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Nederland bungelt nog steeds ergens onderaan de inter-
nationale emancipatieranglijsten. Maar niemand lijkt zich 

daar druk om te maken, constateert gedragseconoom 
Henriëtte Prast. Door de grote nadruk op diversiteit en in-
clusiviteit verdwijnt de discussie over de seksekloof uit het 

zicht. SZW kan juist daar een verschil maken.
DOOR SASKIA KLAASSEN  BEELD FRANK RUITER

De seksekloof volgens Henriëtte Prast  

‘Vrouwen  
zijn geen  

minderheid’

Blijft Nederland achter als het gaat om  
arbeidsparticipatie van vrouwen?
“Dat klopt. We doen het op alle fronten slechter dan andere 
landen. Het vreemde is dat we ons hier nauwelijks van 
bewust lijken te zijn. Laatst gaf ik een lezing bij een 
internationaal bedrijf. Ik liet het gezelschap raden welke 
plaats Nederland inneemt in de Glass Ceiling Index, een 
emancipatieranglijst van de Economist. Door de vraag 
vermoedden ze natuurlijk al een lagere plaats. Dus zetten ze 
conservatief in: op 8 of 10, misschien zelfs wel 15?  
Stomverbaasd waren ze toen ze hoorden dat Nederland 
onderaan bungelt. 
Van een land dat bekend staat als progressief zou je 
verwachten dat we ergens in de buurt van gidsland Zweden 
staan. Maar op alle factoren scoren we zwak: de kosten van 
de kinderopvang, de duur van het zwangerschapsverlof en 
bevallingsverlof voor partners, zelfs de regelingen voor 
ouderschapsverlof. Alleen het opleidingsniveau van vrouwen 
loopt in de pas met mannen.”

Niemand vindt het oké dat vrouwen minder  
verdienen dan mannen. Waarom blijft de  
loonkloof dan toch bestaan?
“Tussen het beeld dat wij van onszelf hebben en de realiteit 

gaapt een grote kloof. En dus wordt er niet over gesproken, 
niet in de media en ook niet in de politiek. We vinden het al 
heel wat dat het vaderschapsverlof verlengd is naar een week, 
terwijl de regels in andere rijke geïndustrialiseerde landen 
veel rianter zijn. Een EU-voorstel om het ouderschapsverlof 
te verruimen naar vier maanden, waarvan twee doorbetaald, 
stuitte in Nederland op verzet. Het argument: bij sociale 
zekerheid beslissen de lidstaten zelf en niet Europa. In plaats 
van de beleidsvrijheid te gebruiken voor vooruitgang maakt 
dit kabinet een behoudende keuze. Daarmee laat SZW 
kansen liggen. Gericht beleid kan echt het verschil maken.”

Waarom is het een probleem dat mannen  
en vrouwen nog steeds niet gelijk zijn op de 
arbeidsmarkt?
“Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Je kunt 
het zien als een vorm van discriminatie en om die reden 
onwenselijk. Je kunt aanvoeren dat een onderneming beter 
presteert als die niet alleen wordt geleid door mannen. Zelf 
bekijk ik dit fenomeen als econoom en constateer ik dat 
menselijk kapitaal niet optimaal wordt benut door de 
geringe participatie van vrouwen. De economie lijdt schade 
als ondernemingen worden geleid door middelmatige 
mannen in plaats van goede vrouwen.”
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‘ Ik wilxxxn de Bruxbox’

Wat doet de coronacrisis met de situatie van vrouwen?
“Vrouwen zijn relatief vaker de dupe als het minder goed gaat 
met de economie. Ze werken vaker in de branches waar de 
klappen vallen, zoals de horeca en de culturele sector. En ze 
vliegen er het eerste uit. Vinden we dat in Nederland erg? Nee. 
Bij een crisis mogen vrouwen best eerder ontslagen worden, 
zegt een op de vijf Nederlanders in een wereldwijd onderzoek 
naar geloofs- en waardepatronen, de World Value Survey.”

Dat komt misschien omdat vrouwen in Nederland het 
imago hebben van verwende deeltijd-prinsesjes?
“Die verklaring hoor ik ook vaak, ook van vrouwen zelf. Ik vind 
het een eigenaardige en onjuiste uitleg waarbij oorzaak en gevolg 
worden omgedraaid. In Nederland zijn de voorwaarden om kind 
en werk te combineren nog steeds niet erg gunstig. Werkende 
moeders krijgen een kraamverlof van 16 weken, in andere 
OESO-landen is dat gemiddeld 32 weken. Dat dit kort is, blijkt uit 
nieuwe cijfers over vroeggeboortes tijdens de lockdown. We 
zagen de afgelopen tijd veel minder te vroeg geboren baby’s, 
omdat zwangere vrouwen thuis werkten en niet reisden.”
Kinderopvang kost bij ons 29 procent van het loon, het 
OESO-gemiddelde is 18 procent. Overigens vind ik het bij de 
huidige welvaart armoedig om een werkweek van 5 dagen als 
norm te nemen. Waarom niet de 4-daagse werkweek, dat 
maakt de kloof direct kleiner. Tel je daar onbetaald werk als 
huishouden en zorg van kinderen bij op, dan werken vrouwen 
evenveel als mannen. ”

Is Nederland meer bevooroordeeld over vrouwen dan 
de ons omringende landen?
“Dat denk ik niet. Maar de rollen zijn nog steeds traditioneel. Als 
de omgeving ouderwets is, worden kinderen dat ook.  In de VS 
bewijs je je kind een dienst door het naar de crèche te brengen. 
Dat is goed voor de ontwikkeling en leuker dan thuis. In 
Nederland is het andersom. Ook later in de ontwikkeling blijven 
we kinderen voeden met impliciete stereotyperingen. 
Ik heb een studie gemaakt van de eindexamens economie van 
2016, 2017 en 2018. Mannen zijn steevast directeur, onderzoeker, 
manager. Vrouwen worden opgevoerd als lerares, bijstandsmoe-
der, journalist – nergens zijn ze de baas. Zo’n examen gaat langs 
vakgenoten, een toetsingscommissie en niemand die dit 
opmerkt! Ik heb het aangekaart bij het ministerie van Onderwijs, 
maar dat wil zich niet met de inhoud van examens bemoeien.”

Er zijn ook lichtpuntjes, het bevallingsverlof voor 
partners bijvoorbeeld?
“Maximaal een week doorbetaald verlof is een begin, maar het 
OESO-gemiddelde ligt met vier weken een stuk hoger. De kraam-
zorg in Nederland is dan wel weer riant, in de vorm van hulp bij 
huishoudelijke taken. Maar als je goed nadenkt, is deze heel 
ongeëmancipeerd, want voor die huishoudelijke taken hebben 
we toch de vaders? Natuurlijk, de kraamhulp ondersteunt de 
jonge ouders ook in de zorg voor de baby. Maar dan zou deze bij 
een derde of vierde kind niet meer nodig zijn. Als ik dit ter 
sprake breng, krijg ik steevast boze reacties. Maar voor de 
emancipatie is deze vorm van ondersteuning ongunstig.” 

‘Een man die meer 
loon vraagt is  

doortastend, een 
vrouw vindt men  
dan dominant.’

Is het vrouwenquotum een andere goede  
ontwikkeling?
“Het is een erkenning van het feit dat emancipatie niet vanzelf 
gaat. Wat ik wel jammer vind, is dat het vrouwenquotum niet 
voor topposities bij de overheid geldt. Of bij de staatsdeelnemin-
gen, nog zo’n mannenbolwerk. Er is een duw nodig. Als we niets 
doen, blijven we onbewust en impliciet mannen voortrekken. 
Want dat is wat er steeds gebeurt, daar is een lading wetenschap-
pelijk bewijs voor. Mannen trekken mannen voor bij sollicitaties, 
het cv van een vrouw krijgt een negatiever oordeel. Een virtuele 
baas wordt minder gunstig beoordeeld als de testpersonen weten 
dat ze een vrouw is. Als vrouwen, hoe subtiel ook, steeds weer 
worden herinnerd aan een ongunstig stereotype, gaan ze zich er 
onbewust naar gedragen.”

zelf risico’s of werden ziek. Maar het was al heel snel terug naar 
het oude patroon.”

Dit kunnen vrouwen toch zelf ook bespreekbaar 
maken?
“Laat anderen het maar eens voor vrouwen opnemen. Wat mij 
opvalt is dat dit nooit gebeurt, terwijl vrouwen wel altijd 
opstaan voor anderen. Ga naar een lezing over discriminatie van 
migranten en de zaal bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Bij 
een lezing over inkomensverschillen ook. Maar zodra het over 
de positie van vrouwen gaat, blijven de mannen weg. Ik 
vermoed dat het voor mannen eng is om werkelijk voor gelijke 
kansen te zijn. Vrouwen zijn met zoveel. Veel mannen zijn best 
voor emancipatie, maar waarschijnlijk willen ze óók dat hun 
vrouw het huishouden blijft doen? Laten ze het daarom liever 
bij het oude?  Uit angst dat de balans thuis verstoord raakt. 
Voor vrouwen is het psychologisch lastig om tegen het 
masculiene in de cultuur in opstand te komen. Anders dan 
andere groepen leven we samen met de onderdrukker. Mannen 
zijn onze geliefde, broer, echtgenoot, zoon. We zijn verbonden 
in allerlei relationele verhoudingen.” 

En dus zwijgen we over de vrouwenzaak?
“We hebben het nu vooral over diversiteit en inclusiviteit. Dat 
maakt de discussie voor sommigen misschien meer comforta-
bel, maar het zorgt er óók voor dat emancipatie verwatert. De 
categorie vrouw wordt benadeeld als een board voor de helft uit 
witte mannen bestaat en voor de andere helft divers is. Vrouwen 
maken dan onderdeel uit van de restgroep die ook nog een 
plekje moet krijgen. Diversiteit en inclusiviteit zijn een ander 
onderwerp, vrouwen zijn geen minderheid. Er moet een gelijke 
verdeling zijn van mannen en vrouwen. En van die mannen en 
vrouwen moet een deel een diverse achtergrond hebben. Het is 
opmerkelijk dat vrouwen hier geen bezwaar tegen maken, maar 
dat heeft ongetwijfeld te maken met hun wens om aardig 
gevonden te worden en te willen delen.”      

Over Henriëtte
Henriëtte Prast (1955) is een toonaange-
vende deskundige op het gebied van de 
gedragseconomie. Ze is sinds 2005 
hoogleraar economie aan de Universiteit 
van Tilburg. Naast wetenschappelijke 
publicaties schreef ze ook enkele boeken, 
zoals ‘Geld & geluk’ en ‘Geld en gevoel’. 
Van 2015 tot 2019 was Prast namens D66 lid 
van de Eerste Kamer. Naast commissies 
voor onder meer Financiën en VWS zat ze 
in die hoedanigheid ook in de commissie 
SZW. Henriëtte Prast stond jarenlang in de 
Volkskrant Top-200 van invloedrijke 
Nederlanders.

Het is dus geen kwestie van beter onderhandelen?
“Nee! Een vrouw die bij de onderhandelingen meer loon vraagt 
dan wordt geboden, verkleint daarmee zelfs de kans dat ze het 
wordt. Tenzij ze zeker weet dat ze haar willen hebben. Een man 
die meer loon vraagt is doortastend, een vrouw vindt men 
dominant. Dat zit zo diep in ons geworteld, zelfs vrouwen 
hebben deze impliciete associaties. Als ik niet wist van al dat 
onderzoek, zou ik zelf ook niet snel zien dat de benadering van 
vrouwen niet neutraal is.”

Twee derde van de mensen met vitale beroepen is 
vrouw. Gaat dit nog een verschil maken in de beloning?
“Je zou verwachten dat corona een wake-upcall zou zijn. 
Maandenlang stonden zorgmedewerkers in de vuurlinie, liepen 


