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Tijd om uit te waaien 
 

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Het is de dag bij uitstek waarbij 

wereldwijd vrouwen solidair zijn met elkaar. Dat blijft nodig. 

 

 

 
 

Het ACV en het COV zetten volop in op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dankzij 

jarenlange inzet, acties en campagnes is discriminatie op basis van geslacht bij wet 

verboden. Maar de strijd is nog niet gestreden. Niemand ontsnapt aan man-

vrouwstereotypen. Ook niet als het gaat om ‘tijd’. 

 

Minder loon/pensioen 

Vrouwen verrichten nog steeds 2/3 van het huishoudelijk werk. Ze hebben minder vrije 

tijd. Gemiddeld 25 uren per week. Bij mannen zijn dat gemiddeld 30 uren vrije tijd per 

week. Slechts 63% van de vrouwen heeft een volledige loopbaan, versus 70% van de 

mannen. Dat zorgt voor verschillen in lonen en pensioenen. Het bepaalt je autonomie 

om je tijd verder in te vullen. Kies je voor vrije tijd en zelfzorg? Kies je voor zorgtaken 

(kinderen en ouderen)? Kies je voor bijkomende opleidingen om te kunnen groeien in je 

job? Tegen wie of wat zeg je ‘ja’? Tegen wie of wat zeg je ‘nee’? 

 

Meer tijd voor gelijkheid 

Met de campagne ‘Tijd om uit te waaien’ wil het ACV meer tijd voor gelijkheid. Als COV 

ondersteunen we dit initiatief. Het basisonderwijs is een sector waar vrouwen de 

meerderheid van het personeel uitmaken (maar liefst 86,5%!). Het COV wil met ‘Tijd om 

uit te waaien’ ook aangeven dat je als onderwijspersoneel, vrouwen én mannen, je 

professionaliteit moet kunnen laten ‘uitwaaien’. Naar je leerlingen toe, zodat ze 

kwaliteitsvol onderwijs krijgen. Naar je collega’s toe, zodat je hen kunt inspireren met 

jouw expertise. Naar jezelf toe, zodat je je kunt verrijken met de ervaringen van 



anderen (collega’s en externen) en kunt groeien als persoon en professional. 

Wie meer ademruimte krijgt of creëert om professioneel te kunnen groeien en werk en 

privéleven beter op elkaar af te stemmen, krijgt energie, voelt zich zelfzeker en erkend. 

‘Meer tijd voor gelijkheid’ geldt dus ook in het basisonderwijs! 

 

Tijd om uit te waaien op 8 maart 

Op www.acv-gender.be vind je het dossier ‘Meer tijd voor gelijkheid, want als het gaat 

om tijd is niet iedereen gelijk’ en kan je een flyer en affiche downloaden. 

http://www.acv-gender.be/

