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Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen vormen bin-
nen de groep niet buitenshuis werkende vrouwen 
een specifieke groep. In tegenstelling tot vrouwen 
met een uitkering, kunnen deze vrouwen kiezen 
of zij actief willen zijn op de arbeidsmarkt. In de 
meeste gevallen hebben vrouwelijke nuggers een 
werkende partner die voor voldoende gezinsinko-
men zorgt. Wij deden onderzoek naar motieven 
van vrouwelijke nuggers om wel of niet te wer-
ken en keken daarbij ook naar hun achtergrond en 
leefsituatie (De Gruijter & Van den Toorn, 2013). 
We interviewden tachtig niet-uitkeringsgerech-
tigde vrouwen tussen de 25 en 55 jaar, waarvan 
ongeveer de helft van Turkse, Surinaamse, Marok-
kaanse en Antilliaanse komaf en met een spreiding 
naar opleidingsniveau. Daarnaast interviewden 
we veertig voormalig nuggers: vrouwen die, na 
een periode zonder werk, weer buitenshuis zijn 
gaan werken.
Er is alle reden om meer zicht te willen krijgen op 
deze groep. Niet alleen om na te gaan wie van hen 
zou willen werken en welke belemmeringen zij 

ervaren, maar ook omdat deze vrouwen financieel 
kwetsbaar zijn. Bij een scheiding of het overlijden 
van de partner belanden niet-uitkeringsgerechtig-
de vrouwen en hun kinderen vaak in de bijstand. 
Alleen al daarom zouden gemeenten zich inten-
siever moeten richten op het ondersteunen van 
nuggers die aan de slag willen.

“Ik wilde drie dagen gaan werken, maar dat kon 
niet bij mijn werkgever. Toen heb ik gezegd: ‘Mijn 
gezin gaat gewoon voor’. Toen ben ik gestopt met 
werken.”

Thuis vanwege de kinderen
Bijna alle vrouwen in ons onderzoek hebben eer-
der gewerkt in een baan van meer dan twaalf uur 
per week. Voor de helft van de (voormalig) niet-
uitkeringsgerechtigde vrouwen is de zorg voor 
kinderen de directe aanleiding geweest om te 
stoppen met werken. Ook andere redenen kunnen  
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vaak indirect met het zelf willen zorgen voor kin-
deren in verband worden gebracht. Onvoordelige 
werkomstandigheden en baanonzekerheid, of bij-
voorbeeld het aflopen van een arbeidscontract, 
vormen dan een katalysator bij de beslissing om te 
stoppen met werken om fulltime voor kinderen en 
huishouden te gaan zorgen. Oudere vrouwen ver-
tellen bovendien dat het in de tijd dat zij hun eerste 
kind kregen de norm was dat zij stopten met wer-
ken en/of dat er destijds onvoldoende kinderop-
vangmogelijkheden waren. In de beslissing om te 
stoppen weegt mee of het inkomen van de vrouw 
gemist kan worden, of wat de kosten zijn – letter-
lijk en figuurlijk – voor het uitbesteden van een 
deel van de zorg voor kinderen. Een klein deel van 
de respondenten noemt andere redenen om met 
werken te stoppen, zoals gezondheidsklachten.

Werkwensen
Jonge vrouwen met een goede opleiding (alloch-
toon en autochtoon) willen het vaakst weer aan 
het werk. Dit zijn vrouwen die betrekkelijk recent 
gestopt zijn met werken en die met hun opleiding 
en werkervaring gemakkelijk weer aan het werk 
denken te komen. Zij blijven echter vaak langer 
‘thuis’ dan gepland en hebben onvoldoende in 
de gaten dat door hun keuze voor een tijdelijke 
loopbaanonderbreking hun korte afstand tot de 
arbeidsmarkt rap groter wordt.
De jonge allochtone goed opgeleide vrouwen lij-
ken zich overigens meer bewust van het risico de 
boot te missen en zij zijn dan ook al vaker aan het 
solliciteren.
De laagopgeleide en oudere nuggers hebben een 
lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voor zover 
zij diploma’s hebben, zijn deze vaak verouderd, 
evenals hun werkervaring. Als gevolg hiervan is 
hun verdiencapaciteit laag en concluderen som-
migen dat het voor hen niet loont om te gaan wer-
ken. Toch zou een flink deel van hen weer aan de 
slag willen, om verschillende redenen.
Een deel van de allochtone nuggers hoopt via 
werk meer ‘mee te doen’ in de Nederlandse sa-
menleving. Naast het verdienen van geld, biedt 
werken kansen om het sociale netwerk uit te brei-
den, beter Nederlands te spreken en wellicht een 
opleiding te volgen. Naast geld verdienen is het 
‘onder de mensen zijn’ sowieso een belangrijke 
reden om weer te willen werken. Oudere autoch-
tone nuggers doen vaak vrijwilligerswerk of ver-
lenen mantelzorg. Zij vinden vaker dat betaald 
werk voor hen weinig toevoegt aan hun leven, 
ook omdat zij verwachten in onaantrekkelijke en 
laagbetaalde banen terecht te komen.
Landelijk representatieve cijfers laten zien dat een 
derde van de niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen 
tussen de 25 en 54 jaar aan het werk wil in een 

baan voor meer dan twaalf uur per week. Onze 
interviews tonen echter veel hogere cijfers: ruim 
zeven op de tien vrouwen zou in de toekomst 
weer aan het werk willen. Het verschil is te ver-
klaren uit onze ruimere vraagstelling: de cijfers 
verwijzen naar actuele beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt, terwijl wij ook werkwensen in de 
toekomst hebben meegenomen. De nuggers die in 
de toekomst weer aan de slag willen, willen wach-
ten tot hun kinderen ‘groot genoeg’ zijn. Wat dit in 
de praktijk betekent, is zeer divers: sommigen wil-
len gaan werken zodra hun kinderen naar de ba-
sisschool gaan, anderen willen pas aan de slag als 
hun kinderen naar de middelbare school gaan.

“Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan en ontzettend 
veel uren gemaakt die niet betaald zijn. So what? In 
materieel opzicht hadden we het veel beter kunnen 
doen. Daar hebben we niet voor gekozen en daar heb 
ik geen spijt van.”

Keuzevrijheid
Omdat nuggers geen relatie hebben met een uit-
kerende instantie, zijn zij, in tegenstelling tot uit-
keringsgerechtigde vrouwen, vrij om te beslissen 
of zij willen werken of niet. Deze vrijheid wordt 
door een deel van de geïnterviewde vrouwen een 
luxepositie genoemd. Het gaat dan om de nug-
gers met een partner die als kostwinner voor vol-
doende gezinsinkomen zorgt. Hoewel deze vrou-
wen zeggen dat zij economische zelfstandigheid 
hoog in het vaandel hebben staan, prevaleert in de 
praktijk, in ieder geval op dit moment, de wens 
om de eigen tijd anders te besteden, in de meeste 
gevallen aan de zorg voor het gezin. 
In de interviews benadrukken deze vrouwen dat 
de keuze om te stoppen met werken zelfstandig 
en vrijwillig is gemaakt, maar helemaal ‘vrij’ blijkt 
deze keuze toch niet. De (meest verdienende) 
werkende partner doet, al dan niet expliciet, een 
beroep op de vrouw om een groter aandeel van 
zorgtaken thuis op zich te nemen. De geïnterview-
den hebben veelal expliciete idealen over moeder-
schap en het niet uitbesteden van zorg voor kinde-
ren, zodat geen aanbod van professionele kinder-
opvang ooit zou volstaan.
De andere kant van de keuzevrijheid die gepaard 
gaat met het hebben van een werkende partner, is 
dat er geen stok achter de deur is om (sluimeren-
de) wensen om weer te gaan werken, daadwerke-
lijk door te zetten. Er is geen uitkerende instantie 
die dwingende eisen stelt, maar uit ons onderzoek 
blijkt ook dat naasten meestal geen stimulerende 
rol spelen bij het realiseren van eventuele werk-
wensen. De geïnterviewden vertellen dat hun 
partner het aan hen overlaat of zij gaan werken of 
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niet. Dit past in het beeld van de eigen keuze om 
te (stoppen met) werken: de vrouw beslist zélf. 
Maar ook hier zijn er grenzen aan deze keuzevrij-
heid. Nuggers én hun partners wensen vaak dat 
de taakverdeling thuis goeddeels hetzelfde blijft 
wanneer de vrouw gaat werken, terwijl die taak-
verdeling juist de reden is geweest om met bui-
tenshuis werken te stoppen.

“Mijn man vond het goed dat ik weer zou gaan werken, 
omdat ik hem kon garanderen dat de kinderen en  
hun opvoeding daar niet onder zouden lijden”.

De ruimte en tijd die aan betaald werk besteed zou 
kunnen worden, is dus bij voorbaat beperkt, wat 
ook blijkt uit de breed gedeelde wens om parttime 
en in de eigen buurt te werken.
Er is ook geen stok achter de deur in de zin van 
een ondersteuningsaanbod voor vrouwen die hun 
werkwensen willen verkennen of hulp willen bij 
het zoeken naar een passende baan. Gemeentelijke 
ondersteuning is vooral gericht op (re-)integratie 
van uitkeringsgerechtigden en ondersteuningsini-
tiatieven voor nuggers zijn zelfs in de grote steden 
kleinschalig en onvoldoende bekend. Veel van de 
geïnterviewde vrouwen vinden het onterecht dat 
zij niet in aanmerking komen voor ondersteuning, 
louter omdat hun partner werkt. Vooral bij de al-
lochtone nuggers in de grote steden is er wrevel 
dat buurvrouwen of zussen die uitkeringsgerech-
tigd zijn, een opleiding kunnen volgen in het ka-
der van re-integratie, terwijl het netto gezinsinko-
men van de nugger niet of nauwelijks hoger ligt. 
Niet-uitkeringsgerechtigd betekent in die zin ook 
buitenspel staan.

Weer aan het werk?
Luxepositie of buitenspel, er zijn in het leven van 
nuggers betrekkelijk weinig aanknopingspunten 
om sluimerende of toekomstige werkwensen te 
realiseren. Het ontbreekt vaak aan praktische en 
morele steun. Daarnaast vormt de eerder gemaak-
te keuze om te stoppen met werken een belangrijk 
deel van hun identiteit en dit heeft consequenties 
voor de ruimte die deze vrouwen in hun leven 
kunnen en willen vrijmaken voor betaalde arbeid. 
Ondertussen wordt de wellicht betrekkelijk kleine 
afstand tot de arbeidsmarkt die zij ten tijde van 
het stoppen met werken hadden, snel groter naar-
mate zij langer ‘thuisblijven’.
Kortom, voor nuggers die (in de toekomst) weer 
willen werken, zijn er nogal wat obstakels te over-
winnen. We hebben ook voormalig nuggers geïn-
terviewd die kort geleden weer aan het werk zijn 
gegaan. Waarom is het deze vrouwen wél gelukt 
om een baan te vinden? Dat zit ’m niet in achter-
grondkenmerken en opvattingen: die wijken niet 
af van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen.

“Toen ik eenmaal begon, dacht ik bij mijzelf: ‘Dit 
werk kan ik makkelijk aan. Is dit alles?’ En nu weet 
ik dat ik slim genoeg ben. Al die jaren thuis, dan 
ga je toch wel een beetje aan jezelf twijfelen. Ik heb 
de afgelopen maanden ontdekt dat ik veel meer kan 
dan ik zelf dacht. Dat is een fijn gevoel. Ik wil nu 
ontdekken hoe slim ik eigenlijk bent en hoever ik kan 
komen.” 

Opvallend genoeg wijken ook de zoekkanalen van 
de recent ingetreden vrouwen niet erg af van die 
van de niet-uitkeringsgerechtigden. Ook zij doen 
het vaakst navraag in hun eigen netwerk. Wel 
zochten zij bij het zoeken iets vaker ondersteuning 
bij UWV Werkbedrijf of een uitzendbureau. Het 
lijkt erop dat het succes van voormalig nuggers 
die werk hebben gevonden maar voor een deel op 
het conto van gerichtere zoekstrategieën geschre-
ven kan worden. Het succes lijkt veeleer samen te 
hangen met een gevoelde urgentie om weer aan 
de slag te gaan en de daaruit volgende intensie-
vere inspanningen. Bij de recent ingetreden vrou-
wen is iets in (de perceptie van) hun leefsituatie 
veranderd, waardoor zij meer werk maken van 
werk. Het gaat allereerst om gelegenheid: fulltime 
zorg voor kinderen is niet (meer) nodig. Eerder 
benadrukten we al dat de invulling van deze notie 
zeer divers is: zowel moeders met peuters als met 
pubers kunnen tot de conclusie komen dat hun 
eerder onontbeerlijke zorg minder intensief nodig 
is. Als er weer gelegenheid is om te werken – ‘nu 
ben ik aan de beurt’ – ontstaat ook ruimte voor 
een deels ander zelfbeeld, of identiteit: niet alleen 
moeder, maar een moeder die ook met werk bui-
tenshuis voor zichzelf en haar gezin zorgt.
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Daarnaast blijken financiële motieven een be-
langrijke katalysator te zijn bij het daadwerkelijk 
gaan zoeken naar werk. Ook hier is weer sprake 
van een grote diversiteit. De een wil werken om 
het gezinsinkomen aan te vullen om beter rond te 
kunnen komen, terwijl het voor de ander het aan-
vullende salaris voor luxe extraatjes is.
De vrouwen die recent weer aan het werk zijn ge-
gaan, zijn zonder uitzondering positief: het wer-
ken heeft hun leven verrijkt en, hoewel het soms 
zwaar is, zouden ze het niet meer willen missen. 
Voor sommigen is letterlijk een wereld openge-
gaan en zij wensen dat zij veel eerder weer aan 
het werk waren gegaan. De aard van het werk, 
de collega’s, de bijdrage die ze leveren aan de 
maatschappij, het geld dat ze zelf verdienen, et 
cetera: het zijn allemaal aspecten die hun nog be-
ter bevallen dan zij van te voren hadden gedacht. 
Het belangrijkste advies van recent ingetreden 
vrouwen aan nuggers is dan ook gewoon doen  
en volhouden.

Kansen
We lieten zien dat aan de vrijheid om te kiezen 
tussen wel of niet betaald werken, ook nadelen 
kleven. Nuggers kunnen ongemerkt of ongewild 
blijven hangen in hun huidige positie. Het lukt 
nuggers met een (sluimerende) werkwens niet 
altijd goed om zich zelfstandig te oriënteren op 
werk. Gemeenten zouden veel meer werk kunnen 
maken van het ondersteunen van deze vrouwen. 
Niet alleen door deze groep praktisch te helpen 
bij het zoeken naar een betaalde baan, maar ook 
door het faciliteren van ontmoetingsplekken waar 
vrouwen over dit onderwerp van gedachten kun-
nen wisselen. Peuterspeelzalen en scholen, maar 
ook bewoners- of vrijwilligersorganisaties zijn 
hiervoor heel geschikt.
Werkgevers die naar verwachting in de nabije 
toekomst te maken krijgen met schaarste op de 
arbeidsmarkt, doen er goed aan om zich te ori-
enteren op het tegemoetkomen aan de specifieke 
wensen van nuggers. Zogenaamde ‘moedercon-
tracten’ – parttime banen met flexibele werktijden 
die aansluiten bij schooltijden en –vakanties – zijn 
een voorbeeld waarin rekening wordt gehouden 
met wensen van werkende moeders.
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www.sense.info biedt uitgebreide informa-
tie voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar over 
seksualiteit, relaties en liefde. Je kunt er on-
der andere terecht voor persoonlijk advies, 
er wordt aandacht besteed aan cultuur en ge-
loof en de site geeft informatie speciaal voor 
lesbische, homo- en biseksuele jongeren.

De documentaire Miss Representation laat 
zien hoe de media bijdragen aan de onder-
vertegenwoordiging van vrouwen in lei-
dersrollen. De media spelen een grote rol 
in het voeden van stereotiepe beelden over 
vrouwen en vrouwelijke seksualiteit. Het 
maatschappelijke oproer dat op deze docu-
mentaire volgde, heeft geleid tot de oprich-
ting van de non-profit organisatie Miss Re-
presentation. Op www.missrepresentation.
org vind je onder meer een blog waarin met 
een kritische blik wordt gekeken naar bij-
voorbeeld de laatste reclames, videoclips  
en kledingcampagnes. 

www.career-interactive.com geeft hoogop-
geleide vrouwen een platform om een pro-
fessioneel netwerk op te bouwen en kennis 
uit te wisselen. Het platform biedt vrouwen 
zo mogelijkheden elkaar verder te helpen 
in hun carrière, een baan te vinden of een 
nieuw zakelijk perspectief op te doen. Een 
fijne en overzichtelijke website voor ambiti-
euze vrouwen in Nederland.

Voor geïnteresseerden in vrouwengeschie-
denis en kunstgeschiedenis is www.vrou-
wen-in-de-kunst.nl een leuke en interes-
sante website die deze vakgebieden op een 
creatieve manier combineert. De site is een 
particulier initiatief; naast basisinformatie 
over vrouwen in de westerse kunst, kun je 
via de site de oprichters boeken voor meer 
uitgebreide lezingen, cursussen, workshops 
of masterclasses op locatie.
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De technologie schrijdt 
voort. Al ooit getwitterd, 
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