
BIJLAGE: mannenberoepen, vrouwenberoepen of beroepen voor mannen en vrouwen? 
 

 

MANNELIJKE VROEDVROUW 

bron: De Standaard, 2008-03-01 en De metro job deluxe, 2011-09-30 

 

Enkele reacties van mannelijke vroedvrouwen: 

 “Ik ben zeker een uitzondering. Dat was al zo tijdens mijn studies 

vroedkunde. In de hele opleiding was ik de enige man.” 

 “Dat er zo weinig mannen in dit beroep zitten heeft veel met perceptie te 

maken. Het wordt nog steeds als een echte vrouwenjob gezien. Het zit 

zelfs in de naam.” 

 “Op een van mijn stages werd ik tegengewerkt door een vroedvrouw die 

vond dat een man niet echt in het beroep thuishoort.” 

 “In het ziekenhuis waar ik nu werk hebben Joodse en Marokkaanse 

vrouwen soms problemen met een mannelijke vroedvrouw.” 

 “Als man heb ik meer aandacht voor de partner van de vrouwen.” 

 “Sommige vrouwen voelen zich veiliger bij een mannelijke vroedvrouw, 

andere niet. Het moet vooral klikken van mens tot mens. Een goede 

vroedvrouw heeft zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. Je moet 

koelbloedigheid combineren met gevoeligheid en een flinke dosis 

empathie.” 

 “Hoewel niet iedereen een voorstander is van meer mannen in het beroep, 

zou het volgens mij een goede zaak zijn. Alle beroepen mogen gemengd 

zijn. Dat zorgt voor een andere energie op de werkvloer. Mannen en 

vrouwen vullen elkaar aan.” 

Mannenberoepen, vrouwenberoepen of beroepen voor mannen en vrouwen? 
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VROUWELIJKE MILIEUWERKER 

bron: De metro job deluxe, 2011-09-30 en Het Nieuwsblad, 2005-06-22 

 
 

Reactie van mileuwerkster: 

 

Ik begon in 2000 voor Ivago voor afvalbeheer te werken. Toen waren we 

welgeteld met twee vrouwen. Nu zijn hier toch al een twintigtal, op een totaal 

van 300. Ik heb al op verschillende posten gestaan: glasophaling, pmd-ophaling 

en het recyclagepark. Momenteel ga ik naar bedrijven in Gent en omstreken.  

 

Bedrijfsafval zit in containers, die ik dan aan de vuilniswagen moet hangen zodat 

ze leeggemaakt kunnen worden. Best fysiek werk dus, waar een degelijke 

conditie en wat spierkracht voor nodig is. Wat de vrouwen bij Ivago meestal niet 

doen is de ophaling van gewoon huisvuil. Die zakken wegen al snel 15 kilo elk. 

De jonge mannen in het bedrijf kunnen gemakkelijk enkele zakken tegelijk 

dragen, maar ik kan dat niet. De containers met bedrijfsafval staan op wieltjes, 

dus dat lukt vlotjes.  

 

Met mijn mannelijke collega’s heb ik geen problemen. Ze soigneren me zelfs, ze 

houden er rekening mee dat ik een vrouw ben. Ik heb er geen problemen mee 

om mijn mannetje te staan. Ik werk liever met mannen dan met vrouwen, dat is 

gemakkelijker. De mannen grappen wel eens dat ik een schoon kontje heb of dat 

ze iets met me willen gaan drinken, maar ik kan daar tegen. Ze weten dat ik 

geen vrijgezel ben en plagen me gewoon een beetje. 

 

Ook de buitenwereld reageert meestal positief. De meeste mensen zeggen: 

“Chapeau dat jij als vrouw bij Ivago werkt.”  
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Verslag van het groepsgesprek (meisjesgroep 1) 

Zouden jullie als vrouw het zien zitten om als milieuwerkster te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stel je voor dat jullie allemaal vroedvrouwen zijn. Zouden jullie het dan zien zitten om 

met een mannelijke  vroedvrouw samen te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zouden jullie later willen bevallen bij een mannelijke vroedvrouw? Of liever niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kunnen alle beroepen door mannen of vrouwen worden uitgeoefend? Of vinden jullie 

dat dit niet kan. Voor welke (andere) beroepen zien jullie dit minder zitten? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Verslag van het groepsgesprek (jongensgroep 1) 

Zouden jullie als man het zien zitten om als vroedvrouw te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stel je voor dat jullie allemaal milieuwerkers zijn. Zouden jullie het dan zien zitten om 

met een vrouwelijke milieuwerker samen te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zouden jullie erop vertrouwen dat een vrouw even goed het huisvuil ophaalt als een 

man?  Of eerder niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kunnen alle beroepen door mannen of vrouwen worden uitgeoefend? Of vinden jullie 

dat dit niet kan. Voor welke (andere) beroepen zien jullie dit minder zitten? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MANNELIJKE ONTHAALMOEDER 

bron: http://www.editiepajot.com/regios/3/articles/4987 en http://forum.famidoo.be/reacties-op-

edito/onthaalvaders-zijn-hip-961.html 

 
  

Sinds enige tijd zitten onthaalvaders in de lift. In 2002 waren er in Vlaanderen 

nog maar 5 mannelijke opvangvaders, in 2006 was dit al opgelopen tot 149. 

Over het algemeen zijn vrouwen meer zorgend en mannen meer de kapoen 

waarmee de kindjes kunnen spelen. Zou jij jouw kids aan een onthaalvader 

toevertrouwen? 

 

Reactie van een moeder: 

“Ons kind is in de goede handen van een zeer goede onthaalpapa! Hij is zelf 

vader van 5 kinderen. We zijn heel enthousiast, ons kindje gaat zeer graag en er 

wordt goed voor hem gezorgd. De dagvader doet heel wat activiteiten met de 

kids, hij staat voor ze klaar als ze een pijntje hebben,... Hij is een echte 

zorgzame papa voor alle kindjes en ontziet zich weinig. Alle ouders zijn tevreden! 

Natuurlijk zijn niet alle mannen, net zoals niet alle vrouwen geschikt voor de job 

van onthaalouder.” 

 

Reactie van een mannelijke onthaalmoeder: 

Ik ben een gelukkig man, want ik kan eindelijk een lang gekoesterde droom 

waarmaken. Ik breng mijn dagen door te midden van peuters. Zelf heb ik 4 

kinderen en 8 kleinkinderen. Me bezig houden met kleine kinderen was me dus 

allesbehalve vreemd. En als je kunt doen wat je graag doet, ben je maximaal 

gemotiveerd. De peuters verversen, iedere dag vers eten bereiden, ze bezig 

houden, mee spelen en opruimen wanneer ze een dutje doen, ik heb mijn 

handen meer dan vol- de eerste kleine is hier al vanaf 6.15u ’s morgens en de 

laatste vertrekt om 18u-, maar doe het dus héél graag! En de vriendschap die je 

van de kindjes krijgt, maakt alles goed!” 

http://www.editiepajot.com/regios/3/articles/4987
http://forum.famidoo.be/reacties-op-edito/onthaalvaders-zijn-hip-961.html
http://forum.famidoo.be/reacties-op-edito/onthaalvaders-zijn-hip-961.html
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VROUWELIJKE METSER 

bron: http://industrie.blog.nl/mensbedrijf/2011/01/04/vrouw-in-de-bouw en 

http://www.bouwunie.be/viewobj.jsp?id=162267 

 

Vrouwen in de bouw: ze zijn met weinig maar wel gelukkig in hun job! 
 

 In de bouw zijn vrouwen een minderheid en maar heel weinig meisjes 
volgen een bouwopleiding. Maar zij die voor de bouw kiezen, hebben er 

hun plaats gevonden en voelen zich goed.  
 

 De meeste vrouwen in de bouw zijn te vinden in de administratie én in 

"fijnere" beroepen zoals in schilder- of restauratiebedrijven waar typisch 
vrouwelijke kwaliteiten goed tot hun recht komen. Het echt zware werk is 

maar voor heel weinig dames weggelegd.  
 

 Vrouwen met administratieve en kaderfuncties in de bouw worden niet 

meer scheef bekeken. Bij arbeiders ligt dat nog gevoeliger. Het ruwe 
taalgebruik en gedrag dat in de bouwsector nogal eens voorkomt, schrikt 

ook heel wat vrouwen af. 
 

 Anderzijds beschikken vrouwen over andere kwaliteiten die van pas komen 

in de bouwsector: 
 Vrouwen zijn doorgaans naauwkeuriger en zien meer details.  

 Een werf waar vrouwen aan de slag zijn, is properder.  
 Vrouwen hebben hun zaken meestal beter op orde en handelen 

telefoons, facturen, ... sneller en efficiënter af dan hun mannelijke 

collega's.  

 

http://industrie.blog.nl/mensbedrijf/2011/01/04/vrouw-in-de-bouw
http://www.bouwunie.be/viewobj.jsp?id=162267
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Verslag van het groepsgesprek (meisjesgroep 2) 

Zouden jullie als vrouw het zien zitten om als metser te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stel je voor dat jullie allemaal onthaalmoeders zijn. Zouden jullie het dan zien zitten om 

met een mannelijke  onthaalmoeder samen te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zouden jullie later je baby naar een mannelijke onthaalmoeder sturen? Of liever niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kunnen alle beroepen door mannen of vrouwen worden uitgeoefend? Of vinden jullie 

dat dit niet kan. Voor welke (andere) beroepen zien jullie dit minder zitten? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Verslag van het groepsgesprek (jongensgroep 1) 

Zouden jullie als man het zien zitten om als onthaalmoeder te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stel je voor dat jullie allemaal metsers zijn. Zouden jullie het dan zien zitten om met een 

vrouwelijke metser samen te werken? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zouden jullie je huis later door vrouwen laten metsen? Of zou je eerder mannelijke 

metsers verkiezen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kunnen alle beroepen door mannen of vrouwen worden uitgeoefend? Of vinden jullie 

dat dit niet kan. Voor welke (andere) beroepen zien jullie dit minder zitten? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 


