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Wie is Willemien Koning-Hoeve?



Context genderequality and the
empowerment of rural women and girls
• Doelgroep is geen homogene groep 

• Diversiteit en overeenkomsten tussen landen

• Vrouwen op platteland spelen een belangrijke rol in de voedselproductie en strijd 
tegen honger, maar hoe is het gesteld met hun eigen positie?

• Hoeveel van hen leven in armoede als ze ouder zijn geworden?

• Kloof tussen stad en platteland

• Brug tussen stad en platteland



Cijfers Nederland
• Work-life balans niet goed verdeeld, 

vrouwen werken veel meer uur op gebied 
huishouden en zorgtaken (26 uur)

• Agrarische sector verdeling eigendom 
vrouwen 11% - mannen 89 %

• Gender pay gap 16 %

• Pensioen gat grootste in Europa, o.a. door 
deeltijdwerk 

• Toegang tot financiering, kennis, politieke 
macht, economische besluitvorming en 
productiemiddelen (o.a. land) niet 
gendergelijk verdeeld

• Beslissingsbevoegdheden niet gender-gelijk 
verdeeld in politiek, bedrijven, coöperaties, 
etc.



Vrouwen in landbouwcoöperaties

Uganda; 31%

Rwanda; 41%

Tanzania; 26%DRC; 38%

Zambia; 26%

Nepal; 20%

Vietnam; 18%

Netherlands (2011) ; 5%

Figure 2.
% of women in the board



Cijfers Europa 
• 40% van werkende vrouwen op 

platteland werkt op agrarisch 
(familie)bedrijf

• Er zijn geen cijfers over informeel werk, 
maar omvang is groot

• Status meewerkend partner niet overal 
erkend, in diverse landen weinig sociale 
voorzieningen voor deze doelgroep

• Vrouwen op platteland hebben vaker 
deeltijd baan dan vrouwen in de stad

• Pensioengat vrouwen op platteland 47%

• Bedrijfseigenaren 30% vrouw

• 25% plattelandsbewoners kent armoede 
of sociale uitsluiting



Cijfers Wereldwijd
• Vrouwen leveren 43% van de formele arbeid 

in agrarische sector in ontwikkelingslanden

• Vrouwen zorgen voor de helft van de 
wereld-voedselproductie

• Veel small-scale farmers (informeel en 
onbetaald)

• Veel Vrouwen hebben beperkte toegang tot 
land, zaden, krediet, onderwijs, machines en 
sociale voorzieningen  

• Gendergelijkheid op besluitvormende 
posities nog lang niet bereikt

• 7 van de 10 mensen die te kampen hebben 
met gebrek aan voedsel zijn vrouw

• Vrouwen op het platteland hebben 38% 
minder kans op medische hulp bij geboorte 
kind dan vrouwen in stad.



Kernboodschap
1. Gelijke toegang tot/gelijke positie bij:

Financiering, land, water, productiemiddelen, 
kennis, fondsen, markt, eigendomsrechten

besluitvormende organen bedrijfsleven, 
(landbouw)organisaties, coöperaties, 
politiek, overheid.

2. Eerlijke, kostendekkende prijs voor 
agrarische producten en equal pay

3. Educatie en lifelong learning

4. Verbetering sociale, infrastructurele en 
medische voorzieningen

5. Stimuleren van ondernemerschap en 
oprichten van coöperaties en 
landbouworganisaties


