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Gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen  
om betaalde arbeid  
en onbetaalde zorg  
te combineren



Alliantie Samen werkt het!
De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin 
vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om  
betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. 

Wij richten ons op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op  
moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) 
betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die  
belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden 
bijvoorbeeld gevormd door:

• laaggeletterdheid
• het missen van een startkwalificatie
• het hebben van een (arbeids)handicap
• discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap  
   of pril moederschap, migranten-  of vluchtelingenachtergrond
• mismatch aanbod en vraag arbeidsmarkt (verouderde opleiding of werkervaring)
• geen toegang tot kinderopvang
• gebrek aan passende respijtzorg

Aanpak en activiteiten
Om ons doel te bereiken moet zowel op maatschappelijk,  
institutioneel  als individueel niveau verandering plaatsvinden.

DE MAATSCHAPPIJ
 
De dominante ideeën die leven over de rollen van vrouwen en mannen en de 
weerspiegeling daarvan in de media vormen een barrière voor gelijkwaardige en 
intrinsiek vrije keuzes die vrouwen en mannen maken op het gebied van werk en 
zorg. Wij willen deze stereotiepe beeldvorming doorbreken. Hierbij richten we 
ons vooral op mediamakers  en het beïnvloeden van het publieke debat.

INSTITUTIES

Wij willen een actief en zorgvriendelijk beleid bij overheid en werkgevers,  
zodat alle vrouwen en mannen gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en  
onbetaalde zorgtaken te combineren. Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid  
van verlofregelingen en flexibele werktijden. Ook de organisatiecultuur speelt 
hierin een belangrijke rol. 

HET INDIVIDU

Wij willen vrouwen stimuleren en ondersteunen om expliciete keuzes te maken 
ten aanzien van werk en zorg. Dit doen wij door de vaardigheden van vrouwen 
te versterken waardoor ze een betere aansluiting hebben met de arbeidsmarkt, 
door hen te leren voor hun belangen op te komen en over de juiste informatie 
beschikken om een stap naar economische zelfstandigheid te maken. 

Slechts 48% van de 
Nederlandse vrouwen is 
financieel onafhankelijk.

Nederland telt ruim

557.000 
eenoudergezinnen.  
80% betreft 
alleenstaande moeders.

Ruim vier miljoen 
mensen geven 
mantelzorg. Hiervan is

59% vrouw.

Vrouwen besteden  
1,5 keer zoveel tijd  
aan onbetaalde 
zorgtaken dan mannen.

Ongeveer
  
de helft  
van alle mensen met 
financiële problemen is 
laaggeletterd. 

43%  
van de vrouwen heeft op 
de werkvloer te maken 
gehad met discriminatie 
door zwangerschap of 
pril moederschap.



Alliantie Samen werkt het! 
een uniek samenwerkingsverband

•  WOMEN Inc. staat bekend om haar expertise
op het gebied van publiekscampagnes, het 
beïnvloeden van pers & publieke opinie en  
haar brede netwerk met werkgevers- en  
werknemersorganisaties en een bereik  
van 2 miljoen vrouwen;

•  Bureau Clara Wichmann voegt juridische
kennis en expertise met betrekking tot het 
aanpassen en ontwikkelen van wetgeving en 
regelingen toe;

•  Movisie is de onderzoekspartij met brede 
kennis van het (door)ontwikkelen, meten en 
borgen van succesvolle interventies en een 
relevant professionalsnetwerk binnen de 
publieke sector;

•  NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) zet haar
brede landelijke netwerk in met een bereik  
van 1 miljoen vrouwen;

•  WO=MEN, Dutch Gender Platform, is een 
groot en divers netwerk dat staat voor de 
internationale agendering en pleitbezorging / 
belangenbehartiging met aandacht voor het 
verzamelen van internationale good practices.

DE ALLIANTIE WORDT GEFINANCIERD DOOR HET MINISTERIE  

VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (OCW)  

EN LOOPT VAN 2018 TOT EN MET 2022.
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45-plussers  
vinden moeilijker werk 
dan mensen die  
jonger zijn.

45+
41% van de mensen 
met een chronische 
ziekte denkt dat dit de 
reden was voor afwijzing 
voor een baan.

Werkzoekenden met een 

Nederlandse achtergrond 

hebben grotere kans 

op een aanbod van een 

uitzendbureau dan 

werkzoekenden met 

een  migratie 
achtergrond.

1,4 miljoen 
vrouwen ontvangen geen 
uitkering, volgen geen 
voltijdonderwijs, hebben 
een baan van maximaal 
12 uur in de week of geen 
betaald werk.

Er zijn in Nederland 

964.000 
vrouwen zonder 
startkwalificatie. 

47% van de mensen 
met een lichamelijke 
beperking denkt dat 
dit de reden was voor 
afwijzing voor een baan.


