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10 HOT 
STORIES

Rosalin 
van Tuijl:
“Graag wil ik ervoor 
zorgen dat er meer 
vrouwelijke vertegen-
woordiging komt uit de 
vitale beroepsgroepen 
in crisisteams en 
besluitvormende orga-
nen. Omdat wij nog 
steeds het minst zicht-
baar zijn bij de besluit-
vormingen, maar wel 
het meest vertegen-
woordigd worden in de 
vitale beroepen.”

Sanne ten Kate:
“Ik zou er in ieder geval 
voor zorgen dat het 
salaris van vrouwen, 
voor dezelfde functie, 
gelijk is aan dat van 
mannen. Vandaag de 
dag zijn er namelijk nog 
steeds grote verschil-
len zichtbaar tussen 
mannen en vrouwen. 
Het loonverschil in 
Nederland is gemid-
deld 15,5 procent.”

Sharida Senior:
“Vrouwen moeten 
meer de mogelijkheid 
krijgen om dingen zelf 
te beslissen, zodat ze 
als gelijke worden 
gezien in de maat-
schappij. Ik zou ervoor 
zorgen dat mannen en 
vrouwen hetzelfde 
betaald krijgen en 
meer de mogelijkheid 
aangeboden krijgen 
om dezelfde functies te 
kunnen vervullen bin-
nen het arbeidsleven. 
Daarnaast zou ik 
ervoor zorgen dat als 
vrouwen kinderen 
krijgen of kinderen 
hebben dit geen nade-
lige positie oplevert op 
de arbeidsmarkt.”

Leyla 
Haji-Zade:
“Ik zou een TED Talk 
willen geven om onder 
de aandacht te bren-
gen hoe belangrijk 
vrouwenrechten voor 
ons allemaal zijn, onge-
acht of je een man of 
vrouw bent. Maar ook 
dat je elkaar moet steu-
nen en niet bang moet 
zijn om je stem te laten 
horen als je rechten je 
worden ontzegd. Eén 
dag is te kort om heel 
Nederland te kunnen 
bereiken, daarom zou 
ik mensen ook willen 
aanspreken door een 
social media challenge 
te beginnen.”

Sigrid Boersma:
“Ik zou ervoor zorgen 
dat kinderopvang 
betaald wordt vanuit 
de overheid. Zo 
hebben vrouwen alle 
ruimte en tijd om hun 
dromen na te jagen op 
onder andere carrière-
gebied. Op deze 
manier hoop ik vrou-
wen een steuntje in de 
rug te geven en ze te 
motiveren om zichzelf 
te ontplooien en voor 
zichzelf te kiezen.”

MISS NEDERLAND-FINALISTEN: ‘Laten we iedere     vrouw omarmen en dezelfde kans geven’

De 10 finalisten van Miss Nederland 
zijn bekend. Grazia vroeg de vrouwen: 
Wat zou jij voor de vrouwenrechten 
doen als je het één dag voor het 
zeggen hebt in Nederland?

Roos Sophie 
van Twisk:
“Meer gendergelijkheid 
is belangrijk voor mij, 
dus ik zou actie willen 
ondernemen ten aan-
zien van onderverte-
genwoordiging van 
vrouwen in het bedrijfs-
leven. Het nastreven 
van een evenwichtige 
verdeling tussen man-
nen en vrouwen, of 
vrouwenquotum, in (de 
top van) het bedrijfsle-
ven verbetert naar mijn 
mening de kansenge-
lijkheid voor vrouwen. 
Dit kan zorgen voor 
een doorbreking van 
het welbekende 
old-boys-network, 
dat nog in te veel 
bedrijfsculturen en 
sectoren heerst.”

Fae Milder:
“Ik zou een wet laten 
opstellen waarin bena-
drukt wordt dat vrou-
wen en mannen in 
dezelfde functies gelij-
ke salarissen krijgen, 
zodat het glazen pla-
fond wordt doorbro-
ken. En dat ieder mens 
wordt beoordeeld op 
zijn/haar kwaliteiten en 
niet op basis van het 
geslacht. Spreek uit 
wat je wil bereiken, laat 
zien dat je er bent! Mijn 
quote: Don’t let the 
world change your 
smile, let your smile 
change the world!”

Dominique 
Hazeleger:
“De verschillen tussen 
man en vrouw in de 
gezondheidszorg moe-
ten worden aangepakt. 
Het verrichtte onder-
zoek is voornamelijk 
gericht op de man, 
waardoor vrouwen bij-
voorbeeld zestig pro-
cent meer kans heb-
ben op bijwerkingen 
van geneesmiddelen. 
En hartaanvallen bij 
vrouwen worden 
hierdoor minder snel 
herkend. Dit is een 
ongelijkheid die snel 
vergeten wordt en 
daarom des te 
belangrijker is om voor 
te vechten. Vrouwen 
hebben recht op 
gelijkheid.”

Denise Speelman:
“Strijden voor gelijke 
rechten! Ongeacht 
uiterlijk, vormen of 
afkomst, vrouwen 
moeten dezelfde 
kansen krijgen. Of 
het nu gaat om in aan-
merking komen voor 
een bepaalde baan of 
in het sociale leven. 
Laten we iedere vrouw 
omarmen en dezelfde 
kans geven in onze 
maatschappij.”

Sophie Alink:
“Het zou verplicht 
moeten zijn dat jonge 
kinderen op school al 
leren hoe achterhaald 
de geïnstitutionaliseer-
de man-vrouwrolver-
deling is. Van vrouwen 
wordt bijvoorbeeld 
vaak verwacht dat ze 
parttime werken, terwijl 
hun partner fulltime 
werkt. We moeten een 
generatie creëren die 
dit niet meer als 
vanzelfsprekend 
beschouwt, zodat 
vrouwen in de 
toekomst op de 
arbeidsmarkt dezelfde 
kansen krijgen als hun 
mannelijke collega’s.”
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