
Gender MPI bijeenkomst: ‘Geef ons een duidelijke boodschap mee’ 

Met deze woorden richtte Ingrid de Caluwe, Tweede Kamerlid voor de VVD, en voorzitter van het 

Gender Meerparijen initiatief, zich tot onderzoekster Saskia Vossenberg bij de aanvang van haar 

presentatie over vrouwelijk ondernemerschap in ontwikkelingslanden.  

Een geboeide zaal luisterde aandachtig naar de uitleg van Vossenberg over de succesfactoren van 

vrouwelijk ondernemerschap in ontwikkelingslanden. De bijeenkomst vond plaats in de Tweede 

Kamer en was de eerste in een reeks verdiepingsbijeenkomsten van het Gender Meerpartijen 

initiatief. Voorzitter Ingrid de Caluwe: ‘Wij willen meer aandacht voor ondernemerschap binnen het 

Nederlandse ontwikkelingsbeleid, met een focus op vrouwen.’ 

In arme landen zijn ondernemende vrouwen sterk vertegenwoordigd in de informele sector en dan 

vooral in de ‘consumer’ sector.  Vossenberg: ‘Armoede en gebrek aan toekomstperspectief zijn de 

drijvende krachten achter het ondernemerschap bij vrouwen.’ Maar om een succesvol 

onderneemster te zijn moet er aan meer voorwaarden voldaan worden, waaronder een wettelijk 

kader van niet-discriminerende regels en een economische systeem waarbinnen vrouwen betere 

toegang krijgen tot financiële middelen en zakelijke netwerken.  

Maar misschien nog wel belangrijker; de steun van de partner, van de familie of de gemeenschap 

waarvan de vrouw onderdeel uitmaakt. Zoals de Somalische Hala terecht aanstipte: ‘ik mag van mijn 

partner buitenshuis werken, zolang het thuis maar allemaal op rolletjes blijft lopen’. 

Overigens blijkt uit het onderzoek van Vossenberg dat op macroniveau een groei in inkomen niet 

direct leidt tot meer economische groei. Ingrid Caluwe hierover:  ‘Dit zet mij weer aan het denken. 

We hebben altijd aangenomen dat inkomensgroei automatisch leidt tot economische groei.’ Ook 

blijkt dat de impact op gender gelijkheid gering is; een belangrijk aandachtspunt voor de 

ontwikkeling van toekomstig beleid vanuit een genderperspectief. 

Een mogelijke oplossing om vrouwen meer te betrekken in de formele economie kwam van Fatimata 

Jaffa uit Senegal. Zij is voorzitster van de vrouwencommissie van de overkoepelende vakbond en zet 

zich in voor vrouwen in de informele sector in haar land. ‘Door vrouwen in de informele sector te 

organiseren via de vakbond en aan de hand van coöperaties, bieden ze elkaar meer financiële 

zekerheid en een toekomstperspectief. ‘ 

Tot slot vroeg PvdA Kamerlid Marit Maij zich af wat de rol is van de private sector binnen het huidige 

OS-beleid.  Helaas was er niet genoeg tijd meer om dieper hierop in te gaan. Daarom werd besloten 

om een volgende bijeenkomst (na het zomerreces) hieraan te wijden. Natuurlijk zal WO=MEN hier 

weer verslag van doen. 

  



 

 

 


