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Hoofdpunten nota Gelijke Kansen voor Haagse Vrouwen 
 
 
Doel nota: creëren van gelijke kansen voor vrouwen. 
 
Er zijn nog niet voldoende resultaten geboekt met deze 4 thema’s. Deze krijgen daarom in het 
programma van 2022-2022 extra aandacht:  

1. gelijke kansen voor vrouwen; 
2. weerbaarheid van vrouwen zowel op straat, in huis als online; 
3. economische zelfstandigheid van vrouwen; 
4. bewustzijn omtrent het belang van vrouwenemancipatie in de maatschappij.  

 
Bij elk thema zijn concrete acties omschreven. Op wijk- en organisatieniveau kunnen 
organisaties informatie verspreiden, bewoners stimuleren om deel te nemen aan activiteiten of 
zelf activiteiten organiseren. Denk hierbij aan onderwerpen zoals: 

- Internationale vrouwendag 
- Onderwijs en ontwikkeling (vrouwenacademie Stichting Leerwerkbedrijf De Mussen) 
- Geweld in relaties (huiselijk geweld) 
- Melden van straatintimidatie 
- Voorlichting aan jongeren over ongelijke behandeling, uitsluiting of grensoverschrijdend gedrag 
- Kinderopvang (voor jonge moeders) 

 

Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie in een overzicht 

ACTIELIJNEN  DOEL  WAAROM  WIE/WAT/WAAR  ACTIES  

Kansengelijkheid  Vrouwen hebben 
gelijke kansen (als 
mannen) om hun 
talenten te 
ontwikkelen  

  

Vrouwen hebben 
minder kansen 
(dan mannen) in 
het 
maatschappelijk 
leven, 
schoolloopbaan, 
beroepskeuze en 
beroepsloop-baan   

Onderwijs  ● We vragen organisaties in de stad om bij te dragen aan de 
Haagse  
    Educatieve Agenda  
● We vragen ROC Mondriaan vrouwen aan te moedigen tot:  
    ○ onderwijs voor volwassenen  
    ○ tweedekansonderwijs 
● We verkennen de mogelijkheden voor de moedermavo, als kans  
    voor vrouwen om  zich te ontwikkelen. 
● We vragen organisaties in de stad vrouwen aan te moedigen om  
    gebruik te maken van landelijke regelingen voor ontwikkeling en  
    onderwijs 
● Stedelijke tafel: we gaan met vrouwen in gesprek over hun  
    behoefte aan ontwikkeling, educatie en andere/nieuwe vormen  
    van aanbod t.b.v. kansengelijkheid en economische  
    zelfstandigheid  

Samenleving  ● We faciliteren vrouwenorganisaties:  
  ○  Vrouwen stimuleren: ontwikkelen en stappen zetten op  
          de participatieladder  
  ○  Maatschappelijke en arbeidsparticipatie door inzet op eigen   
          kracht en talenten van vrouwen 
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Gemeente  ● Gemeente geeft het goede voorbeeld en werkt aan 
    ○ Meer kansengelijkheid binnen de gemeente   

Weerbaarheid  Vrouwen komen 
voor zichzelf op 
en geven grenzen 
aan  

Vrouwen ervaren 
fysiek/psychisch/ 
seksueel 
overschrijdend 
gedrag thuis, op 
straat en online  

  

Thuis, op straat 
en online  

 ●  We faciliteren en subsidiëren vrouwenorganisaties om meer 
bewustzijn te creëren inzake geweld in relaties.  

 ●  We zetten in op trainingen aan wijkcontactvrouwen om 
verborgen vrouwen te signaleren.  

 ●  We werken samen met de GGD, die voorlichting hierover 
geeft aan onder meer ziekenhuizen, kraamklinieken en Centra 
voor Jeugd en Gezin.  

 ●  De gemeente organiseert jaarlijks events over de 
Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen om de 
strijd tegen geweld tegen vrouwen te steunen.  

 ●  Safe streets-verklaring 2020: Dit betekent dat de gemeente 
zich gaat inzetten voor het terugdringen van straatintimidatie.  

 ●  We brengen de aard en omvang van straatintimidatie van 
vrouwen in kaart. Dit doen we door het uitvoeren van een 
bewonersonderzoek naar straatintimidatie en de veiligheid van 
vrouwen in de openbare ruimte. Hiervoor is een enquête 
uitgezet onder ruim 10.000 inwoners van Den Haag. De 
resultaten van het onderzoek zijn in het eerste kwartaal van 
2021 beschikbaar.  

 ●  Begin 2021 gaan we aan de hand van het 
bewonersonderzoek in gesprek met vrouwen om de knelpunten 
van de stad nog beter in kaart te brengen. Met de resultaten 
van de enquête en de gesprekken maken we een plan van 
aanpak tegen straatintimidatie.  

 ●  We faciliteren organisaties die inzetten op peer-to-peer-
education: jongerenvoorlichters maken jongens en meisjes 
bekend met hun basisrechten en hoe te reageren op ongelijke 
behandeling, uitsluiting of grensoverschrijdend gedrag.  

Economische 
zelfstandigheid  

Meer (55%) 
vrouwen aan het 
werk, zodat zij 
sterker staan in 
de maatschappij 
en eigen keuzes 
kunnen maken   

Helft van de 
vrouwen is 
financieel niet 
zelfstandig  

Jonge moeders   ●  Het steunpunt Studerende Moeders, ROC Mondriaan en De 
Haagse Maatschap creëren de juiste randvoorwaarden en 
begeleiding, zodat jonge moeders weloverwogen keuzes 
kunnen maken en een eigen toekomstplan.  

 ●  Kinderopvang:  
     ○  We onderzoeken flexibele kortdurende opvang (een paar 

uur per week) voor kinderen in de leeftijd 0 t/m 2,5 jaar.  
     ○  We vragen ROC Mondriaan om het aantal moederklassen 

uit te breiden.  

Vrouwen-
academie  ● Oprichten Vrouwenacademie: We bereiken binnen 3 jaar tijd 

een groep van ruim 300 vrouwen.   

ke 
bewustwording  

Vrouwenemancip
atie gaat iedereen 
aan  

Bewust maken 
van vrouwen is 
nodig, maar ook 
van mannen en 
samenleving  

Internationale 
Vrouwendag  

● We organiseren activiteiten in de week rond Internationale 
Vrouwendag, met vrouwenorganisaties.  

Haags Emancipa-
tiecentrum  

● Samen met organisaties in de stad zetten we het Haags 
Emancipatiecentrum op.   

 
 


