook in Rotterdam-Zuid zijn vrouwen overver-
tegenwoordigd in de werkloosheidsstatistie-
ken. Onder andere met het Nationaal Pro-
gramma Zuid wordt op Zuid extra aandacht be-
steed aan werkloosheid onder bewoners. Het 
blijkt dat 58% van de laagopgeleide werkzoe-
kenden zonder baan in Rotterdam-Zuid vrouw 
is, en dat driekwart 
een eerste generatie 
migrant is.18 Het ge-
brek aan vervoersmo-
gelijkheden is een be-
langrijke factor in 
werkloosheid.19 79% 
van de laagopgeleide werkloze vrouwen in dit 
gebied heeft een auto noch een fiets. Voor 
mannen is het 21%. Het gebrek aan vervoers-
mogelijkheden belemmert het vinden van 
werk, geeft 31% van de werklozen in Rotter-
dam-Zuid aan. Met name vrouwen en jongeren 
wijzen hierop.  
 

 

 

Het is opmerkelijk dat 
een groot deel van de 
Rotterdamse vrouwen 
een relatief hoge ar-
beidsduur heeft. 

Er zijn geen Rotter-
damse cijfers over 
vrouwen in hoge po-
sities bij bedrijven 
en organisaties. 

Het gebrek aan ver-
voersmogelijkhe-
den is een belang-
rijke factor in werk-
loosheid op Zuid. 



  

6 

Stadsbeeld  -  Emancipatie  -  in Rotterdam  

Arbeidsmarktdiscriminatie 
Vrouwen ervaren meer discriminatie op grond 
van geslacht dan mannen op landelijk niveau.20 
Ongelijke behandeling en negatieve bejege-
ning worden daarbij door vrouwen en mannen 
even frequent ervaren, maar er zijn belangrijke 
verschillen in waar en door wie dat gebeurt. 
Terwijl mannen met name discriminatie door 
de politie ervaren, wat samenhangt met et-
nisch profileren, ervaren vrouwen dit vooral op 
de werkvloer. Zwangerschapsdiscriminatie 
komt regelmatig voor, net als loonongelijkheid 
en ongewenste bejegening.  
 
De Rotterdamse Omnibusenquête laat daar-
naast zien dat het aantal vrouwen dat zich ge-
discrimineerd voelde in 2016 bijna verdub-
belde ten opzichte van 2015, en oploopt tot 
29%.21 Vrouwen voelen zich aanzienlijk vaker 
dan mannen gediscrimineerd op grond van 
hun geslacht.  
 

Erotische dienstverlening 
De arbeidspositie van sekswerkers, zowel in 
het vergunde deel als in het illegale circuit, is 
kwetsbaar. Dit komt onder andere door de 
grote mate van anonimiteit van sekswerkers 
en het weinige contact tussen sekswerkers en 
overheidsinstanties.22 Sinds 2005 is de tippel-
zone op de Keileweg gesloten en geldt  een ver-
bod op straatprostitutie in heel Rotterdam. 
Daarnaast is raamprostitutie niet toegestaan. 
De gemeente heeft eerder ingezet op ver-
sterkte samenwerking tussen betrokken over-
heidsorganisaties om de handhaving binnen 
deze industrie te verbeteren en mensenhandel 
tegen te gaan. In Rotterdam zijn ongeveer 300 
prostituees (man, vrouw of transgender) werk-
zaam met een vergunning.23 Over het illegale 
deel van de erotische sector zijn geen cijfers 
beschikbaar. Wel is bekend dat voornamelijk 
mensen met een Roemeense of Bulgaarse na-
tionaliteit in de illegaliteit werken.  
 
Met de Nota prostitutie en seksbranche 2015 
wil de gemeente misstanden tegengaan en de 
positie van sekswerkers versterken, door on-
der andere de leeftijd voor prostituees te ver-
hogen van 18 naar 21 jaar. Hiertoe is ook in juni 
2015 een laagdrempelig informatiepunt voor 
sekswerkers opgezet, genaamd Door2door, 

dat is ondergebracht bij Humanitas. Ook voert 
de gemeente een strikt beleid op het wel of 
niet toestaan van nieuwe locaties. Met name 
in Rotterdam-Zuid en Rotterdam Centrum mo-
gen zich voorlopig geen nieuwe seksinrichtin-
gen vestigen.  

 

2. Financiën 
De financiële situatie van mannen en vrouwen 
heeft invloed op de mate waarin zij zelf keuzes 
kunnen maken over de inrichting van hun le-
ven. Omdat de situaties van mannen en vrou-
wen van elkaar verschillen, belichten wij hier-
onder een aantal kernindicatoren op het ge-
bied van financiën. 
 

Economische zelfstandigheid 
Vrouwen in Rotterdam zijn minder vaak econo-
misch zelfstandig dan Rotterdamse mannen, 
maar het verschil lijkt geleidelijk af te nemen. 
Iemand wordt als economisch zelfstandig be-
schouwd wanneer hij of zij betaald werk heeft 
en daarmee 70% verdient van het maande-
lijkse netto minimumloon. In Rotterdam is 61% 
van de bevolking econo-
misch zelfstandig. Dit 
geldt voor 69% van de 
mannen en 53% van de 
vrouwen.24 Een grote 
piek in de stijging van 
het aandeel economisch 
zelfstandige vrouwen in Rotterdam kwam voor 
in de periode 2005-2008. 25 Dit komt overeen 
met landelijke ontwikkelingen. Na 2008 is het 
aandeel economisch zelfstandige vrouwen op 
landelijk niveau veel langzamer gestegen, van 
46% in 2005 tot 54% in 2015.26 Vanwege bezui-
nigingen in de zorg en het onderwijs raken 
vrouwen in toenemende mate werkloos. In dit 
licht bezien is de langzame toename van eco-
nomische zelfstandigheid onder vrouwen 
kwetsbaar. Het aantal mannen dat op landelijk 
niveau economisch zelfstandig is, is teruggelo-
pen van 70% in 2007 naar 65% in 2014.27  
 

Armoede en laag inkomen 
Rotterdamse vrouwen lopen een hoger risico 
op armoede en een laag inkomen dan mannen. 
Gezinnen met een vrouw aan het hoofd heb-
ben twee keer zo vaak een laag inkomen dan  
gezinnen met een man aan het hoofd.28 Een 

In de periode 
2003 – 2010 is het 
percentage eco-
nomisch zelfstan-
dige vrouwen ge-
stegen. 
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laag inkomen hangt samen met de koopkracht, 
en is afgeleid van het bijstandsniveau voor een 
alleenstaande. 36% van de vrouwen met een 
zelfstandig huishouden heeft een laag inko-
men versus 18% van mannen met een laag in-
komen. Een derde van de vrouwen met een 
zelfstandig huishouden en een laag inkomen is 
65 jaar of ouder, bij mannen is dit een kwart. 
De bron van inkomsten voor mannen met een 
laag inkomen is vaak een werkloosheids- of ar-
beidsongeschiktheidsuitkering, terwijl dit voor 
vrouwen vaak een pensioen, bijstand of be-
taald werk is.29 In de huishoudens met een laag 
inkomen leeft ongeveer een kwart van alle 
thuiswonende Rotterdamse kinderen.  
 
Sinds januari 2012 is de inkomensgrens van het 
Rotterdamse armoedebeleid verlaagd van 
120% van het wettelijk minimumloon naar 
110% van het wettelijk sociaal minimum.30 Dit 

betekent dat ongeveer 
15.000 huishoudens 
niet langer onder de 
doelgroep van het ar-
moedebeleid vallen. 
17% van de Rotter-
damse huishoudens 

leeft van een inkomen tot het sociale mini-
mum.31 Dit geldt voor ruim 1 op de 5 minderja-
rige kinderen. Bijna 60% van de doelgroep is 
vrouw.32 
 

Uitkeringsgerechtigden  
Rotterdamse vrouwen met een migratieach-
tergrond leven vaker van een uitkering dan de 
mannen met een migratieachtergrond (10,6% 
tegen 8,5%).33 Er zijn grote verschillen binnen 
de groep Rotterdammers met een migratie-
achtergrond. Het percentage vrouwen en man-
nen met een Dominicaanse achtergrond is bij-
voorbeeld beduidend hoger met ook een groot 
verschil tussen vrouwen en mannen: respectie-
velijk 28% en 45%. Daarentegen zijn er bijna 
geen verschillen tussen Rotterdamse vrouwen 
(22%) en mannen (21%) met een Marokkaanse 
achtergrond. Ook blijkt dat de tweede genera-
tie veel minder vaak uitkeringsgerechtigd is 
dan de eerste generatie.  
 
Vrouwen hebben een kleinere kans op werk 
dan mannen.34 Wanneer mannen en vrouwen 

een WW-uitkering ontvangen, vinden mannen 
vaker werk of worden vaker zelfstandige. Daar-
naast komen zij na de WW vaker dan vrouwen 
in de bijstand. Vrouwen daarentegen stromen 
na een WW-uitkering vaker uit de beroepsbe-
volking. Dit betekent dat zij geen werk hebben 
en geen uitkering ontvangen.  

 

3. Geweld 
De (on)veiligheidsbeleving van vrouwen en 
mannen verschilt. Ook hebben vrouwen met 
andere vormen van geweld te maken dan man-
nen. Dat is het geval in de context van seksueel 
en gendergerelateerd geweld, maar ook bij an-
dere vormen van geweld. Hieronder worden 
de kerngegevens over geweld en veiligheid in 
de Rotterdamse context besproken. 
 

Veiligheid 
Vrouwen voelen zich 
vaker onveilig dan 
mannen in Rotter-
dam, maar recente 
gegevens ontbreken. 
Jaarlijks wordt de beleving van veiligheid ge-
toetst met de Rotterdamse Veiligheidsmoni-
tor. Er wordt daarbij echter niet gekeken naar 
mogelijke verschillen tussen de beleving van 
vrouwen en mannen. De meest recente Rotter-
damse emancipatiemonitor uit 2013 heeft hier 
wel naar gekeken op basis van cijfers over de 
periode 2006 – 2011. Hieruit blijkt dat 38% van 
de vrouwen soms tot vaak onveiligheid er-
vaart, tegen 26% van de mannen.35 De beleving 
van onveiligheid is bij beide groepen gestegen, 
bij mannen sneller dan bij vrouwen. Vrouwen 
voelen zich vaker onveilig in hun eigen buurt 
dan mannen (30% tegen 20%).  
 
Daarnaast hebben Rotterdamse mannen vaker 
te maken met bedreiging dan vrouwen (11% en 
7%).36 5% van de mannen is in de vijf jaar voor-
afgaand aan het onderzoek aangevallen, tegen 
4% van de vrouwen. Daarentegen kent twee 
derde van de vrouwen de dader persoonlijk. 
Dit komt overeen met landelijke cijfers, waar-
uit blijkt dat de dader van fysiek of seksueel ge-
weld tegen vrouwen vaak een bekende (familie 
of vriend(in)) is van het slachtoffer.37 5% van de 
Rotterdamse vrouwen geeft aan te maken te 

Bijna 60% van de 
doelgroep van het 
Rotterdamse armoe-
debeleid is vrouw. 

38% van Rotterdamse 
vrouwen ervaart 
soms tot vaak onvei-
ligheid, tegen 26% 
van de mannen. 
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hebben gehad met seksuele intimidatie, tegen 
1% van de mannen.  
 

Straatintimidatie 
Meisjes en vrouwen lopen in Rotterdam gere-
geld aan tegen seksuele intimidatie op straat. 
Om dit probleem grondig in kaart te brengen, 
heeft de gemeente een onderzoek laten ver-
richten door de Erasmus Universiteit.38 Uit dit 
onderzoek blijkt dat 84% van de Rotterdamse 
vrouwen tussen 18 en 45 jaar in het afgelopen 
jaar last had van een vorm van straatintimida-
tie (fluiten, sissen, roepen, beledigen, om seks 
vragen, achternalopen of in het nauw drijven). 
Een kleiner deel van de vrouwen (44%) geeft 
aan uitingen meegemaakt te hebben die "irri-
teerden, tot last waren, kwetsten, 
beledigden, bedreigden, of beperkten in hun 
gevoel van persoonlijke vrijheid”.    
 
In juni 2017 lanceert de gemeente het actie-
plan ‘Aanpak Seksuele Straatintimidatie 2017-
2019’.39 Deze aanpak bestaat uit diverse maat-
regelen die onder 4 pijlers vallen: strafbaarstel-
ling; handelingsperspectief voor slachtoffers 
en omstanders; aanpak van daders op straat; 
bewustwording. Een van de maatregelen die 
die wordt voorgesteld is om per 1 januari 2018 
straatintimidatie strafbaar te stellen via een 
wijziging van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV).  De gemeente Amsterdam heeft 
dat al gedaan. In aanloop naar dit verbod heeft 
de gemeente Rotterdam  per 1 juli 2017 vier 
extra bijzondere opsporingsambtenaren 
(boa’s) aangesteld, die zich bezighouden met 
de handhaving. Ook is er een campagne gestart 
gericht op de bewustwording van het feit dat 
seksuele straatintimidatie niet normaal en niet 
acceptabel is, inclusief een app om straatinti-
midatie te melden.  
 

Huiselijk geweld 
In 2012 zijn in totaal 7600 meldingen gedaan 
van huiselijk geweld in de stad, wat neerkomt 
op 124 per 10.000 Rotterdammers.40 In 2013 
registreerde het Advies- en Steunpunt Huiselijk 
Geweld 54 meldingen van eergerelateerd ge-
weld.41 In werkelijkheid is de omvang waar-
schijnlijk groter dan het aantal meldingen. Hui-
selijk geweld kan zowel fysiek, geestelijk of sek-
sueel zijn. Dit soort geweld vindt plaats in de 

privésfeer, waarbij de dader een familielid of 
partner is van het slachtoffer. Partnergeweld 
valt hier dus onder huiselijk geweld, net zoals 
kindermishandeling en geweld tegen ouderen. 
Cijfers over de etnische achtergrond van da-
ders en slachtoffers zijn niet beschikbaar. Ook 
zijn er geen wetenschappelijke bewijzen dat 
huiselijk geweld meer of minder voorkomt bij 
gezinnen met een migratieachtergrond.42  
 
Volgens de registratie van de politie zijn slacht-
offers van huiselijk geweld veel vaker vrouw 
dan man, maar landelijk onderzoek nuanceert 
dat beeld. Vanaf 2009 kan de Rotterdamse po-
litie het geslacht van het slachtoffer en de da-
der registreren. In 2012 is 65% van de huiselijk-
geweld-incidenten gericht tegen een vrouwe-
lijke (ex-)partner en 8% tegen mannelijke (ex-
)partners.43 Een landelijke studie naar slachtof-
fers van huiselijk geweld in de periode 2007-
2010 laat zien dat 40% van de slachtoffers man 
is. Het dominante 
beeld dat daders 
mannen zijn en 
slachtoffers vrou-
wen, verklaart 
mogelijk het ver-
schil in geregi-
streerde meldingen qua geslacht in Rotter-
dam.44 Er is wel enige aandacht voor mannelijk 
slachtofferschap in Rotterdam. Sinds juli 2008 
kennen de G4 een speciale mannenopvang 
met in totaal de capaciteit om 40 mannen op 
te vangen.45 In Rotterdam is dit ondergebracht 
bij Stichting Arosa. Deze stichting verzorgt ook 
vrouwenopvang. 
 

Beleid gemeente 
Het actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018 is 
een veelomvattend plan waarmee de ge-
meente geweld in afhankelijkheidsrelaties wil 
bestrijden. Het focust met name op de bestrij-
ding van huiselijk geweld en kindermishand-
ling.  
 
Als onderdeel van het actieprogramma 2015-
2018 zijn er twee speciale centra opgericht in 
Rotterdam, namelijk het Centrum Seksueel Ge-
weld (in 2015) en het Centrum Huiselijk Ge-
weld (in 2016). In beide centra komen politie, 

Sinds juli 2008 kennen de 
G4 speciale mannenop-
vang met in totaal de ca-
paciteit om 40 mannen 
op te vangen. 
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het Openbaar Ministerie, een juridisch advi-
seur, forensische arts en maatschappelijk werk 
samen om het slachtoffer zo goed mogelijk te 
helpen. 
 
Het Centrum Huiselijk Geweld is opgericht in 
navolging van een in Amerika, Engeland en Jor-
danië beproefd recept genaamd ‘Family Justice 
Centre’. Een aantal geïnterviewde hulpverle-
ners in het onderzoek naar verborgen vrouwen 
in Delfshaven raadde deze benadering aan. 
Medewerkers van instanties die zich bezighou-
den met huiselijk geweld zitten hier op één 
plek. Dit zorgt ervoor dat effectiever gehan-
deld kan worden en het slachtoffer in plaats 
van de dader centraal staat.  
 

Functioneren Veilig Thuis Rotterdam Rijn-

mond 
Iedereen die te maken heeft met huiselijk ge-
weld of kindermishandeling in Rotterdam kan 
contact opnemen met Veilig Thuis Rotterdam 
Rijnmond. Dat kunnen slachtoffers zijn maar 
ook omstanders of professionals.  Veilig Thuis 
geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en 
brengt vervolgtrajecten op gang om de situatie 
voor alle betrokkenen veiliger te maken. Ech-
ter, in april 2017 concluderen de Inspectie 
Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg dat Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 
een onvoldoende scoort als het gaat om de on-
derzoeken en het inzetten van vervolgtrajec-
ten.46 Het duurt volgens beide inspecties te 
lang voor meldingen worden beoordeeld en 
vervolgstappen worden genomen. Ook de 
kwaliteit van mensen en materiaal is onder de 
maat. Vellig Thuis Rotterdam Rijnmond dient 
een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. 
Uit de hertoets eind 2017 van de inspectie 
blijkt dat de kwaliteit van deels is verbeterd. Er 
zijn echter nog steeds lange wachtlijsten voor 
onderzoeken. Daarom beoordeelt de inspectie 
de uiteindelijke kwaliteit van Veilig Thuis Rot-
terdam Rijmond als ‘matig’.   

 

Schadelijke traditionele praktijken 
Het actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018 
besteedt specifieke aandacht voor ouderen-
mishandeling en schadelijke traditionele prak-
tijken. Schadelijke traditionele praktijken zijn 
vormen van geweld, verminking en 

onderdrukking die voortkomen uit conserva-
tieve tradities en opvattingen over seksualiteit 
en man-vrouwrollen. Uitingsvormen van scha-
delijke traditionele praktijken zijn: eergerela-
teerd geweld; huwelijksdwang en achterlating 
(in land van herkomst); huwelijkse gevangen-
schap: vastzitten in een religieus huwelijk (ook 
na een scheiding); leven in gedwongen isole-
ment (verborgen vrouwen); vrouwelijke geni-
tale verminking (vrouwenbesnijdenis).  
 
De gemeente Rotterdam heeft in actiepro-
gramma Veilig Thuis 2015-2018 een aparte ac-
tielijn voor de aanpak van schadelijke traditio-
nele praktijken. In 2016 heeft de gemeente 
Rotterdam de Vervolgaanpak schadelijke tradi-
tionele praktijken gelanceerd waarin deze ac-
tielijn nader wordt uitgewerkt. Hieronder gaan 
we nader in uitingsvormen van schadelijke tra-
ditionele praktijken: verborgen vrouwen en 
eegerelateerd geweld.  
 

Verborgen vrouwen en eergerelateerd ge-

weld 
Sinds 2012 gaat in Rotterdam specifieke aan-
dacht uit naar verborgen vrouwen. De ge-
meente schat dat 200 tot 300 vrouwen in Rot-
terdam in een vorm van gedwongen isolement 
leven.47 Het onderwerp verborgen vrouwen 

kwam op de be-
leidsagenda 

door een studie 
van het Verwey-
Jonker Instituut 
naar Amster-
damse vrouwen 
die in gedwon-

gen isolement leven.48 Dit Amsterdamse on-
derzoek was aanleiding voor de gemeente Rot-
terdam om een onderzoek naar verborgen 
vrouwen in Rotterdam te laten verrichten door 
Femmes for Freedom. In dit Rotterdamse on-
derzoek worden verborgen vrouwen gedefini-
eerd als “vrouwen in een afhankelijkheidsrela-
tie die gedwongen in lichte, matige of ernstige 
isolatie leven en veelal slachtoffer zijn van een 
vorm van directe of indirecte opsluiting, dan 
wel intimidatie, huiselijk geweld en/of dwang-
arbeid”.49 De onderzoekers vonden dat het 
merendeel van de verborgen vrouwen een 
niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dit 

Geen Nederlands spreken, 
een lage opleiding hebben 
of analfabeet zijn, gehan-
dicapt zijn, en het hebben 
van een afhankelijke 
rechtspositie maken vrou-
wen extra kwetsbaar. 
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hangt mogelijk samen met het feit dat Delfsha-
ven grotendeels bestaat uit inwoners met een 
niet-westerse migratieachtergrond. Ook geven 
de geïnterviewde hulpverleners aan verborgen 
vrouwen te kennen zonder migratieachter-
grond, bijvoorbeeld vrouwen die leven in een 
streng christelijke omgeving.  
 
In 2013-2014 deden de gemeente Rotterdam 
en Kenniscentrum Emancipatie DonaDaria de 
pilot studie ‘InZicht’ om in kaart te brengen 
hoeveel verborgen vrouwen er in Delfshaven 
wonen. Zij kwamen uit op 60 vrouwen, waar-
van een klein aantal ‘feitelijk opgesloten’ 
leeft.50 Deze pilot is in 2015 ook in Feijenoord 
uitgevoerd en geëvalueerd. Mogelijk wordt ‘In-
Zicht’ stedelijk uitgerold. 
 
De gemeente Rotterdam heeft een aanpak 
ontwikkeld om het probleem van verborgen 
vrouwen aan te pakken. Centraal in deze aan-
pak staan sleutelpersonen: professionals of  
vrijwilligers die het vertrouwen binnen de ei-
gen of een andere etnische gemeenschap heb-
ben en mogelijke verborgen vrouwen kunnen 
signaleren en bereiken.51 Sleutelpersonen wor-
den daarbij ondersteund door experts uit de 
wijkteams.  
 
Het tegengaan van 
eergerelateerd ge-
weld en het isole-
ment van verbor-
gen vrouwen staat 
hoog op de 
agenda van het 
huidige college 
van B en W. Onder andere wordt dit expliciet 
in de Integratienota 010 en het Collegeakkoord 
2014-2018 besproken. Met de beleidsregel 
Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016-2018 
wordt er onder andere ingezet op het leren van 
de Nederlandse taal om vrouwen uit hun isole-
ment te laten komen. Ook het bespreekbaar 
maken van ‘taboeonderwerpen’ staat centraal 
in deze beleidsregel. Huwelijkse dwang, huwe-
lijkse gevangenschap en isolement zijn daarom 
ook besproken tijdens de dialogen van de Inte-
gratietour.  
 

Voor professionals in de gezondheidszorg, on-
derwijs, kinderopvang, maatschappelijke on-
dersteuning, jeugdzorg en justitie heeft Movi-
sie, het landelijke kennisinstituut op het gebied 
van sociale vraagstukken, in juni 2016 een 
factsheet uitgebracht.52 Dit document helpt 
om vormen van eergerelateerd geweld te sig-
naleren en geeft handvatten over hoe te han-
delen bij vermoedens van eergerelateerd ge-
weld.   

 

Verdrag van Istanbul 
Op 1 maart 2016 trad voor Nederland in wer-
king het Verdrag van de Raad van Europa in-
zake het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg 
het ‘verdrag van Istanbul’. Het verdrag van Is-
tanbul bevat gedetailleerde verplichtingen om 
geweld tegen vrouwen te voorkomen en te be-
strijden.53  Zo wordt in het verdrag benadrukt 
dat een gendersensitieve aanpak van geweld 
tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te 
voorkomen en te verhelpen. Aangezien de aan-
pak van huiselijk geweld is Nederland is neer-
gelegd bij gemeenten, zijn zij het die vooral 
met het verdrag aan de slag moeten. Verplich-
tingen uit het verdrag zijn onder meer: het voe-
ren van een genderbewust beleid, het verza-
melen van statistische gegevens, het doen van 
onderzoek en preventie. Voor slachtoffers 
moeten specifieke voorzieningen beschikbaar 
zijn. Gemeenten moeten het werk van maat-
schappelijke organisaties en het maatschappe-
lijk middenveld erkennen, stimuleren en on-
dersteunen. De gemeente Rotterdam heeft 
nog niet aangegeven in hoeverre het gemeen-
tebeleid voldoet aan de verplichtingen uit het 
verdrag.  
 

Verborgen mannen 
Geïsoleerd en onder dwang leven treft niet al-
leen vrouwen maar ook mannen.  Er bestaan 
dan ook specifieke projecten gericht op kwets-
bare mannen. De hulpverleners die geïnter-
viewd werden in Delfshaven gaven aan ook 
verborgen mannen te 
kennen, maar deze 
groep kon niet met de 
studie meegenomen 
worden.54  
 

Het aanpakken van eer-
gerelateerd geweld en 
het isolement van ver-
borgen vrouwen staat 
hoog op de agenda van 
het huidige college van 
B en W. 

Niet alleen vrouwen, 
maar ook mannen 
kunnen geïsoleerd en 
onder dwang leven. 
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In 2011 ontwikkelde het Rotterdamse Centrum 
Voor Dienstverlening (CDV) het project ‘Echte 
Mannen’, gericht op het bereiken van geïso-
leerde en kwetsbare mannen.55 Dit zijn man-
nen die een sociaal geïsoleerd bestaan leiden 
vanwege het verlies van een baan, een schei-
ding, en een mogelijke opeenstapeling van 
problemen zoals verslaving en dak- of thuisloos 
zijn. Vanwege maatschappelijke verwachtin-
gen en rolpatronen voor mannen, zijn deze 
mannen kwetsbaar voor isolement en daarom 
ook moeilijk te bereiken. Het project van het 
CDV is erop gericht genderrolpatronen be-
spreekbaar te maken, te doorbreken en het 
vergroten van (beroeps)vaardigheden. In 2012 
won het project de Tom Sebastiaan Gansprijs, 
die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een per-
soon of organisatie die succesvol een actueel 
maatschappelijk probleem aanpakt.56  

 

4. Onderwijs 
Onderzoek in Rotterdam laat zien dat er duide-
lijke verschillen zijn tussen vrouwen en man-
nen in het onderwijs. Ook zijn er verschillen in 
de studierichting die jongens en meisjes kie-
zen. 
 

Onderwijsniveau 
De onderwijspositie van meisjes is gemiddeld 
gezien beter dan die van 
jongens. Rotterdamse 
jongens volgen vaker spe-
ciaal basisonderwijs dan 
meisjes (7,3% tegen 
3,5%).57 In het voortgezet onderwijs volgens 
jongens ook relatief vaker speciaal onderwijs 
en praktijkonderwijs. Binnen de groep ‘meis-
jes’ zijn er verschillen die samenhangen met 
migratieachtergrond. Meisjes met een Domini-
caanse, Bulgaarse of Antilliaanse achtergrond 
volgen vaker speciaal of praktijkgericht onder-
wijs dan andere meisjes. Er is weinig verschil 
tussen het percentage jongens en meisjes dat 
hoger voortgezet onderwijs volgt. Wel is het zo 
dat meisjes met een Kaapverdiaanse of Iraakse 
achtergrond vaker een havo of vwo opleiding 
volgen dan jongens met deze achtergrond.58 
Binnen de groep leerlingen met een Poolse, 
Roemeense of Bulgaarse achtergrond is dit 
weer andersom: van deze gemeenschappen 

volgen jongens vaker onderwijs op havo- of 
vwo-niveau.  
 
Schoolverzuim komt het meest voor bij jon-
gens, en bij eerste generatie jongeren.59 Het 
verzuim neemt toe vanaf 13 jaar en na de over-
gang van het basisonderwijs naar de middel-
bare school.  
 
Na het voortgezet onderwijs, kan er verder ge-
studeerd worden op lager (mbo) en hoger ni-
veau (hbo en wo). Er zijn in Rotterdam geen 
noemenswaardige genderverschillen op lager 
niveau.60 Wel zien we dat meer vrouwen (32%) 
dan mannen (28%) hoger onderwijs volgen.61 
Dit komt vooral doordat meer vrouwen op 
hbo-niveau studeren. Dit komt overeen met 
landelijke ontwikkelingen, die ook laten zien 
dat vrouwen vaker dan mannen hoger onder-
wijs volgen. In Rotterdam is naast het toegeno-
men aandeel hoger opgeleide vrouwen sinds 
2006 (destijds nog 29%), ook een toename te 
zien van lager opgeleide vrouwen met een 
niet-westerse migratieachtergrond.  
 

Studierichting 
In Rotterdam zijn op alle onderwijsniveaus ver-
schillen met betrekking tot de studierichting 
die langs genderstereotype lijnen verdeeld 
zijn. Op het vmbo en mbo 
zijn jongens oververte-
genwoordigd in de rich-
ting ‘techniek’, en meis-
jes in de richting ‘zorg en 
welzijn’.62 Op hoger on-
derwijs niveau kiezen 
vrouwen vaker voor stu-
dierichtingen als gedrag & maatschappij en ge-
zondheidszorg, en mannen voor economie en 
techniek. In het landelijke Emancipatiebeleid 
2013-2016 is specifieke aandacht voor het 
doorbreken van stereotypen bij studie- en be-
roepskeuze. In Rotterdam zijn er ook initiatie-
ven die tot doel hebben om bepaalde opleidin-
gen en beroepen aantrekkelijker te maken. Een 
voorbeeld is Port Angels, een initiatief om het 
werken in de haven en industrie aantrekkelijk 
te maken voor vrouwen. Het is opvallend dat 
er andersom, op stedelijk niveau, geen initia-

Vrouwen kiezen 
vaker voor stu-
dierichtingen als 
gedrag & maat-
schappij en ge-
zondheidszorg. 

De onderwijspo-
sitie van meisjes 
is beter dan die 
van jongens. 
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tieven zijn die bepaalde sectoren, zoals de ge-
zondheidszorg, interessanter maken voor 
mannen.  

 

5. Gezondheid 
De laatste paar jaar is er op landelijk niveau 
steeds meer aandacht voor gezondheidsver-
schillen tussen vrouwen en mannen. Hierbij 
wordt in toenemende mate erkent dat som-
mige aandoeningen meer of minder bij vrou-
wen voorkomen, en dat vrouwen en mannen 
anders kunnen reageren op behandelingen en 
medicijnen.63 Hieronder gaan we kort in op en-
kele van deze gendergerelateerde gezond-
heidskwesties. 
 

Gezondheidsproblemen 
In Rotterdam hebben meisjes vaker overge-
wicht, met name meisjes met een Turkse, An-
tilliaanse of Arubaanse achtergrond.64 Daaren-
tegen drinken en roken Nederlandse meisjes 
en jongens zonder migratieachtergrond vaker 
dan meisjes of jongens met een migratieach-
tergrond. Overgewicht komt in de stad bij de 
helft van de bevolking voor. Daarmee heeft 
Rotterdam het hoogste percentage aan bewo-
ners met overgewicht (48%) en met ernstige 
obesitas (14%) binnen de G4. In de G4 komt 
overgewicht vaker bij vrouwen voor dan bij 
mannen.   
 
Rotterdamse jongens tussen de 4-12 jaar heb-
ben vaker dan meisjes psychosociale proble-
men.65 Ook meisjes en jongens met een migra-
tieachtergrond hebben hier een grotere kans 
op dan andere Nederlandse meisjes en jon-
gens. Dit verandert weer als ze ouder worden. 
Van de 12-15 jarigen hebben Nederlandse 
meisjes zonder migratieachtergrond een gro-
tere kans op psychosociale problemen.  

 
Vrouwen in Rotter-
dam hebben vaker 
dan mannen last 
van depressie en 

angststoornissen 
(10% tegen 5%).66 Dit komt overeen met lande-
lijke cijfers, waaruit blijkt dat vrouwen twee 
keer zo vaak lijden aan depressie dan man-
nen.67 Bovendien uit depressie zich anders bij 
vrouwen, en reageren vrouwen ook anders op 

medicijnen en behandelingen dan mannen. 
Om dit beter in kaart te brengen, heeft minis-
ter van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Schippers in januari 2016 toegezegd te investe-
ren in verder onderzoek naar depressie bij 
jonge vrouwen en tieners. Landelijke onder-
zoeken hebben al eerder uitgewezen dat vrou-
wen met een migratieachtergrond, met name 
een Turkse of Marokkaanse achtergrond, een 
grotere kans hebben op geestelijke gezond-
heidsproblemen.68  
 

Gender sensitieve gezondheidszorg 
De gezondheidszorg is niet altijd even goed af-
gestemd op de behoefte van vrouwen als op 
die van mannen. Dit is een onderwerp dat lan-
delijk voor veel discussie zorgt. Vrouwen heb-
ben bijvoorbeeld 60% meer kans op bijwerkin-
gen van geneesmiddelen dan mannen. In 54% 
van de gevallen van een hartinfarct bij een 
vrouw wordt dit niet als een hartinfarct her-
kent omdat de symptomen bij vrouwen anders 
zijn dan bij mannen.69 Minister Schippers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 
september 2015 dan ook haar steun uitgespro-
ken voor het erkennen van man/vrouw ver-
schillen in gezondheidsklachten en mogelijke 
behandelingen.  
 

Zwangerschap en geboorte 
Sommige aspecten van de Rotterdamse repro-
ductieve gezondheidszorg blijken negatief uit 
te pakken voor vrouwen en baby’s. De perina-
tale sterfte (doodgeboorte van een foetus of 
sterfte van een baby in de eerste levensweek) 
ligt in Rotterdam hoger 
dan in de G4 en het lande-
lijke gemiddelde.70 Het ri-
sico hierop is 20% tot 30% 
groter wanneer de vrouw 
in een achterstandswijk 
woont. Moedersterfte komt in Rotterdam rela-
tief vaak voor, met 21 moeders die overlijden 
binnen 42 dagen na de bevalling op de 100.000 
in Rotterdam en gemiddeld 10,8 op landelijk 
niveau.71 Binnen de G4 is moedersterfte het 
hoogst in Rotterdam. Vrouwen met een niet-
westerse achtergrond en vrouwen die ouder 
zijn dan 35 jaar hebben hier een verhoogde 
kans op.  
 

Vrouwen in Rotterdam 
hebben vaker dan man-
nen last van depressie 
en angststoornissen. 

Binnen de G4 is 
moedersterfte 
het hoogst in 
Rotterdam. 
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In maart 2016 brengt de gemeente Rotterdam 
het Actieprogramma Stevige Start 2016-2020 
naar buiten.72 Dit programma is gericht op het 
verbeteren van de kansen voor pasgeboren 
Rotterdammers en kinderen tot vier jaar. Het 
focust zich daarbij onder andere op het in 
beeld krijgen van risicofactoren van zwangere 
vrouwen, het verlagen van het aantal te vroeg 
geboren en te licht geboren baby’s en onder-
steuning van ouders in de opvoeding om zo 
psychosociale problemen bij het kind te voor-
komen.  

 

6. Zorgtaken en mantelzorg 
De verdeling van zorgtaken tussen partners en 
mantelzorg zijn belangrijke onderwerpen voor 
emancipatie. Deze verdeling houdt verband 
met stereotype genderrollen en is een van de 
oorzaken van verschillen in arbeidsparticipatie 
tussen mannen en vrouwen. Hieronder be-
spreken we eerst de verdeling van zorgtaken 
en vervolgens het onderwerp mantelzorg. 

 

Zorgtaken 
Landelijk staat vooral de verdeling van zorgta-
ken in de aandacht, als onderdeel van het 
Emancipatiebeleid 2013-2016. Dit heeft te ma-
ken met de zorg voor de kinderen, maar ook 
met de huishoudelijke taakverdeling. Het kabi-
net wil bijdragen aan het doorbreken van ste-
reotype genderrollen en stimuleren dat zorgta-
ken meer gelijk verdeeld worden. Een ‘traditi-
onele’ verdeling van zorgtaken binnen een 
huishouden is een mogelijke belemmering 
voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. 
 
Uit de Rotterdamse Omnibus enquête 2016 
blijkt dat een kwart van de geënquêteerden 
het eens is met de stelling dat vrouwen ge-
schikter zijn dan mannen om kinderen te ver-
zorgen.73 Bijna de helft van de Rotterdammers 
is het met de stelling oneens.  
 
De peuterspeelzaal en kinderverblijven kunnen 
belangrijke voorzieningen zijn in de emancipa-
tie van moeders en vaders. Er zijn echter grote 
verschillen in de mate waarin Rotterdammers 
gebruik maken van kinderopvang. In 2011 
maakte 80% van de Rotterdamse ouders min-
stens één dagdeel per week gebruik van een 

vorm van kinderopvang.74 Ouders met een Ma-
rokkaanse of Turkse achtergrond maken weke-
lijks gebruik van de peuterspeelzaal, terwijl ou-
ders zonder migratieachtergrond of van Antil-
liaanse afkomst het minst gebruik maken van 
de peuterspeelzaal. Ouders zonder migratie-
achtergrond maken daarnaast vaker gebruik 
van opvang door grootouders dan ouders met 
een migratieachtergrond. Op landelijk niveau 
blijkt dat vooral huishoudens met een hoog in-
komen gebruik maken van formele kinderop-
vang, terwijl lage of middeninkomens hier min-
der gebruik van maken en dit soms ondervan-
gen met informele opvang.75  

 

Combinatiedruk en vrije tijd 
Uit een in 2016 gepubliceerd landelijk onder-
zoek weten we dat 1 op de 5 werkenden met 
een zorgtaak (voor een kind of mantelzorg) 
moeite hebben met het combineren van hun 
werk en de zorgtaak.76 Vrouwelijke werkne-
mers (22%) ervaren dit vaker dan mannen 
(16%). Zelfstandigen ervaren meer combina-
tiedruk (24% ) dan werknemers in loondienst 
(19%). Er zijn geen gegevens bekend over 
combinatiedruk in de Rotterdamse context.  
 
Eveneens landelijk onderzoek naar de vrije-
tijdsbesteding van vrouwen en mannen laat 
zien dat vrouwen evenveel vrije tijd hebben 
als mannen, maar dat zij meer tijdsdruk erva-
ren.77 Namelijk, een gevoel van gejaagdheid 
en drukte. Dit hangt mogelijk samen met het 
feit dat de vrije tijd van vrouwen vaker ver-
snipperd is, en die vrije tijd ook een groot deel 
van de tijd doorbrengen met hun kinderen. 
Daardoor zijn zij ook in hun vrije tijd gericht 
op zorgen. Dit hangt deels samen met een 
derde conclusie uit dit onderzoek, namelijk 
dat vrouwen ook in hun vrije tijd meer gericht 
zijn op de wensen en het welzijn van anderen. 
Dit wordt ook wel ‘emotionele arbeid’ ge-
noemd.  
 

Mantelzorg  
Vrouwen verlenen vaker en meer mantelzorg 
dan mannen. In Rotterdam is meer dan 60% 
van de mantel-
zorgers 
vrouw.78 Van 
hen is 71% 

Vrouwen, ook in Rotterdam, 
verlenen vaker mantelzorg 
dan mannen en dit kan leiden 
tot overbelasting. 
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overbelast, tegen 29% van de mannen die 
mantelzorg verlenen. Van alle Rotterdamse 
vrouwen verricht 23% mantelzorg en is 5% van 
alle vrouwen een zwaar- of overbelaste man-
telzorger.79 Dit geldt respectievelijk voor 15% 
en 3% voor alle Rotterdamse mannen.  Naast 
vrouw, zijn Rotterdamse mantelzorgers vaak 
45-75 jaar oud, hebben geen migratieachter-
grond en hebben vaker geen betaald werk.  
 
Uit een landelijke studie blijkt dat in 2014 23% 
van de vrouwen en 15% van de mannen in de 
leeftijd 23-65 jaar zorgden voor een inwo-
nende zieke of oudere.80 Het aandeel van vrou-
wen is hoger, omdat dochters vaker informele 
zorgtaken op zich nemen dan zoons.  
 
De ambitie van het kabinet om een participa-
tiemaatschappij te realiseren heeft geleid tot 
een groter beroep op de mantelzorg. De bezui-
nigingen in de zorg zullen de noodzaak tot 
mantelzorg nog verder vergroten. Landelijke 
vrouwenorganisaties, zoals de Nederlandse 
Vrouwen Raad, waarschuwen voor het risico 
dat de participatiemaatschappij en bezuinigin-
gen in de zorg als ongewenst effect heeft dat 
de werkdruk voor vrouwen toeneemt.81 Aan-
gezien zij nog steeds het leeuwendeel aan ‘in-
formele’ zorgtaken verrichten, al dan niet bo-
venop hun betaalde werk, is de kans groot dat 
mantelzorg voor het merendeel op de schou-
ders van vrouwen terecht komt. De Neder-
landse Vrouwen Raad adviseert de overheid 
daarom om gemeenten te begeleiden in het 
ontwikkelen van specifiek beleid dat gender-
specifiek is en erop gericht dat vrouwen in de 
gemeenten niet nog meer en ongelijk ver-
deelde zorgtaken verrichten.  

 

7. Jonge moeders 
Jonge moeders worden vaak als extra kwets-
baar beschouwd, zowel ten aanzien van de 
zorg voor hun kinderen als in brede zin. In Rot-
terdam gaat speciale aandacht uit naar de situ-
atie van mogelijke risicogroepen. Sinds 2013 
wordt niet alleen gekeken naar jongeren tot en 
met 23 jaar met een Antilliaanse en Marok-
kaanse achtergrond, maar ook naar jongeren 
met een Surinaamse, Turkse, Kaapverdische, 
Poolse, Bulgaarse, Roemeense, Dominicaanse, 
Somalische en Iraakse achtergrond.82 Er is 

daarbij ook aandacht voor jong moederschap. 
Het is opvallend dat niet naar jong vaderschap 
wordt gekeken.  
5,6% van de Rotterdamse vrouwen in de leef-
tijd 16 – 23 jaar is moeder.83 Jonge moeders 
hebben vaker een Dominicaanse (22%), Soma-
lische (24%), Antilliaanse (15,4%), Kaapverdi-
sche, (10,7%) of Surinaamse (9,6%) achter-
grond. Daarentegen is het aantal moeders met 
een Turkse of Marokkaanse achtergrond (4,9% 
en 3,6%) lager dan het Rotterdamse gemid-
delde. Jonge moeders zijn ook vaker van 
Poolse of Bulgaarse komaf, en hebben veel 
minder vaak een Iraakse of Roemeense achter-
grond.  
 
Van de 16 tot 17-jarige Rotterdamse meisjes is 
0,4% moeder.84 Dit stedelijk gemiddelde staat 
in schril contrast met het percentage meisjes 
met een Dominicaanse achtergrond van de-
zelfde leeftijd: daarvan is 6,5% moeder.  
 
Turks-Nederlandse en Marokkaans-Neder-
landse jonge moeders hebben relatief vaak 
een partner.85 Jonge moeders met een Domini-
caanse, Kaapverdische of Surinaamse achter-
grond vaak niet.  

 

8. Discriminatie 
De jaarlijkse Omnibusenquête van de ge-
meente Rotterdam laat zien dat 26% van alle 
Rotterdammers in 2016 discriminatie heeft er-
varen.86 Het gaat dan om 29% van de Rotter-
damse vrouwen en 25% van de Rotterdamse 
mannen. Vrouwen voelen zich aanzienlijk va-
ker dan mannen gediscrimineerd op grond van 
hun geslacht. Daarnaast geven veel vrouwen 
aan te maken te hebben met discriminatie op 
grond van ‘ras’ of huidskleur, nationaliteit en 
religie. Vooral op straat, tijdens het winkelen, 
in de eigen woonomgeving en op de werkvloer 
ervaren zij discriminatie.  
 
Het antidiscriminatiebureau RADAR ontving in 
2015 353 meldingen van discriminatie, waar-
van er 26 over discriminatie op grond van ge-
slacht gingen. Daarnaast ging ruim de helft van 
de meldingen van discriminatie op grond van 
religie, over de islam. Vrouwen die als moslima 
geïdentificeerd kunnen worden vanwege het 
dragen van een sluier lopen een groter risico 
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om slachtoffer te worden van islamofobie. Dit 
wijst ook het onderzoek van SPIOR uit: in 72% 
van de geverifieerde incidenten uit Rotterdam-
Rijnmond was het slachtoffer een vrouw die 
zichtbaar moslim is vanwege haar islamitische 
kleding.87  
 
Uit de Omnibusenquête van 2015 valt op dat 
meisjes en vrouwen en Rotterdammers met 
een migratieachtergrond maken vaker discri-
minatie ervaren in het onderwijs dan jongens 
en mannen en Rotterdammers zonder migra-
tieachtergrond, vooral door leerlingen maar 
ook door docenten.88 Daarnaast geven vrou-
wen in de leeftijdscategorie 16-24 ook vaker 
aan dan mannen dat zij gediscrimineerd wor-
den door klanten terwijl ze aan het werk zijn. 
Discriminatie door de Rotterdamse politie en 
overheid wordt iets vaker ervaren door man-
nen dan vrouwen.    
 

9. Mannenemancipatie 
In dit Stadsbeeld is de situatie van jongens en 
mannen op verschillende momenten be-
noemd. De onderwerpen waarbij ze benoemd 
worden, zijn dan ook allemaal thema’s voor 
mannenemancipatie in de Rotterdamse con-
text.  
 
De landelijke organisatie Emancipator lan-

ceerde halver-
wege 2016 een 

handelingsper-
spectief voor 

mannenemanci-
patie met con-
crete tips, hand-
vatten en aanbe-

velingen voor uiteenlopende professionals.89 
De vraag wordt beantwoordt: ‘Hoe kan in be-
leid, interventies, projecten en onderzoek ge-
werkt worden met mannen, mannelijkheid en 
mannenemancipatie?’. Het handelingsper-
spectief gaat concreet in op vier thema’s: ar-
beid en zorg, geweld, seksualiteit en seksuele 
diversiteit. Volgens Emancipator is mannen-
emancipatie een kans voor mannen om een 
einde te maken aan ongelijkheid en onderdeel 
te zijn van de oplossing.  IDEM werkt het on-
derwerp mannenemancipatie nader uit met  

Rotterdamse partnerorganisaties in het Ken-
nisatelier V/M-emancipatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mannenemancipatie is 
een kans voor mannen om 
gender ongelijkheid te 
stoppen en onderdeel te 
worden van de oplossing. 
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