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IN JAPAN KEKEN DE NIEUWE VROUW EN DE OUDE 

MAN ELKAAR AAN EN ELK VAN HEN ACHTTE DE 

ANDER TOTAAL ONGESCHIKT ALS LEVENSPARTNER







VROUWELIJKE CULTUUR IN NEDERLAND

Meest gelukkige kinderen ter wereld volgens Unicef

De meeste vrouwen kiezen voor deeltijds werk: 

levenskwaliteit. Nederlandse vrouwen bij de meest 

gelukkige ter wereld

Open cultuur: er kan over alles gepraat worden

De helft minder zelfmoorden als in Vlaanderen
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GELIJKWAARDIGHEID MAN EN VROUW

Gedurende 290.000 jaar hadden vrouwen een belangrijke 

stem

Vrouwen vergaarden tot 70 percent van het voedsel

Mannen met grote ego’s werden op hun laats gezet

 In die gemeenschappen volop vreedzaamheid, amper 

geweld





DE RELATIEVE ONZICHTBAARHEID VAN VROUWEN 

Pianotoetsen: afgestemd op de handen van mannen

Temperatuur op kantoor: afgestemd op de stofwisseling 

van mannen

Dummy’s: gebaseerd op het mannenlichaam > vrouwen 

37% meer kans op zware verwondingen

Acuut myocardinfarct: enkel de klachten bij mannen 

werden onderzocht. Ook de medicatie is afgestemd op 

mannen > slechte herkenning én behandeling

……………..





DE INVLOED OP LEVENSKWALITEIT

De eerste 1.000 dagen

Onderwijs

Jongeren en relaties

De werkvloer



















DE INVLOED OP LEVENSKWALITEIT: ONDERWIJS







DE INVLOED OP LEVENSKWALITEIT

 Eerste duizend dagen

 Onderwijs

Jongeren: slechts 44,2% scoort > 5/10 op sociaal welbevinden   

- enerzijds: bezwijken onder prestatiedruk

- anderzijds: onvoldoende het gevoel zichzelf te zijn of 
terecht te kunnen. 

> 50% voelt zich geregeld eenzaam. Aantal 
psychotherapeutisch interventies         verdrievoudigde op 10 
jaar tijd.      











DE INVLOED OP LEVENSKWALITEIT

 De eerste duizend dagen

 Onderwijs

 Jongeren

Werkcultuur :

Lode Godderis: ‘We hebben als maatschappij nog 
verdomd veel te leren’



UGENT ISM ONDERZOEKSBUREAU BILENDI

< 1 op 5 werknemers écht gelukkig op het werk. 20% niet 

tevreden, 60% redelijk tevreden

1 op 3 werknemers: meer werk dan men goed kan doen

Slechts 1 op 2 werknemers krijgt voldoende respect van de 

leidinggevende(n)

Slechts 45% krijgt voldoende ondersteunende feedback

1 op 6 werknemers is vaak tot altijd uitgeput

Meer dan 1 op 5 werknemers geraakt niet uitgerust van het 

werk







BELANGRIJKE VOORSPELLERS VAN WERKGELUK

 Met collega’s kunnen praten over wat je bezighoudt

 Een goede onderlinge samenwerking

 Zinvol werk

 Aangepaste werkomstandigheden

 Werkzekerheid

De realiteit: 

- teveel werkdruk 

- te weinig verbondenheid op het werk
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STRUCTUREEL VERANKEREN ‘NIEUWE’ CULTUUR 

Jonge gezinnen zijn overbelast > 30- werkweek

De eerste duizend dagen: ouderschapsverlof, uitkeringen, 

investeren in crèches

 Onderwijs: veel meer inzetten op ‘learn to be’ en ‘learn to

live together’

Werkvloer: meer aandacht voor verbondenheid en 

persoonlijke ontplooiing

Economie: meer duurzaamheid, meer sociale inclusie
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STRUCTUREEL VERANKEREN ‘NIEUWE’ CULTUUR

Meer nadruk op zorg voor het jonge kind

Op school meer aandacht voor de zijnswereld en relationele 

vaardigheden van de kids

Jongeren: minder prestatiedruk, meer zorg en opvang 

Veel meer investeren in relationele vaardigheden, meer 

emotionele openheid is noodzakelijk voor meer verbinding

Werksfeer: meer vrouwelijke leiding, meer aandacht voor sfeer 

en welzijn

Economie: grondige, vrouwelijke hertekening nodig voor de 

grote mismatch ! 



21STE EEUW: STRIJD OM VROUWELIJKE WAARDEN

Gedurende 290.000 jaar hadden vrouwen een belangrijke stem

Daarna 5,000 jaar mannelijke overheersing

De laatste 200 jaar: strijd om vrouwenrechten

65 jaar geleden waren vrouwen nog handelingsonbekwaam !

Feminiene waarden structureel een plaats geven in de 

samenleving



OP ZOEK NAAR MEER BALANS  
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TOT BALANS KOMEN IN ONZE LEVENS
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CRISIS ALS KANS TOT VERANDERING



DE VIJF CULTUURDIMENSIES VOLGENS HOFSTEDE

1. Kleine versus grote machtsafstand

2. Individualistisch versus collectivistisch

3. Lage versus hoge onzekerheidsvermijding

4. Korte- versus langetermijngerichtheid

5. Mannelijk versus vrouwelijk




