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AMSTERDAM -  Flexibiliteit is dé manier om vrouwen meer uren te laten werken. Zelf je 

werktijden bepalen, thuis werken of meer taken kunnen overdragen aan collega’s. Dit is de weinig 

verrassende uitkomst van anderhalf jaar denkwerk van de Taskforce Deeltijdplus. De taskforce 

werd vorig jaar geïnstalleerd door minister Plasterk van Emancipatie met als doel uit te vogelen 

waarom Nederlandse vrouwen in deeltijdbaantjes van maximaal drie dagen blijven hangen. 

Volgens voorzitter Pia Dijkstra is uit gesprekken met vrouwen op de werkvloer gebleken dat ze 

‘aangeven meer flexibiliteit nodig te hebben’. Sinds de oprichting van de taskforce hamert Dijkstra 

erop dat vrouwen wel meer zouden willen werken, maar dat ze in de praktijk op de werkvloer 

worden gehinderd om het werk te combineren met de zorg voor kinderen. Die theorie werd eind 

vorig jaar nog bevestigd door een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit 

bleek dat veel vrouwen meer uren zouden willen werken dan ze doen, maar daarin niet worden 

gestimuleerd door werkgevers. 

Dat gaat nu veranderen. 

De taskforce heeft 27 bedrijven in verschillende sectoren bereid gevonden om te kijken welke 

belemmeringen vrouwen ondervinden om hun baan uit te breiden en hoe deze kunnen worden 

weggenomen. De 27 pilots worden uitgevoerd in het onderwijs, de zorg, detailhandel, overheid en 

de zakelijke dienstverlening. Zo gaat het Waterland Ziekenhuis Purmerend kijken wat 

zelfroostering oplevert en detaillist Zeeman gaat onderzoeken of en hoe het hoofdkantoor invloed 

kan uitoefenen op de arbeidsparticipatie in de landen waarin het bedrijf actief is. 

Met de uitkomsten hoopt de taskforce concrete aanbevelingen te kunnen doen voor flexibilisering 

van de arbeidsmarkt zodat vrouwen meer kunnen gaan werken. Nederland is nog steeds 

kampioen deeltijdwerk. Anderhalf miljoen vrouwen werken minder dan 24 uur per week. Slechts 

42 procent van de vrouwen kan financieel op eigen benen staan. Dit percentage moest van 

Plasterk 60 worden in 2010. Die doelstelling wordt dus overduidelijk niet gehaald.  

Vreemd genoeg lijken vrouwen er zelf niet mee te zitten dat ze financieel afhankelijk zijn. ‘Dwang 

helpt niet’, herhaalde Dijkstra dinsdag maar weer eens. Er moet een cultuuromslag komen. 
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‘Carrière maken gaat niet in kleine deeltijdbanen. Misschien verklaart dat waarom vrouwen niet 

meer gaan werken als hun kinderen groter worden.’ 

Aan ambitie ontbreekt het vrouwen echt niet, weet Dijkstra. Dat gaat de taskforce eind dit jaar 

nog aantonen met een onderzoekje. Als dan ook werkgevers nog meewerken, kan de taskforce 

worden opgeheven. 
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