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>> De genderkloof gedicht?
De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

e werkloosheidsstijging van de laatste

jaren is een bijna volledig mannelijke

aangelegenheid. Terwijl het aantal

mannelijke werkzoekenden1 in drie jaar tijd

(2000-2002) gemiddeld met 22% steeg,

deden de vrouwen het met een beperkte toe-

name van 2% opvallend beter.  Deze evolutie

is niet louter conjunctureel geïnspireerd,

maar maakt deel uit van de structurele ver-

betering van de arbeidsmarktpositie van de

vrouw. Het verkleinen van de genderkloof is

wel een evolutie die genuanceerd dient te

worden. De vrouwelijke inhaalbeweging ver-

loopt immers aan verschillende snelheden

en wordt sterk bepaald door scholing en rol-

patronen. 

Gezien mannen meer in conjunctuurgevoelige
sectoren aan de slag zijn, is het in tijden van
economische recessie niet abnormaal dat de
mannelijke werkloosheid scherper stijgt dan
de vrouwelijke. Maar het is duidelijk dat het
aantal mannelijke en vrouwelijke werkzoe-
kenden structureel naar elkaar toegroeit.

D

AANDEEL WERKZOEKENDEN
NAAR GESLACHT

Bron: VDAB

30%

40%

50%

60%

70%

1993 1995 1997 1999 2001 2003

Mannen Vrouwen

Bron: VDAB

Het verschil tussen de mannelijke en vrou-
welijke werkloosheidsgraad daalde tussen
1999 en 2003 van meer dan 5 tot minder dan
3 procentpunten.2  
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In februari 2003 waren in Vlaanderen nog
slechts 53% van de werkzoekenden van het
vrouwelijke geslacht, terwijl dit tien jaar
eerder nog meer dan 60% bedroeg.
Het verkleinen van de genderkloof blijkt ook
uit de evolutie van de werkloosheidsgraden.

1  Met werkzoekenden wordt in de tekst de categorie niet-
werkende werkzoekenden (nwwz) bedoeld

2 De grafiek verbergt wel een groot regionaal onderscheid: zo
wordt het kleinste sekseverschil genoteerd in Vlaams Brabant (1,4
procentpunt), het grootste in Limburg (5,4 procentpunt).
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JONGERENWERKLOOSHEIDSGRAAD
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De economische terugval heeft vooral de man-
nelijke jeugdwerkloosheid sterk doen stijgen.
Over de periode 2000-2002 kwamen er maar
liefst 33% jonge mannelijke werkzoekenden
bij, meer dan dubbel zo veel dan bij de jonge
vrouwen (+14%).
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Bij de jongeren dient een nieuwe genderkloof
zich aan: er zijn sinds kort meer mannelijke
werkzoekende jongeren dan vrouwelijke. Een
decennium geleden was de verdeling nog
sterk in het nadeel van de vrouwen.

Bron: VDAB - Jaargemiddelden

Het verschil in werkloosheidsgraad bij de jon-
geren halveerde op vier jaar tijd (van gemid-
deld 3,70 naar 1,39 procentpunten).

De opmerkelijke verbetering van de vrou-
welijke arbeidsmarktpositie dient echter
ruimer en genuanceerder in kaart ge-
bracht. Verschillen in scholing en klas-
sieke rolpatronen spelen hierbij een
doorslaggevende rol. Dit wordt beves-
tigd in internationale vergelijkingen.
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De geschoolde vrouw

Scholingskloof bij
werkzoekenden gedicht

Bron: VDAB

Het grootste deel van de werkzoekenden is
nog steeds laaggeschoold 3, hoewel hun aan-
deel geleidelijk afneemt 4. Deze evolutie gaat
bij de vrouwelijke werkzoekenden sneller dan
bij de mannen.

3 Laaggeschoolden: lager onderwijs, 2de graad secundair, mid-
denstandsopleiding of buitenlands diploma
Middengeschoolden: 3de graad secundair 
Hoogggeschoolden:  hoger onderwijs, universiteit
4 Dit is logisch gezien aan de bovenkant van de leeftijdspiramide
minder geschoolde werkzoekenden uitstromen terwijl er onder-
aan een blijvende instroom is van jongeren met hogere diploma's.  
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AANDEEL MEISJES BIJ
INSCHRIJVINGEN BASISOPLEIDINGEN
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Bijna de helft van de recente mannelijke werk-
loosheidsstijging komt voor rekening van de
laaggeschoolden. 

De mannelijke laaggeschoolden zijn het
grootste slachtoffer van de conjunctuur-
malaise en zorgden ervoor dat de reeds
verkleinende kloof tussen het aantal man-
nelijke en vrouwelijke laaggeschoolden in
2002 finaal werd gedicht. 

Meisjes studeren beter

Het stijgend aandeel mannen binnen de groep
laaggeschoolden moet vooral gezocht in de
verschillen in onderwijsniveau bij de jon-
geren.

INSTROOM HOGER ONDERWIJS

Bron: VLIR en Departement Onderwijs

Het aandeel van de meisjes dat aan een hoge-
schoolopleiding begint is weinig toegenomen.
Deze beperkte toename is niet zo uitzonder-
lijk: het pedagogisch onderwijs zit hierin ver-
vat en trekt klassiek vooral vrouwelijke stu-
denten aan.  De studieresultaten zijn een stuk
opvallender: waar slechts 42% van de man-
nelijke generatiestudenten5 slaagt, doen de
vrouwelijke collega's het met 54% een stuk
beter.

5 een generatiestudent is een student die voor het eerst
ingeschreven is in het eerste jaar van een basisopleiding in
het hoger onderwijs en op 1 februari nog is ingeschreven.
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Aan de universiteiten studeren ondertussen
meer meisjes (55%) dan jongens.  Ook hier
zijn hun studieresultaten opmerkelijk beter:
52% van de vrouwelijke generatiestudenten
slaagt t.o.v. 44% bij de mannen.

Naar het waarom van de betere vrouwelijke
resultaten is reeds herhaaldelijk onderzoek
verricht.  Uit een recente analyse 6 blijkt dat
het slechter presteren van jongens op school
dikwijls te wijten is aan hun houding (macho-
gedrag) want gemiddeld scoren ze hoger op
intelligentietests.

SCHOOLVERLATERS OP DE ARBEIDSMARKT

De grotere participatie van de vrouwen in de
hogere opleidingsvormen heeft uiteraard zijn
invloed op de arbeidsmarkt. De resultaten van
de laatste studie schoolverlaters 7 bevestigen
dit.

In 2001 kwamen 73.860  schoolverlaters op
de arbeidsmarkt waarvan ongeveer evenveel
vrouwen (49%) als mannen.  

Bron: departement Onderwijs, bewerking VDAB

Het scholingsniveau van de vrouwelijke afge-
studeerden ligt duidelijk hoger dan dat van
hun mannelijke collega's. Slechts 10% onder
hen komt laaggeschoold op de arbeidsmarkt,
t.o.v. 17% bij de jongens. 

Bij de hooggeschoolden zijn de verschillen
nog frappanter: 46% van de afgestudeerde
meisjes is hooggeschoold t.o.v. slechts 34%
bij de jongens.
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INDELING NAAR STUDIENIVEAU
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6 onderzoek uitgevoerd door de KUL en de VUB in opdracht van

minister van onderwijs Vanderpoorten
7 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2001-2002
(VDAB, 2003)
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Bijna 2 op 3 laaggeschoolde schoolverlaters
zijn mannen. Bij de hooggeschoolde afgestu-
deerden is ruim de helft van het vrouwelijke
geslacht.
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AANDEEL SCHOOLVERLATERS
NOG WERKZOEKEND NA 1 JAAR

    Man  Vrouw    Tot

Laaggeschoolden   25,0%  31,6%  27,5%

Middengeschoolden      9,9%  10,7%   10,2%

Hooggeschoolden      6,7%     4,6%      5,5%

Totaal      11,4%   10,1%   10,7%

8 Meer details hierover vindt u in de recente studie school-
verlaters

ONDERWIJSNIVEAU EN ARBEIDSKANSEN

Het onderwijsniveau speelt een doorslag-
gevende rol bij de zoektocht naar een eerste
job.

Laaggeschoolde schoolverlaters lopen vijf-
maal meer risico om na een jaar nog werk-
zoekend te zijn dan hooggeschoolden.

Bron: VDAB

Hooggeschoolde vrouwen geraken het snelst
aan een job.  Slechts 4,6% van de hoogge-
schoolde vrouwen is nog werkzoekend na een
jaar t.o.v. 6,7% bij de mannen. Bij de laag- en
middengeschoolden zijn het de mannen die
sneller uit de werkloosheid verdwijnen.
Het grote verschil in arbeidskansen tussen
hoog- en laaggeschoolden valt sterk op, zeker
bij de vrouwen.

Dit zijn uiteraard globale cijfers, zonder 
rekening te houden met de gevolgde studie-
richting. Deze blijkt nog steeds erg gender-
afhankelijk te zijn. Zo zijn vrouwen bijvoor-
beeld nog altijd sterk vertegenwoordigd in
studiegebieden als onderwijs en gezondheids-
zorg.8

De arbeidskansen van de huidige schoolver-
laterspopulatie zijn wellicht richtinggevend
voor de toekomst en wijzen eveneens op een
verder verkleinen of zelfs verdwijnen van de
genderkloof.

De stijgende  scholingsgraad van de vrou-
welijke werkzoekenden heeft hun kansen
op de arbeidsmarkt duidelijk verbeterd.

Maar in welke mate is de arbeidsmarktpositie
van de werkende vrouwen verbeterd en in
hoeverre weegt het traditionele rollenpatroon
hier nog door?
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De werkende vrouw

Stijgende arbeidsmarktparticipatie

Over de laatste decennia gingen steeds meer
vrouwen aan het werk en verkleinde de kloof
met de mannelijke beroepsbevolking. In
België steeg het aandeel van de vrouwen in
de actieve beroepsbevolking in de periode
1961-2001 van 27% tot 42%.9

Bron: Eurostat, NIS EAK (Bewerking Steunpunt WAV)

Het aantal vrouwen dat betaalde arbeid ver-
richt blijft continu stijgen.

Deeltijds werk en ongelijk inkomen

De toegenomen vrouwelijke arbeidsmarkt-
participatie dient wel genuanceerd te worden.
Een zeer groot deel van de vrouwen (41%) is,
vaak noodgedwongen, deeltijds aan de slag
(t.o.v. slechts 5% bij de mannen).
Klassieke rollenpatronen spelen hierbij een
hoofdrol: het zijn nog steeds hoofdzakelijk de
vrouwen die ervoor  kiezen meer tijd vrij te
maken voor de kinderen of zorgende taken.  
Hierdoor maken vrouwen ook minder kans op
promotie en moeten ze het dikwijls stellen
met een lager loon.

12 Salarisenquête van Vacature

Dit is echter niet de enige reden waarom
vrouwen minder verdienen dan mannen.
Horizontale segregatie11 speelt hierbij even-
eens een belangrijke rol.

Want aan sectoren met een hoge mannelijke
vertegenwoordiging is vaak een hogere status
verbonden dan aan traditionele vrouwelijke
sectoren wat zich vertaalt in de grootte van
het loonzakje. Ondanks alle Europese en
Belgische reglementeringen en initiatieven
om deze loonverschillen weg te werken blijkt
dat er na het weglaten van alle bovenstaande
factoren toch nog een loonverschil tussen
mannen en vrouwen bestaat van 7 à 8 per-
cent.12

Dit loonverschil berustend op discriminatie is
vergelijkbaar met het verschil in loon tussen
een werknemer met een graduaatsopleiding
en een werknemer met een universitaire
opleiding.

Onderwijsniveau en genderkloof

Als we de actieve bevolking naar  leeftijd en
onderwijsniveau bekijken komen we tot een
aantal opvallende conclusies.

Bron: Eurostat, NIS EAK (Bewerking Steunpunt WAV)

WERKZAAMHEIDSGRAAD
10

NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN

  1996 1998 1999 2001

Vrouwen  49,3  51,7 52,9 54,5

Mannen  72,0  71,4  71,0  72,1

Totaal  60,8  61,7  62,1  63,4

WERKZAAMHEIDSGRAAD
10  

25 - 49 JAAR
NAAR GESLACHT IN VLAANDEREN

9 Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)
10 De werkzaamheidsgraad is het aandeel van de werkende
personen in de bevolking op arbeidsleeftijd. Tussen 1998 en
1999 vertoont de tijdreeks een breuk
11 Horizontale segregatie houdt in dat mannen en vrouwen zich
in duidelijk onderscheiden deelgebieden van de arbeidsmarkt
concentreren.  Verticale segregatie houdt in dat mannen en
vrouwen zich op verschillende functieniveaus bevinden binnen
een zelfde sector of onderneming.
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LOONTREKKENDEN:  % VERDELING NAAR
GESLACHT EN SECTOR

           M           V          M         V

Primair         60,3         37,0         0,9        0,7

Secundair       79,3         20,7        38,5        13,1

Tertiair         56,0        44,0        37,8       38,7

Quartair         38,5         61,5         22,6       47,2

Totaal         56,6         43,4         100        100

verdeling naar
geslacht

verdeling naar
sector

Bron: Steunpunt Wav

Bijna de helft van de vrouwen werkt in de quar-
taire sector, voornamelijk in sectoren waar tra-
ditioneel veel vrouwen tewerkgesteld zijn
zoals het onderwijs, de gezondheidssector en
de maatschappelijke dienstverlening. De quar-
taire sector is een stuk minder conjunc-
tuurgevoelig dan de secundaire sector, waar
vooral mannen hun brood verdienen.

BEROEPEN

Ondanks alle acties om vrouwen warm te
maken voor de 'traditioneel mannelijke' be-
roepen en vice versa zijn er nog altijd tradi-
tionele vrouwen- en mannenberoepen.  Ook
hieruit blijkt dat de traditionele vrouwen-
beroepen zich vooral in de tertiaire en quar-
taire sector bevinden, terwijl de traditionele
mannenberoepen vooral de secundaire sector
bevolken.
Dit wordt eveneens bevestigd door de be-
roepsaspiraties van de werkzoekenden.

BEROEPSASPIRATIES WERKZOEKENDEN
AANDELEN NAAR GESLACHT - FEBRUARI 2003

hoog vrouwenaandeel

Paramedicus, 94,5%
verzorger
Confectiearbeider 94,4%
Secretaresse, 89,4%
dactylografe
Onderwijzer 85,1%
Schoonmaker 84,8%
Verkoper 81,6%
Inpakker 79,8%
Opvoeder 76,6%
Andere in diensten

14
75,6%

bureaubedienden 69,3%

hoog mannenaandeel

Bouwarbeider 98,7%

Machinist, kraanm. 98,7%
Metaalprod.arbeider 96,0%

Houtbewerker 94,6%
Groevearbeider 92,7%
Metaalbewerker 91,8%
Bewaker 89,6%
Schilder, behanger 89,3%
Informaticus 88,6%
Arbeider scheik. 88,3%

13 Nieuwsbrief WAV, 4/2000 (Steunpunt WAV) 14 o.a. kapsters, schoonheidsspecialisten, …

In de categorie 25-49-jaar heeft 84% van alle
personen een betaalde baan en scoren we
hoger dan onze buurlanden.

In diezelfde leeftijdscategorie is de gender-
kloof  bij de hooggeschoolden bijzonder klein
geworden: 89,3% van de vrouwen t.o.v.
95,9% van de mannen is hier aan het werk.

De genderkloof verkleint naarmate de
scholingsgraad stijgt.

Rollenpatroon en beroepskeuze

SECTOREN

Vanaf de jaren zeventig kende de arbeids-
markt een grondige verandering van produc-
tie-economie naar diensteneconomie.
Vrouwen kwamen op de arbeidsmarkt, niet
via de fabrieken maar voornamelijk via kan-
toren, winkels, zieken- en verzorgingste-
huizen en scholen.  Ze kwamen terecht in zeer
beperkte niches (horizontale segregatie) en
leidinggevende functies waren zo goed als
uitgesloten (verticale segregatie).13

Bron: VDAB Maandverslag Vlaanderen februari 2003

Vrouwen zijn sterk vertegenwoordigd in
onderwijsfuncties, beroepen in de zorgsector
en de schoonmaaksector en in de typische
'contact'-beroepen (verkoopster, loketbe-
diende, receptioniste, …).
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Mannen worden meer aangetroffen in leiding-
gevende functies, technische functies, be-
roepen in de transportsector en beroepen
waarbij fysieke kracht noodzakelijk is. 15

Ook bij de schoolverlaters is er nog steeds
sprake van horizontale beroepssegregatie: 
1 op 3 mannelijke schoolverlaters komt voor
zijn eerste job in de industrie terecht.  Jobs
voor (geschoolde en ongeschoolde) arbeiders
worden eerder door mannen (40%) verricht
dan door vrouwen (12%).

Bij de schoolverlatende vrouwen zijn de 
populairste sectoren gezondheid, handel en
onderwijs. Zij zijn sterk vertegenwoordigd in
bediendenjobs, jobs in de verkoop en in de
persoonlijke dienstverlening. 16

Maatschappelijk en
internationaal perspectief

Het verschil in tewerkstelling tussen hoog- en
laaggeschoolde vrouwen is geen toevallig
randfenomeen van de Vlaamse arbeidsmarkt,
het is een breuklijn die alle Europese landen
treft.   

Bron: Steunpunt WAV

VROUWELIJKE WERKZAAMHEIDSGRADEN
NAAR OPLEIDINGSNIV. IN 2001 - 25/59 JAAR
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17 CSB, Emancipatie in twee snelheden: over hoog- en
laaggeschoolde vrouwen in 13 OESO-landen, 2000.

Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid,  Arbeidsparticipatie
van vrouwen, Brussel, 2001.  Eurostat

DE VROUW/MAN-RATIOS BINNEN DE EU
NAAR OPLEIDINGSNIVEAU IN 1999.
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In alle landen van de Europese Unie is de
werkzaamheidsgraad van hoog opgeleide
vrouwen zeer hoog. Binnen de Europese Unie
bedraagt de gemiddelde werkzaamheidsgraad
van de hooggeschoolde vrouwen 82,1%. In
Vlaanderen ligt dat percentage 3 procentpun-
ten boven het Europees gemiddelde.

De laaggeschoolde vrouwen hebben met
45,6% een beduidend lagere werkzaamheids-
graad. Vlaanderen blijft nog onder dit gemid-
delde en doet het duidelijk slechter dan onze
buurlanden. Van de drie Belgische gewesten
scoort Vlaanderen wel het beste. 

Laaggeschoold versus hooggeschoold

15 NIS - Nieuwsflits nr. 17 
16 Steunpunt WAV, Jaarboek 2002
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De arbeidsmarktpositie van de vrouwen komt
goed tot uiting in de vrouw/man-tewerk-
stellingsratios. Hieruit blijkt dat hoogge-
schoolde vrouwen overal in Europa bijna even-
veel werken als hun mannelijke collega's.  In
Zweden  werken de hoogopgeleide vrouwen
zelfs al net iets meer dan de mannen.  De
Belgische hoogopgeleide vrouwen doen het
iets beter dan het Europees gemiddelde.
Anders is het gesteld met de laaggeschoolde
vrouwen die ver achter hinken op hun man-
nelijke collega's. 

Toch constateren we belangrijke verschillen
naargelang het welvaartsstaattype. 18

In de Scandinavische landen liggen de
vrouw/man-tewerkstellingsratios van de laag-
geschoolden het hoogst.  In Finland bedraagt
de ratio voor de laaggeschoolden zelfs 0,91.  In
het liberale Verenigd Koninkrijk wordt de kloof
tussen de laaggeschoolde mannen en vrou-
wen nog enigszins beperkt.

België bevindt zich aan de staart van het pelo-
ton van de conservatieve landen met een ratio
van 0,57.  De Zuid-Europese landen doen het
nog slechter. In Italië en Spanje werken er voor
elke 100 laaggeschoolde mannen slechts 
42 laaggeschoolde vrouwen.

Emancipatie aan twee snelheden

De emancipatie van de vrouwen op de ar-
beidsmarkt verloopt aan twee snelheden.

Laaggeschoolde vrouwen hebben het  moeilijk
om toe te treden tot de arbeidsmarkt en het
verschil in participatie met de laaggeschoolde
mannelijke collega's weg te werken. De hoog-
geschoolde vrouwen daarentegen hebben
zowat overal in de EU de hooggeschoolde
mannen bijgebeend.  

In alle landen verkleint de genderkloof naar-

mate de scholingsgraad stijgt. Een belang-

rijke verklarende factor voor de verschillen

in tewerkstellingskansen tussen mannen en

vrouwen is niet zozeer het geslacht op zich

maar wel de scholingsgraad van de vrouw.

17 CSB, Emancipatie in twee snelheden: over hoog- en
laaggeschoolde vrouwen in 13 OESO-landen, 2000.

18 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Arbeidsparticipatie van
vrouwen, Brussel, 2001.

Daarenboven wordt de werkzaamheidsgraad
van laaggeschoolde vrouwen beïnvloed door
het gevoerde overheidsbeleid.  

Zo kan een 'Scandinavisch beleid' gericht op
ondersteuning van de zorgarbeid (via bv. 
verruiming van het aanbod van diensten,
financiële ondersteuning, flexibele verlofrege-
ling…) de participatiegraad van laaggeschool-
de vrouwen fors verbeteren.18 Het is een be-
wijs dat men met de juiste activeringsmaat-
regelen meer kansen kan bieden aan laag-
geschoolden om weg te geraken uit de 
werkloosheid.

Blik op de toekomst

Ondanks de nog bestaande verschillen tussen
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt kun-
nen we mede door de goede studieresultaten
van de vrouwen verwachten dat de emanci-
patie van de hooggeschoolde vrouwen zich
verder zal zetten zowel op kwantitatief als 
op kwalitatief vlak. Hoogopgeleide vrouwen
zullen in de toekomst steeds meer kansen 
krijgen om door te groeien naar hogere func-
ties en posities. Dat zien we ook in alle poli-
tieke vernieuwingsprogramma's gebeuren.
Tegelijkertijd zullen de lonen verder naar elkaar
toe groeien. 

Laaggeschoolde vrouwen daarentegen eman-
ciperen met een kleinere versnelling. Hun in-
haalbeweging t.o.v. laaggeschoolde mannen is
nog maar zeer beperkt gerealiseerd. Laagge-
schoolde vrouwen zijn minder snel geneigd
om buitenshuis te werken. 
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Het klassieke rolpatroon is bij hen nadruk-
kelijker aanwezig en de financiële stimulans
om te werken voor  een laag loon vaak te klein
(werkloosheidsval).

Voor laaggeschoolden is geslacht een gro-
tere risicofactor dan voor hooggeschoolden. 

Toch ondervinden ook laaggeschoolde man-
nen steeds meer problemen om een baan te
vinden of te houden.  Goed opgeleide mensen
zijn steeds meer een noodzaak in onze
economie. De VDAB levert in dit verband een
belangrijke maatschappelijke bijdrage en or-
ganiseert tal van opleidingen die inspelen op
de arbeidsmarktvraag.  

Besluit

Vrouwen zijn binnen de werkzoekendenpopu-
latie nog steeds in de meerderheid maar het
verschil met de mannen wordt met de dag
kleiner.  Bij de jongeren zijn er zelfs al meer
mannen werkloos dan vrouwen.  De kans om
werkloos te zijn heeft steeds minder met ge-
slacht te maken. Dit was tien jaar geleden
nog wel het geval.

Een van de belangrijkste verklarende factoren
om werkloos te worden is de scholingsgraad
en dit zowel voor mannen als vrouwen.  De
jongste generatie vrouwen studeert echter
beter en langer dan hun mannelijke collega's
wat de arbeidsmarktpositie van de vrouw in de
komende jaren ongetwijfeld nog verder zal
verbeteren.

Vrouwen kan men niet langer als een homo-
gene kansengroep beschouwen. Ze zijn,
vooral afhankelijk van hun onderwijsniveau,
net als mannen verdeeld in heterogene
groepen met een verschillende kans op te-
werkstelling of werkloosheid. Het onderscheid
man/vrouw te strak hanteren werkt overigens
stigmatiserend en houdt discriminatie in
stand.

Er moet uiteraard wel waakzaam gebleven
worden voor situaties waar de ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen frappant is.  

Hooggeschoolde vrouwen werken in alle
Europese landen bijna evenveel als hoog-
geschoolde mannen en kunnen we dus nog
moeilijk als kansengroep beschouwen.  

Laaggeschoolde vrouwen daarentegen heb-
ben het veel moeilijker om hun mannelijke 
collega's bij te benen. De moeizame inhaalbe-
weging heeft wellicht te maken met een com-
binatie van tal van factoren. De  belangrijkste
lijkt ons de hardnekkige en vaak onbewuste
aanwezigheid van traditionele rollenpatronen.

Dat laaggeschoolde vrouwen moeilijker tot de
arbeidsmarkt toetreden dan hun mannelijke
collega's is in de meeste landen een feit.  Toch
leert een internationale vergelijking dat dit
niet onomkeerbaar is. In de Scandinavische
landen is men er immers in geslaagd om met
de juiste activeringsmaatregelen en jaren-
lange politieke inspanningen dit verschil tot
een minimum te herleiden.
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