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Samenvatting en conclusies 

 
De arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen in Nederland blijft ver achter bij die van 
hoogopgeleide vrouwen. Er zijn ruim 1 miljoen laagopgeleide vrouwen tussen de 15 en 65 jaar 
die nu geen betaald werk verrichten en geen eigen inkomen hebben. De Directie Emancipatie 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil deze laagopgeleide vrou-
wen zonder werk motiveren stappen te zetten op weg naar betaald werk en/of een opleiding. 
Het ministerie tracht dit te bereiken door een cultuurverandering onder deze groep vrouwen (zie 
de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid/Actielijn ‘Meer vrouwen aan de slag’). 
  
Door middel van een geëigende communicatiestrategie wil het ministerie niet-werkende vrou-
wen bereiken en ‘beraken’. Hiervoor is inzicht nodig in hun drijfveren en motieven, zodat er een 
communicatieboodschap kan worden ontwikkeld die aansluit bij hun beleving.  
 
Om dit inzicht te verkrijgen heeft Veldkamp een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder verschil-
lende groepen werkende en niet-werkende vrouwen, waarbij de volgende doelstelling centraal 
heeft gestaan: 
 
Hoe kunnen niet-werkende laagopgeleide vrouwen en meisjes het beste worden bereikt en be-
raakt teneinde hun motivatie om te gaan werken te vergroten?  
 

Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: 
• Allereerst is recente onderzoeksliteratuur1 geraadpleegd om meer toegespitste vraagstellingen te 

kunnen formuleren. 
• Vervolgens zijn groepsdiscussies uitgevoerd met werkende vrouwen. Het belangrijkste doel van 

deze fase was te achterhalen welke argumenten voor hen een rol spelen in het werkzame bestaan, 
zodat we deze konden gebruiken voor de gesprekken met niet-werkende vrouwen.  

• Daaropvolgend zijn groepsdiscussies met niet-werkende vrouwen en vrouwen werkzaam in de zorg 
uitgevoerd. Om na te gaan met welke beelden laagopgeleide vrouwen de arbeidsmarkt betreden, 
zijn groepsdiscussies gevoerd met schoolgaande meisjes. 

 
Ondervraagd zijn allochtone en autochtone vrouwen van verschillende leeftijden, allen laagopgeleid 
(maximaal vmbo-t). De discussies zijn gevoerd in de regio’s Amsterdam en Amersfoort in de periode 
van 28 april tot en met 7 juni 2011. In totaal hebben 60 vrouwen en meisjes aan het kwalitatieve onder-
zoek deelgenomen. 

 

                                                      
1 De literatuurlijst is opgenomen in bijlage 3 van het rapport 
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Bevindingen  
 
Over welke vrouwen hebben we het? 
De laagopgeleide vrouwen in dit onderzoek zijn niet als één type vrouw te definiëren. Een korte 
kennismaking met de wijze waarop zij tegenover werk staan: 
 Werkende vrouwen: werken geeft hen een sterker zelfbewustzijn, biedt onafhankelijkheid, 

geeft een gevoel van erbij horen. Werken in combinatie met de zorg voor kinderen vraagt 
inspanning en geregel, maar het lukt wel; stoppen is geen optie. Je bent een voorbeeld voor 
je kinderen als werkende moeder. En: er zijn niet veel gezinnen die het op één inkomen 
redden en als alleenstaande moeder is de financiële noodzaak extra aanwezig. 

 Werkneemsters in de zorg: ze hebben hart voor hun werk, dankbaarheid van de patiënt is 
een groot goed, maar hun werkplezier staat onder druk door efficiencyvergroting en perso-
neelstekort. Het beeld van de buitenwacht is dat het mooi maar zwaar werk is. Jonge meis-
jes missen in hun ogen vaak de gewenste attitude. Een beperkende factor: voor vrijwel alle 
werkzaamheden in de zorg is tegenwoordig een diploma nodig. Het is hun wens dat er 
meer rekening wordt gehouden met opgedane levens-/werkervaring. 

 Niet-werkende vrouwen: de meesten hebben wel een werkhistorie, maar ze zijn gestopt 
toen er kinderen kwamen of door gezondheidsproblemen. Ze zijn vaak wel actief als vrijwil-
ligster of mantelzorgster. Thuis zijn voor de kinderen vinden ze belangrijk. Jonge vrouwen 
missen het werkend bestaan meer dan oudere vrouwen; zij koppelen het niet-werken meer 
aan externe factoren zoals gebrekkige kinderopvang. Oudere vrouwen kennen meer emoti-
onele drempels ten aanzien van werk. Ondanks één kostwinnerinkomen wordt geen finan-
ciële noodzaak tot werken gevoeld. 

 Allochtone vrouwen: met name Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben te maken met 
traditionele opvattingen over de rolverdeling tussen vrouwen en mannen. Een verdere be-
perking waarmee ze zich geconfronteerd zien: niet alle banen staan open voor vrouwen met 
een hoofddoek. Oudere allochtone vrouwen hebben vaak een grote leeftijdsspreiding van 
kinderen wat zorgt voor een lange niet-werkzame fase; ze willen er zijn voor de kinderen, 
en hebben weinig of geen opleiding gevolgd. Oudere werkzame vrouwen zijn vaak via vrij-
willigerswerk aan een betaalde baan gekomen. Surinaamse vrouwen staan veel meer op 
hun financiële onafhankelijkheid. 

 Schoolgaande meisjes: zien zichzelf later allemaal aan het werk, dat hoort erbij en geeft 
onafhankelijkheid. Ze onderstrepen het belang van een diploma voor hun toekomst. Kiezen 
voor de juiste opleiding is echter moeilijk op jonge leeftijd. Werken én kinderen is vanzelf-
sprekend, maar nog een ver-van-mijn-bedshow. Ze hebben soms een onrealistisch beeld 
van de eigen mogelijkheden; jeugdig optimisme? Allochtone meisjes lijken iets serieuzer 
met hun toekomst bezig. 

 
Wat vinden vrouwen belangrijk? 
Alle laagopgeleide vrouwen vinden het belangrijk om op een goede manier met familie of ande-
re mensen in de naaste omgeving om te gaan. Ze nemen daarbij vooral hun moeder of andere 
vrouwelijke familieleden tot voorbeeld. Verbindend thema daarbij is de kracht waarmee deze 
rolmodellen problemen in het leven het hoofd bieden. Bij degenen met kinderen staan de ver-
zorging, opvoeding en begeleiding van de kinderen centraal, daaraan wordt veel ondergeschikt 
gemaakt. De vrouwen hechten verder veel waarde aan het afronden van taken en bezigheden 
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(of dat nou in het kader van huishoudelijk werk, vrijwilligerswerk, een betaalde baan of huiswerk 
is) en aan een harmonieus verloop van de dag, met prettige sociale contacten. De niet-
werkende vrouwen passen zich meer of minder bewust aan aan de agenda van hun sociale 
omgeving, zij geven relatief weinig zelf sturing aan hun leven. 
 
De motieven om te werken: wat levert het op 
Het werkend bestaan blijkt de werkende vrouwen naast een salaris zeer veel op te leveren en 
betekenisvol te zijn in hun leven. De volgende betekenissen worden aan werken toegedicht: 
 zelfbewustzijn; 
 voldoening, trots op jezelf; 
 onafhankelijkheid; 
 financiële zelfstandigheid; jezelf kunnen onderhouden; 
 sociale contacten; 
 extra financiële ruimte; 
 plezier (combinatie inhoud werk plus sfeer); 
 tijdinvulling (structuur in de dag); 
 het hoort bij het leven, is een vanzelfsprekendheid; 
 goed voor het geestelijk welbevinden (je voelt je nuttig, gewenst, levert een bijdrage); 
 erbij horen; 
 voorbeeld kunnen zijn voor je kinderen. 

 
Deze motieven worden grotendeels door de niet-werkende vrouwen herkend en erkend. Maar 
werkende vrouwen staan volgens de niet-werkende vrouwen onder grotere tijdsdruk en hebben 
minder tijd voor gezin, familie en vrienden. En dat is strijdig met de waarde die niet-werkende 
vrouwen daaraan hechten. Een deel van de niet-werkende vrouwen is tevreden over de ge-
maakte keuze. Ze kunnen of willen de zorg voor kinderen niet combineren met een werkend 
bestaan, ervaren geen financiële noodzaak, kunnen de tering naar de nering zetten. Bovendien 
voelt een deel zich ook zonder arbeidsparticipatie een volwaardig lid van de samenleving, bij-
voorbeeld door je kinderen goed op te voeden, mantelzorger te zijn of vrijwilligerswerk te doen. 
Het argument dat je door te werken een bijdrage levert aan de samenleving gaat voor hen niet 
op. Dit argument is ook strijdig met de perceptie van hun kansen op de arbeidsmarkt.  
 
De drempels om (weer) aan het werk te gaan en aan het werk te blijven 
De niet-werkende vrouwen ervaren de nodige drempels om (weer) aan het werk te gaan. Welke 
drempels komen ze tegen? 
• gezondheidsredenen; 
• er wordt geen financiële noodzaak gevoeld; 
• emotionele drempels; 
• er willen zijn voor de kinderen, traditionele opvattingen over taakverdeling; 
• angst voor dubbele belasting: werk én huishouden/kinderen; 
• belijden van het geloof: hoofddoek; 
• praktische drempels: kinderopvang; 
• slechte positie op de arbeidsmarkt; 
• geen opleiding willen/kunnen volgen. 
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Werken in de zorg: een aantrekkelijke optie of niet? 
Degenen die nu in de zorg werkzaam zijn, kenmerken zich door een sociale en hulpvaardige 
instelling, een instelling die volgens hen een noodzakelijke voorwaarde is om in de zorg te kun-
nen werken. Werken in de zorg heeft volgens hen zowel positieve als negatieve kanten, waarbij 
de positieve kanten de doorslag geven. Positieve aspecten van het werk zijn vooral gelegen in 
meer sociale aspecten zoals de dankbaarheid van patiënten, het kunnen bieden van een luiste-
rend oor, verlichten van eenzaamheid, mensen verder kunnen helpen en leuke collega’s en 
meer vakinhoudelijke aspecten zoals zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het werk, de 
mogelijkheid tot flexibele werktijden. Negatieve aspecten die worden genoemd hebben vooral te 
maken met hoge werkdruk en stress op het werk, waardoor er onvoldoende tijd is voor patiën-
ten. Bijkomend wordt gemeld dat er weinig waardering is voor het werk door de buitenwacht. 
 
Veel nu niet-werkende vrouwen kennen de zorg uit eigen ervaring of uit de verhalen van ande-
ren. Werken in de zorg wordt vaak als ‘zwaar’ (psychisch en fysiek) aangemerkt en er staat 
weinig maatschappelijke waardering tegenover. De zorg heeft ook positieve kanten: je wordt 
gewaardeerd door de patiënten, er zijn flexibele werktijden en het betaalt relatief goed. Met an-
dere woorden: de niet-werkende vrouwen benoemen deels dezelfde aspecten als de in de zorg 
werkzame ervaringsdeskundigen, maar bij de niet-werkende vrouwen overheersen de negatie-
ve associaties.  
 
Het dreigende personeelstekort in de zorg wordt door zowel de niet-werkende als werkende 
vrouwen naar voren gebracht, maar beide groepen vrouwen zien zichzelf niet als degenen die 
dit tekort gaan oplossen. Dit heeft bij de niet-werkende vrouwen mede te maken met hun in-
schatting van het type functies dat voor hen, met hun lage opleiding, voorhanden is: schoon-
maakwerk en keukenwerk. Voor de meer interessante functies hebben zij niet de benodigde 
diploma’s en zij zien er tegenop om een noodzakelijke opleiding te gaan volgen. De werkende 
vrouwen vinden het salaris en de arbeidsvoorwaarden niet van dien aard dat uitbreiding van 
uren wenselijk is. 
 
Toekomstperspectief niet-werkende vrouwen: voorwaarden 
De nu niet-werkende vrouwen zien dat er naarmate de kinderen groter worden, meer tijd be-
schikbaar komt om te gaan werken. Sommige vrouwen vullen deze ruimte in hun agenda in 
door op kleinkinderen te gaan passen, maar voor de meeste andere vrouwen zou werken een 
manier kunnen zijn om onder de mensen te blijven komen. Een aantal van hen geeft aan niet 
van plan te zijn om te gaan werken als de financiële noodzaak er niet is; voor hen wegen de 
inspanningen niet op tegen de opbrengsten. Met name de oudere vrouwen die al langer uit het 
arbeidsproces zijn, hebben de nodige huiver om zich weer aan te bieden op de arbeidsmarkt.  
De vrouwen schatten hun positie op de arbeidsmarkt door het ontbreken van de juiste diploma’s 
unaniem somber in. Zij horen en ervaren dat je op hun beroepsniveau al snel te oud bent voor 
werkgevers. Ook de werkende vrouwen achten de eigen positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar 
en zijn bang niet gemakkelijk werk te vinden als ze ontslagen zouden worden. Veel vrouwen 
stimuleren hun kinderen dan ook om hun opleiding vooral af te maken en daarmee te voorko-
men dat ze in een vergelijkbare positie terechtkomen.  
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De schoolgaande meisjes schatten hun beroepsperspectieven vrij optimistisch in, ze hebben 
een hoog aspiratieniveau voor wat betreft de gewenste baan. Huishouden en inkomen zijn de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van man en vrouw; ze zijn dan ook zeker van plan te blijven 
werken als er kinderen komen. De gevolgen van het eventueel niet kunnen realiseren van deze 
voornemens staan op dit moment nog niet op hun netvlies.  
 
Voor de niet-werkende vrouwen met kinderen moet de ideale baan gecombineerd kunnen wor-
den met de zorg voor de kinderen. Maar ook de niet-werkende vrouwen zonder kinderen heb-
ben zo hun voorwaarden. In het algemeen zijn de volgende voorwaarden geformuleerd ten 
aanzien van betaald werk:  
• onder schooltijd kunnen werken; 
• vrij kunnen zijn in de schoolvakanties; 
• parttime kunnen werken; 
• thuis kunnen blijven indien een kind ziek is; 
• betaalbare kinderopvang; 
• andere houding werkgevers ten opzichte van hun vaardigheden; 
• een voldoende honorering; 
• niet meer dan 32 – 36 uur (vrouwen zonder jonge kinderen). 
Er wordt aan toegevoegd dat ze een status willen krijgen die recht doet aan de opgedane le-
venservaring en dat ze graag werk willen met leuke collega’s. 
 
Bij de reguliere kinderopvang speelt een probleem: deze staat niet altijd goed bekend bij de 
niet-werkende vrouwen. Zij hebben er moeite mee om de opvang aan buitenstaanders over te 
laten, prefereren informele opvang via de eigen sociale omgeving en nemen daarom liever het 
hiermee gepaard gaande regelwerk voor hun rekening. 
 
In de gesprekken met de vrouwen die nu in de zorg werken, worden de volgende voorwaarden 
benoemd om meer vrouwen voor de zorg te interesseren: 
 betere salariëring; 
 stageplaatsen aanbieden met een behoorlijke vergoeding; 
 baangarantie bieden bij goed functioneren in stage; 
 passende werktijden bieden; 
 kinderopvang regelen; 
 niet alleen kijken naar (het ontbrekende) diploma, maar ook naar werkervaring en buiten het 

werk opgedane levenservaring. 
 
Op zoek naar een baan: eigen acties en gewenste ondersteuning 
De vrouwen noemen verschillende manieren om werk te zoeken. Waar de jongere vrouwen 
internet, vacaturesites en uitzendbureaus noemen, benadrukken de oudere vrouwen het in-
schakelen van het eigen netwerk. Dit heeft mede als voordeel dat je je dan beter kunt presente-
ren dan via een gewone sollicitatie. Want veel vrouwen zien tegen het solliciteren op, zijn bang 
dat ze zich niet goed presenteren, dat ze bij de verkeerde werkgevers solliciteren en dat ze de 
juiste vaardigheden niet blijken te hebben. Dit laatste maakt dat vrouwen soms teruggaan naar 
het werk dat ze vroeger hebben gedaan, daarover voelen ze zich wel zeker. Sommige wat jon-
gere vrouwen willen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door eerst een opleiding te vol-
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gen. De vrouwen zien verder wel wat in het bieden van stages of het uitbreiden van vrijwilli-
gerswerk om ervaring op te doen. Daar hoort dan wel een vergoeding tegenover te staan, want 
zij zijn niet geporteerd van werken zonder verdiensten. 
Ondersteuning bij de zoektocht naar werk is welkom, maar moet wel realistisch aansluiten bij de 
wensen en vaardigheden van de werkzoekende. De ervaringen met bijvoorbeeld een jobcoach 
zijn niet onverdeeld positief en van negatieve ervaringen bij sollicitaties gaat een ontmoedigen-
de werking uit. Het idee van een ‘buddy’ uit de eigen omgeving wordt goed ontvangen, dit geeft 
vrouwen een vertrouwd gevoel. 
 
 

Communicatie 
 
Op welke wijze kan de communicatie het beste worden ingericht? 
Een cultuurverandering kan alleen worden bewerkstelligd door in de communicatie zoveel mo-
gelijk aansluiting te zoeken bij de belevingswereld, overtuigingen en ‘vooroordelen’ van de 
doelgroep. In de communicatie dienen de volgende elementen aan bod te komen: 
 het sociale element: werken levert sociale contacten op; 
 het onafhankelijkheidselement: door te werken zijn vrouwen (financieel) onafhankelijk; 
 het tevredenheidselement: werken biedt vrouwen voldoening; 
 het versterkingselement: moeders en huisvrouwen hebben voor werkgevers relevante kwa-

liteiten; 
 het opleidingselement: de gewenste kwalificaties zijn via een aanvullende cursus te verga-

ren. 
 
Het lijkt niet aan te bevelen om te communiceren via een landelijke campagne, aangezien juist 
voor de groep laagopgeleide niet-werkende vrouwen geldt dat daadwerkelijke ondersteuning bij 
de zoektocht naar werk van belang is om de stap (terug) te zetten naar betaald werk. 
 
Bij de strategie gericht op ‘meer vrouwen aan de slag’-trajecten (zie ook de Hoofdlijnenbrief 
Emancipatiebeleid) is het de bedoeling om via lokale events vrouwen te interesseren en te acti-
veren. De boodschap om de vrouwen te bereiken zal de volgende elementen moeten bevatten: 
 het proces houdt een verkenning van de mogelijkheden naar betaald werk in; 
 de ondersteuning is persoonlijk en op maat; 
 het proces verloopt stapsgewijs; 
 de toon is uitnodigend en enthousiasmerend; 
 de trajecten zijn ‘haalbaar’ en niet ‘highbrow’; 
 de begeleiding vindt plaats door een ervaringsdeskundige; 
 het gaat niet direct om een vaste baan, maar om snuffelstages/vrijwilligerswerk; 
 eventuele cursussen/opleidingen zijn kortdurend. 

 
Op welke manier kunnen de vrouwen met deze communicatie worden bereikt? Uitgangspunt bij 
de keuze van de kanalen moet een makkelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn zonder 
dat daar voor de vrouwen (extra) kosten tegenover staan. Geschikte media zijn dan huis-aan-
huis- kranten, brievenbusreclame, gratis verspreide tijdschriften, lokale/regionale televisiezen-
ders, buitenreclame en internet en met name voor de jongere vrouwen sociale media. 
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Geschikte plaatsen/organisaties om vrouwen te bereiken zijn dan onder meer de huisarts, 
buurthuis (voor allochtone vrouwen: theesalon), moskee, school, sportschool/sportinitiatieven 
en maatschappelijk werk. 
 

Conclusies 
 
Alles overziend kunnen we de volgende conclusies trekken uit het onderzoek: 
 Vrouwen – zowel werkende als niet-werkende vrouwen – vinden werk betekenisvol: het le-

vert hen onder meer zelfbewustzijn, voldoening, contacten met anderen, financiële onaf-
hankelijkheid, plezier en tijdinvulling op. Ook vervul je met werk een voorbeeldfunctie voor 
je kinderen. 

 De vrouwen zijn gevoelig voor het welbevinden van hun familie of andere mensen in hun 
omgeving. Als er kinderen zijn, vormt de tijd die nodig is voor verzorging, begeleiding en 
opvoeding een sterk argument om niet te werken. Dat weegt voor sommigen niet op tegen 
eventueel financieel gewin. Vrouwen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn, blijken bo-
vendien een hoge drempel te ervaren bij een eventuele terugkeer op de arbeidsmarkt. 

 De laagopgeleide vrouwen dichten zichzelf een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt toe 
onder meer vanwege hun lage opleiding, hun leeftijd, de inschatting dat werkgevers niet op 
hen zitten te wachten. Dit maakt de stap voor nu niet-werkende vrouwen om op zoek te 
gaan naar betaald werk des te groter. 

 Hiertegenover staat dat vrijwel alle niet-werkende vrouwen een werkzaam verleden hebben 
en ze veelal goede herinneringen hebben aan de werkzame periode. Werken wordt door 
hen namelijk in verband gebracht met zelfbewustzijn, trots zijn op jezelf, (financiële) onaf-
hankelijkheid, voldoening en een gunstig effect op het geestelijk welbevinden.  

 De gezondheidszorg wordt een tamelijk aantrekkelijke sector gevonden om in te werken. 
Maar om er daadwerkelijk te werken is volgens de vrouwen wel een sociale en hulpvaardi-
ge instelling nodig. Er zijn ook signalen van een negatief imago van de gezondheidszorg-
sector onder niet-werkende vrouwen, zoals een hoge werkdruk en weinig maatschappelijke 
waardering. Desondanks wordt aangegeven dat deze sector ook veel positiefs te bieden 
heeft, gelegen in sociale aspecten zoals de waardering van patiënten en de hulp die je kunt 
bieden aan mensen. 

 Het kunnen combineren van werk en zorgtaken is een belangrijke voorwaarde voor vrou-
wen om de stap naar werk te overwegen: betaalbare, kwalitatief goede kinderopvang, part-
time werkverband en kunnen werken onder schooltijden zijn hierin belangrijk. Ook willen ze 
graag worden gewaardeerd om hun opgedane levenservaring.  

 Een eventuele zoektocht naar werk gaat niet zonder slag of stoot, want er wordt danig op-
gezien tegen de inspanningen en kwalificaties die dit vereist. Begeleiding hierbij wordt op 
prijs gesteld. 
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Aanbevelingen 
 
 Om laagopgeleide niet-werkende vrouwen te motiveren de stap naar werk te zetten, zal een 

communicatiebeleid moeten worden uitgezet dat dicht op de belevingswereld van vrouwen 
zit. Dit wil zeggen in daadwerkelijke fysieke nabijheid en in een realistisch, in de tijd dichtbij 
gelegen perspectief.  

 In de communicatie raden wij aan in te gaan op de positieve elementen die vrouwen zelf 
koppelen aan betaald werk zoals het sociale aspect, de tevredenheid, de onafhankelijkheid 
en het versterkingselement van werk.  

 Communiceren over positieve aspecten van werk zonder ondersteuning met daadwerkelijke 
vacatures of begeleiding bij de zoektocht naar werk is echter weinig vruchtbaar. Communi-
catie en uitvoering van beleid dienen hand in hand te gaan.  

 
Het project ‘Eigen Kracht’ dat is gestart in het najaar heeft de potentie in zich om vrouwen op 
een laagdrempelige manier stappen te laten zetten richting een toekomst met betaald werk om-
dat het project lokaal wordt ingestoken met een toegankelijke opzet.  


