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Reactie op de Alternatieve Troonrede tijdens Prinsessendag Vrouwenpodium, 

Nenita La Rose, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad,  

Den Haag 10 september 2018  

 

Allereerst mijn complimenten voor deze mooie en door data ondersteunde bespiegeling. 

Het bevat reeds langer bekende onderwerpen die helaas voortdurende aandacht nodig 
hebben.  

De Nederlandse Vrouwen Raad strijd al sinds haar oprichting, nu 120 jaar geleden, voor 
vrouwen emancipatie. Als koepelorganisatie hebben wij met onze 56 lidorganisaties van 
vrouwennetwerken een bereik van ongeveer een miljoen vrouwen. Met zoveel landelijke 
girlpower zullen wij voor een gelijkwaardig en zelfstandig bestaan voor vrouwen blijven 
strijden.  

En dat is nodig. Uit elk onderzoek blijkt weer dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
maar tergend langzaam verbetert. Terecht wordt in de alternatieve troonrede grote nadruk 
gelegd op het belang van financiële onafhankelijkheid als belangrijkste instrument voor 
emancipatie. Financiële afhankelijkheid gaat gepaard met machtsongelijkheid. En 
machtsongelijkheid gaat gepaard met groot risico op uitbuiting, discriminatie en misbruik. 

Om dit te keren worden wij gelukkig gesteund door tal van Internationale verdragen. Ik denk 
aan 

Het VN mensenrechtenverdrag waarin de Sociaal-economische rechten van vrouwen, hun 
sociale grondrechten, staan vermeld;  

Het CEDAW verdrag mb.t. uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, 
waarbij het recht op het hebben van de minimumvoorwaarden voor welvaart en welzijn 
voorop staat;  

Het Kinderrechten verdrag en Resolutie (Actieplan) 1325 van de VN-Veiligheidsraad (Istanbul 
Conventie) dat gaat over de impact van gewapend conflict op vrouwen en meisje (denk maar 
aan seksueel geweld als oorlogswapen) maar ook het betrekken van vrouwen en meisjes bij 
vredesoperaties. 

Al deze verdragen weerspiegelen brede erkenning van het recht op zelfredzaamheid, zoals in 
de alternatieve troonrede nadrukkelijk wordt gesteld. Maar dan moet dit nog concreet vorm 
krijgen in onze dagelijkse praktijk.  

Met grote onvrede zien wij in eigen land hoe vrouwen onevenredig groot vertegenwoordigd 
zijn in de categorie werkenden met een flexibel arbeidscontract. Dat is het deel van de 
arbeidsmarkt met de laagste inkomens- baan- of werkzekerheid. Hier is het armoederisico 
het grootst, en dan met name voor alleenstaande ouders. En dat zullen vaker de moeders 
zijn dan de vaders.  

 



2 
 

In onze economie worden vrouwen hardnekkig gezien als deel van de flexibele 
arbeidsreserve, waarop door werkgevers-risico’s kunnen worden afgewenteld. Wie in dit 
verband meent dat flexibel werken vaak een eigen keus is, zal die mening moeten herzien. 
Het staat vast dat bijna 70% van de betrokkenen liever geen flexibel contract zou hebben. 
(CPB 2016: De fexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt) 

 

De Nederlandse VrouwenRaad kwam vorig jaar na haar analyse van het regeerakkoord 2017 
al tot de conclusies dat het regeerakkoord niet gendersensitief was beschreven en dat voor 
de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt de indruk werd gewekt dat de 
vrouwenemancipatie klaar is. Gendersensitief is voor mij het helder laten zien waar geld 
naar toe gaat voor bepaalde maatregelen. Laten zien wat de effecten zijn. Anders is er 
sprake van symptoom bestrijding.  

In ben blij dat deze Alternatieve Troonrede met haar 7 aanbevelingen, ons een route wijst 
naar grotere gendersensitiviteit in het maken van beleid.  

Ik vul deze 7 punten graag aan met nog drie zwaarwegende aandachtspunten:  

8 Het verwerven van meer politieke invloed door vrouwen - daar zijn waar beslissingen 
 worden genomen.  

9 Een volwaardig pensioen en volwaardige partner alimentatie na echtscheiding om de 
 financiële en economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. Er is nu een 
 discussie gaande over een omstreden wetsvoorstel om de duur van  
 partneralimentatie te verlagen van 12 naar 5 jaar ….. Niet doen!  

Financiële en economische zelfstandigheid zijn een belangrijke basis voor een  
menswaardig bestaan.  

10 Een strategie van totale solidariteit tussen vrouwen en mannen. De rol van mannen is 
 van niet te onderschatten invloed op de emancipatie van vrouwen.  

Tot slot wil ik in dit verband benadrukken dat het belangrijk is om onze krachten te bundelen 
om dit probleem te agenderen en aan te pakken. Daarom zet de NVR zich samen met de 
partners in de Alliantie “Samen werkt het”, in voor financieel kwetsbare vrouwen.  

 

Dank u!  

 

Nenita La Rose  


