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Gender en diversiteit in besluitvorming:  

de corona-crisis als breekijzer voor gelijkheid 

 

Dr. Liza Mügge is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017 

ontving ze een prestigieuze NWO Vidi beurs voor haar project ‘Misrepresenting Diversity? Identity in 

politics’. Mügge is medeoprichter van het European Journal of Politics & Gender.  

Zahra Runderkamp is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt aan een proef-

schrift over de vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in de Nederlandse politiek en me-

dia. Ze was jarenlang actief voor het Europees Jeugdparlement, onder andere als voorzitter van het 

Europees Jeugdparlement Nederland. 

Mügge en Runderkamp schreven samen De tweede sekse in politiek en openbaar bestuur: Verkla-

ringen en oplossingen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen, gepubliceerd in de bundel ‘Op 

weg naar een betere m/v-balans in politiek en bestuur’ (2019): https://kennisopenbaarbe-

stuur.nl/rapporten-publicaties/op-weg-naar-een-betere-mv-balans-in-politiek-en-bestuur/ 

 

Crises bieden kansen voor structurele verandering. Onderzoek laat zien dat crises, zoals 

oorlogen in sub-Sahara Afrika, SARS en Ebola, en de economische crisis van 2008, vrou-

wen harder raken dan mannen - ook in de herstelfase. Activisten, NGOs, journalisten en 

wetenschappers wijzen er bovendien op dat de huidige corona-crisis bestaande sociale, 

economische en politieke ongelijkheden langs lijnen van gender, etniciteit/ras, sociale 

klasse en het hebben van een beperking vergroot. Om deze terugslag tegen te gaan zijn 

investeringen in diversiteit in de politiek en openbaar bestuur tijdens en na corona onont-

beerlijk. Want politiek en bestuur zijn nog altijd traditioneel het domein van witte mannen. 

 

Prognoses waren voordat de corona crisis uitbrak al niet rooskleurig. Het World Economic 

Forum berekent in het Global Gender Gap Report 2020 dat economische gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen pas over 257 jaar bereikt is. Politieke gelijkheid gaat iets sneller en 

wordt ruwweg anderhalve eeuw eerder verwacht.  

 

Deze voorspelling is pre-corona. Tijdens corona hebben vrouwen een disproportioneel 

grote rol in de ‘vitale beroepen’ zoals verpleger, schoonmaker en onderwijzer. Tegelijker-

tijd blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in de Nederlandse politiek, besluitvorming en 

andere posities die gemoeid gaan met macht in de publieke ruimte. Dat wil zeggen dat 

vrouwen worden uitgesloten van beslissingen die hen op een andere manier treffen dan 

mannen. En dat terwijl onderzoek naar politiek en bestuur - maar ook andere vakgebieden 

zoals het bedrijfsleven - uitwijst dat diversiteit besluitvorming ten goede komt. De kwaliteit 

gaat omhoog omdat perspectieven mee worden genomen die anders onzichtbaar blijven.  

 

Beleid en maatregelen omtrent het coronavirus moeten ook de expliciete consequenties 

meennemen voor vrouwen in al hun diversiteit. Dit vereist bewustzijn dat intersecties van 

gender, ras of etniciteit, burgerschap, sociaaleconomische positie,  seksualiteit, religie 

en/of het hebben van een beperking bepaalde vrouwen nog kwetsbaarder maakt in deze 

crisis dan anderen.  

 

Op dit moment zitten vrouwen niet aan tafel als de beslissingen worden genomen en doen 

genomen besluiten niet altijd recht aan (kwetsbare) delen van de Nederlandse bevolking. 

Op de langere termijn kunnen we zulke ongelijkheden wegnemen en werken aan diversiteit 

in de politiek. Voor nu: erken wat je niet weet, en ga daar ook creatief mee om.  

Zo vroeg in het Verenigd Koninkrijk de UK Women and Equalities Committee om ervarings-

deskundigen en onderzoek naar hoe mensen ongelijk geraakt worden door de crisis. Dat 

is een goede zet. De drie kernvragen die de commissie stelden waren:  
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 Zijn alle relevante kwesties inzake gelijkheid in overweging genomen? 

 Zijn er onvoorziene gevolgen? 

 Als er problemen zijn, wat kan er dan anders / beter worden gedaan? 

 

Er kwamen allerlei antwoorden binnen en ook na de inmiddels afgeronde tweede consul-

tatieronde kan men nog steeds ervaringen insturen. Terecht, want we zijn nog lang niet 

uit de corona-crisis en het kritisch bevragen van beleid met deze nieuwe kennis blijft nodig. 

Op verschillende momenten tijdens deze crisis zullen verschillende groepen kwetsbaar zijn, 

en de crisis duurt nog voort. Onder de antwoorden die de commissie kregen waren bij-

voorbeeld bijdragen over de toename van huiselijk geweld en van corona-gerelateerd ra-

cisme.  

 

Ook uit Nederland komen vergelijkbare signalen. Dankzij de kennis van uitgesproken er-

varingsdeskundigen en nieuw sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen we de gevolgen 

van de corona-maatregelen beter begrijpen. Alleen met kennis van die diverse ervaringen, 

in het bijzonder van kwetsbare groepen, komen we uit deze crisis. Voorwaarde is wel dat 

witte mannelijke topbestuurders en politici actief ruimte maken voor collega’s die er niet 

uitzien zoals zij.  

  


