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Zoals beschreven in Atria’s factsheet ‘De nieuwe mantelzorger v/m’ is de verwachting dat de 

toename van mantelzorg vooral zal neerkomen op de schouders van vrouwen tussen de 45 en 

65 jaar. Tenminste, als er niet heel hard gewerkt 

wordt om zorg gelijk te verdelen over vrouwen en 

mannen via een zogenaamd gendersentitief 

beleid. 

Een gendersensitief beleid vergt een radicale 

breuk met het verleden, waar vrouwen bijna 

automatisch het overblijvende ‘vervelende’ werk 

doen wat anderen laten liggen. Voordat iedereen 

is doordrongen van wat de consequenties zijn van 

de huidige taakverdeling, onder andere voor de 

economische situatie van vrouwen, zijn we tig 

jaren verder en blijft voorlopig de traditionele 

taakverdeling tussen vrouwen en mannen bestaan. 

Mantelzorg en Eigen Inkomen 
Sinds enkele jaren is het uitgangspunt dat vrouwen hun eigen inkomen verdienen. Leuk 

bedacht, maar helaas is de praktijk weerbarstiger. Nog altijd besteden vrouwen twee keer 

zoveel tijd aan het huishouden en zorg als mannen, en ze hebben vaak een parttime baan. (dit 

zijn cijfers uit 2011). De verwachting is dat de toename van de mantelzorg per 1 januari 2015 

vrouwen nog meer zal belemmeren om economische zelfstandig te zijn, te blijven of te 

worden. Kortom een spagaat waar nogal wat vrouwen mee worstelen. 

 

En wat gebeurt er na echtscheiding? 
Extra zorgelijk wordt de situatie na echtscheiding, de gemiddelde leeftijd van vrouwen is 

dan 43 jaar. En dit is precies de leeftijd waar van vrouwen verwacht wordt dat ze meer tijd 

gaan steken in de mantelzorg. Voor vrouwen wordt het dan extra moeilijk om via een eigen 

inkomen uit de alimentatie of bijstand te komen. Een situatie die zich bij de helft van de 

gescheiden vrouwen voordoet. Één op de zes gescheiden vrouwen krijgt namelijk alimentatie 

en twee op de zes vrouwen komen in de bijstand. Daarbij komt dat enkele politieke partijen 

twee jaar geleden met een initiatiefnota kwamen om de alimentatieduur te verkorten van 12 

tot 5 jaar, een voorstel waar trouwens ook veel vrouwen mee instemmen. Het is nog niet zo 

ver, maar toch ……. 

 

Mantelzorg versus economische zelfstandigheid, hoe gaan we verder 
Intussen is de situatie bij de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) aangekaart, onder andere 

vanwege het gemak waarmee het overheidsbeleid voorbijgaat aan de nadelen die mantelzorg 

voor vrouwen kan opleveren, zoals de invloed op de inkomenssituatie van vrouwen. Er wordt 

van overheidswege te weinig (of eigenlijk niet) ingezet op gendersensitief beleid om bij de 

zogenaamde ‘nieuwe’ mantelzorg tot een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen te 



komen. Vanuit de NVR wordt een werkgroep gestart om deze complexe problematiek voor 

verschillende levensfasen uit te werken. 

 

Marjan Nieuwenhuis schreef deze blog namens de Feminismegroep van de WOUW, netwerk 

van maatschappijkritische 50+-vrouwen. 

Zij is psycholoog, actief betrokken bij het feminisme sinds 1971, onder andere in de 

praatgroepen, het Vrouwenhuis Amsterdam, de Strijdijzers en het VrouwenVredesKamp 

Soesterberg. Onlangs heeft ze De Lesbo-Code opgezet. 

 

Meer informatie over de werkgroep bij de NVR is te verkrijgen via de 

mail: ec.zelfst.vr@gmail.com. 

http://www.atriaontmoet.nl/blog/mantelzorg-en-de-invloed-op-economische-zelfstandigheid 
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