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MANIFEST

“Het is een misvatting te denken dat de 
emancipatie in Nederland/Dordrecht is  

voltooid"

Wĳ - Vrouwen Kunnen Alles, Soroptimistclub Dordrecht, Vrouwengroep Bella Donna’s en Stichting De Buitenwacht - nemen het initiatief voor dit  
Manifest. Het is een handreiking naar het openbaar bestuur om de diversiteit en inclusiviteit in de stad Dordrecht voor vrouwen sterk te verbeteren. 

Wĳ roepen u dan ook op samen met ons dit Manifest als leidraad te gebruiken en de genoemde Actiepunten uit te voeren: 
 

ACTIEPUNTEN: 
 
BESTAANSZEKERHEID: 
•     Vrouwen moeten meer weten wat hun rechten zĳn. Hiervoor richten 

we een steunpunt op van waaruit een Ombudsvrouw kan gaan wer-
ken. Preventie en voorlichting moeten vrouwen meer wegwĳs maken 
in het doolhof van wet- en regelgeving. 

•     Er moet betere voorlichting gegeven worden wat de financiële gevol-
gen zĳn wanneer je als vrouw met een andere levenssituatie te maken 
krĳgt: b.v. trouwen, samenwonen, echtscheiding, kinderen die 18 jaar 
worden, kostendelersnorm, overlĳden. Er wordt een grotere bewust-
wording gecreëerd bĳ vrouwen en meisjes ten aanzien van pensioen-
opbouw: eigen financiële verantwoordelĳkheid eerst. 

•     Er moet een betere begeleiding van stageplekken komen, waarbĳ  
discriminatie van vrouwen wordt tegengegaan. 

•     We spreken niet meer over laag of hoog opgeleid, maar over theo-
retisch en praktisch opgeleid. Iedereen heeft waarde. 

•     Er komt een betere ondersteuning voor mantelzorgers en een vrĳ-
gestelde betere financiële tegemoetkoming aan vrĳwilligers. Er moet 
een onderzoek komen naar de vrouwen met onbetaald werk.  
Om hoeveel vrouwen gaat het, welk onbetaald werk wordt verricht, 
wat zĳn de effecten voor de vrouwen? 

•     In het arbeidsmarktbeleid wordt expliciet opgenomen dat - om de  
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren - er ondersteu-
ning en coaching is bĳ het zoeken naar werk. Nieuwe methodieken - 
waaronder anoniem solliciteren en open hiring - zullen hierbĳ worden  
ingezet. Het hebben van een eigen inkomen en economische zelfstan-
digheid is een belangrĳke voorwaarde voor vrouwen om zelfstandig 
hun leven in te richten. 

•     Er wordt een eenmalig bedrag van 5000 euro gegeven aan startende 
ondernemers en/of vrouwvriendelĳke buurtinitiatieven. 

•     Er komt een Vrouwencafé waar vrouwen ervaringen kunnen delen en 
samen kunnen zĳn 

•     Er komt een Genderhuis in het nieuwe Huis van Stad en Regio. 
•     Er komt een stimuleringsbeleid voor vrouwen in de bĳstand, waar 

meer mogelĳkheden en perspectief worden aangereikt. 80% van bĳ-
standsuitkeringen komt terecht bĳ vrouwen met kinderen, wat ook het 
leven van kinderen en onze toekomst tekent. Er komt een onderzoek 
naar de mogelĳkheid om ruimte te geven aan vrouwenproblemen ten 
aanzien menstruatie, hormoonwisselingen bĳ zwangerschap en of 
overgang naar Spaans voorbeeld. 

 
 
ACTIEPUNTEN: 
 
VEILIGHEID: 
Voor veel meisjes en vrouwen is veiligheid in het geding: Veiligheid op 
straat, veiligheid op school, veiligheid op het werk, veiligheid binnen het 
gezin. Van alle Nederlandse vrouwen was 45% ooit slachtoffer van licha-
melĳk en/of seksueel geweld. Machtsverschillen en stereotype denkbeel-
den over mannen en vrouwen spelen daarbĳ vaak een rol. 
Maar geweld tegen vrouwen is niet alleen een ‘vrouwenprobleem’. Het 
grootste deel van de daders is man. Mannen moeten dus een deel van de 
oplossing zĳn. Veiligheid moet gegarandeerd worden. 

 
•     Aangifte bĳ politie moet te allen tĳde mogelĳk zĳn. Vrouwen moeten 

direct serieus genomen worden. De aanmeldingen en aangiften moe-
ten getoetst worden door Bureau Slachtofferhulp. Jaarlĳkse evaluatie 
van meldingen, eventuele rechtsgang, opvang en begeleiding.  
Ervaringsdeskundigen worden gevraagd mee te denken aan opzet en 
uitvoering. 

•     Er komt een campagne waarin meisjes en vrouwen opgeroepen wor-
den melding en aangifte te doen bĳ ongewenst gedrag, seksuele be-
dreiging en geweld. 

•     GGZ moet toegankelĳker zĳn voor slachtoffers van seksuele intimida-
tie en/of geweld. Vrouwen die niet verzekerd zĳn moeten hier ook een 
beroep op kunnen doen. 

•     Wĳkteams moeten laagdrempeliger zĳn en meer alert zĳn op zaken als 
huiselĳk geweld of andere vormen van intimidatie en geweld tegen 
vrouwen. 

•     Voorkom dat de vrouwen in nood naar 7 organisaties langs moeten 
voor bv huisvesting, opvang, etc. Regel coördinatie! Minder bureau-
cratie bĳ aangiftes en inzet hulpverlening. Geen verwĳzing van de een 
naar de ander, maar daadwerkelĳke directe hulpverlening. Meer toe-
gankelĳk taalgebruik. 

•     We streven naar een samenleving van ik naar wĳ. Wĳ brengen indivi-
duele vrouwen die te maken hebben met seksuele intimidatie in con-
tact met ervaringsdeskundigen en zetten steunkringen op. 

•     Er komen in openbare ruimtes posters met alarmnummers. 
•     Bedrĳven/instellingen worden gestimuleerd een meer vrouwvriendelĳk 

beleid op te stellen door o.a. het instellen van een vrouwelĳke vertrou-
wenspersoon.  

•     Straatintimidatie gaan we tegen door het in kaart brengen van vrouw-
onvriendelĳke, gevaarlĳke routes, met een wandeling naar Rotterdams 
voorbeeld: Vrouwen Willen de Straat Terug! 

 
 
ACTIEPUNTEN: 
 
DIVERSITEITSBELEID: 
De gemeente Dordrecht streeft naar een inclusieve samenleving waarin 
verschillen worden erkend, gewaardeerd én benut. Er wordt niemand  
buitengesloten en iedereen wordt gelĳkwaardig behandelen. Juist door 
bewust te zĳn van diversiteit in gender, leeftĳd, geloofsovertuiging,  
fysieke en mentale mogelĳkheden, achtergrond en geaardheid. 
 
•     Er is in het diversiteitsbeleid specifieke aandacht voor de in het  

Manifest genoemde Vrouwenrechten. 
•     Op buurtplekken komt er een gevarieerd aanbod specifiek voor  

vrouwen met daarin aandacht voor zingeving en cultuur. 
•     Bewustwording man-vrouw verhouding, waarbĳ scholen worden  

gestimuleerd dit in hun lesprogramma’s op te nemen. 
 
 
Ondertekend op 8 maart 2023 op Internationale Vrouwendag door:  
 
Platform Vrouwen Kunnen Alles | Soroptimistclub Dordrecht |  
Vrouwengroep Bella Donna | Stichting de Buitenwacht 



OVERWEGINGEN 
 
•    In Dordrecht wordt gewerkt aan een nieuw Diversiteitsbeleid. Eman-

cipatie moet een vast onderdeel hiervan zĳn. Reden genoeg om op  
Internationale Vrouwendag met verschillende vrouwen bĳ elkaar te 
komen en te werken aan het Manifest: Dordrecht, een stad waar vrou-
wen willen wonen. 

     Als uitgangspunten hebben we Gelĳkheid, Bestaanszekerheid, Veilig-
heid en Diversiteit genomen. 

 
•    U heeft in het Politiek Akkoord 2022-2023 aangegeven dat u zich o.a. 

meer gaat inzetten voor bestaanszekerheid, gelĳke kansen en dat  
iedereen zich veilig moet kunnen voelen in onze stad. Dat is een moe-
dige eerste stap, waarmee u de ambitie uitspreekt dat u op deze ter-
reinen flink wilt investeren. Dat doet ons deugd. Maar we zĳn er nog 
lang niet. Want dit zĳn nu juist de thema’s waar vrouwen nog veel heb-
ben in te halen. 

 
•    Het is dan ook ons doel de stem van de vrouwen te laten horen, 

zodat zĳ een kracht kunnen zĳn voor duurzame verandering.  
Het is van groot belang dat vrouwen en hun organisaties stevige  
posities innemen om dit te bereiken.  

 
•    Emancipatie niet meer nodig? Het is een misvatting te denken dat de 

emancipatie in Nederland is voltooid. Sinds de invoering van het Vrou-
wenkiesrecht in 1919 en het toekennen van handelingsbekwaamheid 
aan getrouwde vrouwen in 1956, is er Europese en Nederlandse wet-
geving tot stand gekomen, waaronder in 1994 de Algemene Wet  
Gelĳke Behandeling, die vrouwen onder meer recht geeft op gelĳke 
behandeling bĳ de toegang tot arbeid, arbeidsvoorwaarden, beloning 
en sociale zekerheid. Daarnaast is er wetgeving die bescherming biedt 
tegen discriminatie op grond van zwangerschap en moederschap.  
Gegeven artikel 1 van de Grondwet is het garanderen van gelĳke be-
handeling, rechten en kansen aan iedere burger zelfs de meest funda-
mentele grondgedachte waarop onze samenleving is gebouwd. Het 
beeld van Nederland als een vooruitstrevend land dat gelĳkheid en 
gelĳke kansen hoog in het vaandel heeft staan, wordt echter in veel 
opzichten niet door de werkelĳkheid gestaafd. Ook niet in Dordrecht. 

 
•    Het VN-Vrouwenverdrag, voor het uitbannen van discriminatie tegen 

vrouwen, is ondertussen al meer dan 60 jaar oud. Toch is discriminatie 
van vrouwen en meisjes nog niet verdwenen. Er zĳn grote vorderingen 
gemaakt bĳ het verankeren van de gelĳke rechten van vrouwen in wet-
ten over de hele wereld, maar onderliggende barrières blĳven overal 
bestaan.  

 
•    Om de uitdagingen, rond crises - als Corona, klimaatverandering, 

energie - tegen te gaan, hebben we volledige participatie en gelĳke 
rechten en mogelĳkheden tot besluitvorming en actie van vrouwen én 
mannen nodig. 

 
 

•    Wĳ willen dan ook dat de stem van vrouwen wordt gehoord, zodat zĳ 
een kracht zĳn voor duurzame verandering. Het is van groot belang 
dat vrouwen en hun organisaties stevige posities innemen om dit te 
bereiken. 

 
 

VROUWENRECHTEN:  
VOORWAARDE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING  
 
•    Eenieder heeft recht op arbeid, op vrĳe keuze van beroep, op recht-

matige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen 
werkloosheid. 

•    Eenieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelĳk loon voor 
gelĳke arbeid. 

•    Eenieder die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en  
gunstige beloning. 

•    Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is 
voor de gezondheid en het welzĳn van zichzelf en het gezin, waar-
onder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige 
verzorging en de noodzakelĳke sociale diensten, alsmede het recht op 
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlĳden 
van de partner, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, 
ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelĳk van haar wil. 
Moeder en kind hebben recht op bĳzondere zorg en bĳstand.  

•    Een ieder heeft het recht om vrĳelĳk deel te nemen aan het culturele 
leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te 
hebben aan wetenschappelĳke vooruitgang en de vruchten daarvan. 

•    Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in haar 
persoonlĳke aangelegenheden. 

•    Veiligheid van vrouwen moet worden gegarandeerd. In werk- en  
privéomgeving en in de openbare ruimte. 

 
Wat zien we nu?  
Vrouwen nemen structureel minder deel aan besluitvorming. Daarnaast 
doen vrouwen veel vaker onbetaald zorgwerk dan mannen. Soms tot vier 
keer meer dan mannen; om voedsel te produceren, om voor kinderen,  
zieken en ouderen te zorgen, schoon te maken, te koken of bĳ te dragen 
aan gemeenschapswerk.  
 
Vrouwen verdienen wereldwĳd minder dan mannen voor hetzelfde werk. 
In crisissituaties (Corona, klimaatverandering, energie) zĳn vrouwen dege-
nen die met de kinderen het meest geraakt worden. 
 
 
Daarom dragen wĳ bĳ aan: 
 
DORDRECHT STAD WAAR VROUWEN WILLEN WONEN  

DORDRECHT  
STAD WAAR VROUWEN WILLEN WONEN


