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1 Inleiding 
 

De eindrapportering van de impactstudie betreft het ISVI-genderprogramma in Indonesië. Begin 2018 

werd de baselinemeting uitgevoerd. De mid-termevaluatie vond plaats tijdens de maanden april-mei 

2019. Na de mid-termevaluatie werd beslist om het surveygedeelte en het kwalitatieve luik van het 

impactonderzoek in twee fasen op te splitsen. De belangrijkste reden hiervoor was dat zowel tijdens 

baseline en de mid-term evaluatie werd vastgesteld dat het survey-onderzoek onvoldoende verklaring 

gaf voor bestaande en veranderende opvattingen rond genderaspecten. Er werd toen ingeschat dat dit 

ook het geval zou kunnen zijn voor de eindmeting. Door beide fasen van elkaar te onderscheiden werd 

vooropgesteld dat bij gebrek aan verklarende kracht van het surveygedeelte tijdens het kwalitatieve luik 

dieper kon worden ingegaan op verklaringen voor verandering om zodoende de attributie en de 

contributie van het programma te achterhalen. Dit bleek de juiste keuze te zijn. 

De dataverzameling voor het surveygedeelte vond plaats tijdens de maanden juli-september 2020. De 

analyses vonden plaats in het najaar 2020-begin 2021. Grosso modo bevestigden de analyses de 

vooruitgang op de afhankelijke variabelen, namelijk een beter begrip van gender-gerelateerde begrippen 

een verbetering van de situatie op het vlak van gender gerelateerd gedrag en een veel hogere vrouwelijke 

vertegenwoordiging in alle lagen van de vakbond SPN. Ondanks het feit dat in onze multivariate 

modellen veel kenmerken werden opgenomen (op basis van een vragenlijst met meer dan 90 vragen) 

konden de statistische analyses geen verklaring bieden op de vraag waarom deze veranderingen hadden 

plaatsgevonden. Dit werd dan ook het belangrijkste doel van het kwalitatieve luik. 

Het kwalitatieve luik werd uitgevoerd na dataverzameling en -analyse van het surveygedeelte. Het 

kwalitatieve onderzoek werd uitgevoerd tussen 13 November 2021 en 15 januari 2022. Niet minder dan 

71 vakbondsvertegenwoordigers op verschillende niveaus waren betrokken in het kwalitatief onderzoek. 

Dit is veel meer dan aanvankelijk werd voorzien in de referentietermen. Niettemin vond FocusUP het 

noodzakelijk om in alle geselecteerde fabrieken, op districts- en provinciaal niveau en op nationaal 

niveau het surveygedeelte kwalitatief uit te diepen. We zijn evenwel van oordeel dat het noodzakelijk 

was om tijdens deze eindmeting meer gegevens te verzamelen om de context van elke fabriek en elke 

bestuursniveau (nationaal, provinciaal, district) beter te begrijpen en ook evaluaties doorheen de tijd (met 

name voor de finale meting) beter te kunnen interpreteren. Vandaar dat onderliggende rapporten vrij 

uitgebreid zijn en meer informatie geven dan strikt gevraagd. 

 

In dit finaal rapport wordt een kort overzicht gegeven van de veranderingstheorie en de toepassing van 

de methodologie zoals de beschreven is in de methodologische nota van Syspons en de methodologische 

nota’s van FocusUP naar aanleiding van de baseline en mid-termmetingen en de moeilijkheden die 

werden ondervonden bij de implementatie.  
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Het belangrijkste onderdeel van dit rapport is evenwel de vergelijking van de baseline en de finale 

waarden op de indicatoren in het assessment grid. In het rapport worden de waarden van de indicatoren 

beschreven. In het laatste deel van het rapport eindigen we met een aantal aanbevelingen die opgesplitst 

worden in twee luiken. Het eerste luik omvat aanbevelingen met betrekking tot de effectiviteit van het 

programma. Het tweede luik aanbevelingen focust expliciet op methodologische aanbevelingen en de 

mogelijkheden van dit soort impactonderzoek in het kader van eindevaluaties. 

 

Dit rapport kan ook als een samenvattend meta-rapport worden beschouwd. De onderliggende gegevens 

voor dit rapport met meer gedetailleerde informatie kunnen worden teruggevonden in de volgende 

rapporten: 

 

1. SPN Leadership rapporten 

2. Factory Case Study rapporten 

3. Survey-rapport 

4. Survey-rapport met univariate en longitudinale analyses van de survey bij werknemers (zie 

Excel-tabellen) 

5. Survey-rapport met de multivariate analyses (zie Excel-tabellen) 

 

Dit meta-eindrapport dient evenwel te worden beschouwd als het belangrijkste rapport waarin alle 

elementen van de baseline en de eindmeting (en in mindere mate de mid-term studie) volgens het 

assessment grid worden samengebracht. We gaan ook in op het element van contributie van het 

programma binnen het kader van de veranderingstheorie. Het is alvast belangrijk hier mee te geven dat 

vanuit statistisch oogpunt geen contributie van het programma kon worden vastgesteld. Op basis van 

de kwalitatieve luik en rekening houden met de contextuele factoren waarin vastgesteld werd dat het 

genderluik van het ISVI-IFSI-programma de enige gender-gerelateerde interventie is bij SPN, kunnen we 

logischerwijs en met vrij grote waarschijnlijkheid toch aangeven dat het programma heeft bijgedragen 

tot de gerealiseerde veranderingen. Hieronder wordt het veranderingstheoretisch kader werkgeven met 

de evaluatie matrix. In hoofdstuk 5, na de bespreking van de veranderingen per evaluatievraag, maken 

we de terugkoppeling naar de ToC vanuit de contributiebril van het programma op de gerealiseerde 

veranderingen. 

 

De doelstelling van dit eindevaluatierapport is om de impact na te gaan van het ISVI-genderprogramma 

bij de Indonesische vakbond SPN. De evaluatievragen werden opgenomen in verschillende 

methodologische nota`s die voor de start van de baselinestudie werden opgemaakt. De evaluatievragen 

(assessment grid) werden afgeleid uit de gereconstrueerde ToC (zie hieronder). Het assessment grid 

vormt de structuur van dit rapport. Een tweede doelstelling van deze eindevaluatie is om geleerde lessen 

te trekken uit deze impactoefening. Deze geleerde lessen worden gerapporteerd in het hoofdstuk 

aanbevelingen. 
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2 Veranderingstheorie (ToC), Scope van het Onderzoek en dataverzameling. 
 

De interventie van ISVI (programmaperiode 2017-2021) en haar partners in Indonesië is een nieuw 

programmaonderdeel en een eerste interventie voor ISVI in Indonesië. Er wordt met drie Indonesische 

textielvakbonden samengewerkt: SPN, Garteks en GSBI. Het voorwerp van deze impact evaluatie wordt 

beperkt tot de vakbond SPN. Daarnaast verzorgt de internationale sectorvakbond IndustriALL de lokale 

coördinatie van de interventie. In het Noorden wordt dit programma ondersteund door BBTK-ABVV die 

werknemers vertegenwoordigt uit dezelfde bevoorradingsketen. Het onderzoek werd, om logistieke 

redenen beperkt tot drie provincies: DKI Jakarata, Banten en West-Java. 

 

Meer concreet worden de drie Indonesische partnervakbonden versterkt in hun capaciteiten om betere 

arbeidsvoorwaarden te realiseren op sector- en bedrijfsniveau. Het zijn de drie lokale vakbonden die de 

inhoud en de focus van het programma bepaalden via een bottom-up proces gefaciliteerd door het 

IFSI/ISVI. Tijdens de voorbereidingsfase van het programma bleek onder meer dat er een groot 

onevenwicht is tussen de genderratio onder de TGSL (Textile, Garment, Shoes and Leather) werknemers 

(een vrouwelijke sector bij uitstek in Indonesië) en de genderratio onder de TGSL-

vakbondsvertegenwoordigers (een grote meerderheid van deze vertegenwoordigers is mannelijk). De 

vrouwelijke werknemers in deze sectoren blijken ook met specifieke problemen te kampen zoals seksuele 

intimidatie, een gebrek aan moederschapsbescherming, enz. Aan de hand van het programma werden 

vervolgens doelstellingen geformuleerd rond de genderratio`s van de vakbondsvertegenwoordigers van 

de partnervakbonden, het onderhandelen van cao’s met clausules rond moederschapsbescherming en 

seksuele intimidatie alsook rond het sensibiliseren van werknemers rond deze thema’s. 

 

Het is dit genderluik van het ISVI-programma voor Indonesië dat de focus vormt voor de impactmeting. 

Het programma is echter breder dan dit genderluik. Het programma beoogt een reële impact te hebben 

op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers uit de TGSL sectoren via het versterken van de drie 

vakbondspartners in hun capaciteiten om de werknemers uit deze sectoren te organiseren, betere cao’s 

te kunnen onderhandelen op sectoraal- en bedrijfsniveau, de vakbondsbijstand aan haar leden te 

versterken, de aanwezige samenwerkingsdynamiek tussen de verschillende lokale TGSL vakbonden te 

ondersteunen, het aantal TGSL werknemers gedekt door een cao te verhogen, de veiligheidscultuur 

binnen de TGSL sectoren te verbeteren en de TGSL werknemers gericht te informeren over hun rechten. 

 

Het genderluik van het programma maakt integraal deel uit van het landenprogramma en kwam voort 

uit de nodenanalyse van de partnervakbonden gefaciliteerd door IFSI/ISVI. Het is een gevarieerd luik 

met oog voor de rol van de vrouw binnen de werkomgeving, hun specifieke noden op vlak van 

arbeidsvoorwaarden en de rol van de vrouw binnen de vakbondsorganisatie. Uit de contextanalyse 

stelden IFSI/ISVI vast dat er ook een belangrijke culturele factor meespeelt. Zo hebben vrouwen 

bijvoorbeeld vaak toestemming nodig van hun echtgenoot om te kunnen deelnemen aan 

vakbondsactiviteiten en actief te zijn als vakbondsvertegenwoordiger. De interventie tracht zo veel 

mogelijk rekening te houden met deze context. Zo worden er op vraag van de lokale partners bepaalde 
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vormingen en activiteiten georganiseerd met enkel vrouwelijke deelnemers omdat dit de drempel voor 

deelname aanzienlijk verlaagt. 

 

Het genderluik bevat op het niveau van de programma-activiteiten onder meer vormingssessies voor de 

vrouwelijke vakbondsleidsters, ‘training of trainers’ rond ‘gendermainstreaming’, syndicale 

bijeenkomsten rond zwangerschapsbescherming en seksuele intimidatie, syndicale conferenties op 

regionaal niveau rond genderevenwicht binnen de vakbond, ledenbijeenkomsten over de rechten van 

vrouwelijke werknemers.  Origineel was het plan om grote sensibiliseringscampagnes op te zetten maar 

mede dankzij de inzichten uit deze evaluatie werd het idee van globale campagnes verlaten en vervangen 

door ledenbijeenkomsten over deze thema’s en training van de vertegenwoordigers met nadruk op het 

fabrieksniveau.1 Dit met de bedoeling om zoveel mogelijk op dit fabrieksniveau aan 

capaciteitsversterking te voorzien en vrouwen te overtuigen een rol op te nemen in SPN. 

 

De veranderingstheorie (ToC) en het assessment grid werd opgesteld tijdens een eerste fase door Syspons 

en was een gegeven dat diende uitgevoerd te worden door het team van FocusUP. De 

veranderingstheorie wordt hieronder afgebeeld in figuur 1 en het daaruit afgeleide assessment grid met 

outputs, outcomes en impact omschrijvingen met daarbij horende indicatoren wordt weergegeven in 

tabel 1. Voor al deze indicatoren werd ook een dataverzamelingsmethode vooropgesteld (bronnen van 

verificatie). De indicatoren van het assessment grid vormden de basis voor de vragenlijsten en interview 

topiclijsten die werden ontwikkeld.  

 

De structuur van de rapportering van gegevens verloopt volgens de geformuleerde evaluatievragen in 

het assessment grid.   In het assessment grid worden in totaal 8 evaluatievragen aangeduid met 

bijhorende indicatoren. De eerste drie evaluatievragen werden als zeer belangrijk aangeduid (++), 

evaluatievraag 4 en 5 als belangrijk (+) en de evaluatievragen 6 tot en met 8 kregen geen aanduiding van 

belangrijkheid. Het feit dat deze laatste evaluatievragen geen belangrijkheidsquotering meekregen, heeft 

te maken met het feit dat deze op sommige vlakken overlap vertonen met de andere evaluatievragen. Zo 

wordt de laatste evaluatievraag 8 volledig opgenomen in andere aspecten en indicatoren van andere 

evaluatievragen. 

 

In figuur 1 hieronder wordt de veranderingstheorie weergegeven.  In tabel na de ToC-figuur, worden de 

evaluatievragen en indicatoren beschreven in de methodologische nota van Syspons weergegeven. Deze 

vormden de leidraad voor de dataverzameling en analyse. 

 

 
 

1 Op basis van het mid-termonderzoek werden een aantal activiteiten aangepast. De grote top-down campagnes werden vervangen door klein 
schaliger mobilisaties op het niveau van de fabrieken. Er werd immers vastgesteld op tijdens de mid-termevaluatie dat het fabrieksniveau het 
belangrijkste veranderingsniveau was. 
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Afbeelding 1 Veranderingstheorie 
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Tabel 1 Assessment Grid (Syspons) 

Evaluatievragen (& en 

prioriteitenniveau) 

Outputs, Outcome en Impact Indicatoren Dataverzamelingsmethode 

(Bronnen voor verificatie) 

 

Evaluatievraag 1: 

 

To what extent did the 

gender ratio in the trade 

union`s leadership and on 

the level of the shop 

steward change 

 

++ 

Outcome 1:  
More Women trade union representatives 
take on trade union responsibility on all 
levels. 

Gender ratio within the trade unions, differentiated 
by hierarchical level a) Trade union leadership b) 
Provincial leadership c) District leadership d) Shop 
stewards 
 

Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

Outcome 2:   

More female trade union representatives 
move up to trade union leadership 

Qualitative description of the pathways of 
different women moving up the hierarchy within 
the trade unions, differentiated by 
a) Internal factors 
b) External factors 

Case studies 
Interviews SPN leadership 

Outcome 3: 

The gender ratio of SPN better represents 
the gender ratio of the employee 
population 

1. Comparison of the gender ratio of the trade 
union's membership with the gender ratio in the 
trade unions' leadership, differentiated by a) 
Hierarchical level (see above) 
2. Comparison of the gender ratio of the trade 
union's leadership with the gender ratio in the 
workforce of the relevant companies, differentiated 
by a) Hierarchical level (see above) 

Desk research 
Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

Evaluatievraag 2: 

 
To what extent is the 

membership of the trade 

union sensitised with 

regard to gender issues. 

 

++ 

Impact 2: 

SPN strengthen en improve the 
organization of the trade union 
movement within the TGL supply chain 
as to defend equal rights for the female 
workers of the TGSL supply Chain 

% of trade union members who know the following 
concepts a) Gender equality b) Gender 
mainstreaming in the conceptualisation and 
programming of actions and programmes c) The 
integration of gender aspects into organisational 
structures and processes d) Pregnancy protection e) 
Sexual intimidation 
 

Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

Evaluatievraag 3: 

 
How did the 

implemented training 

activities on gender 

affect the trade unions? 

 

++ 

Output 1 to 4 

Output 1: 
SPN organizes syndical meetings on the 
regional level on gender balance with the 
trade union 
Output2: 
SPN organizes syndical meetings on the 
topic of Pregnancy protection and sexual 
intimidation 

1. % of training participants who know the 
following concepts a) Gender equality b) Gender 
mainstreaming in the conceptualisation and 
programming of actions and programmes c) The 
integration of gender aspects into organisational 
structures and processes d) Pregnancy protection e) 
Sexual intimidation 
2. Number of women recruited into trade union 
positions (over time) 

Desk research 
Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 
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Output 3: 
SPN provides gender sensitive vocational 
training 
Output 4: 
SPN actively recruit and educate female 
trade union leaders 

3. % of women receiving training through the trade 
unions  
 

Evaluatievraag 4: 

 

To what extent have the 

collaborative labor 

agreements been 

negotiated successfully? 

 

+ 

Outcome 5 & 7 

Outcome 5:  
35 collective labor agreements include 
cluases regarding improvement of 
precarious individual labor agreements, 
the setting up of O.H.S. committees, 
pregnancy protection and prevention of 
sexual intimidation 
Outcome 7: 
The syndical representation of SPN 
negotiate better and safer labor conditions 
in terms of pregnancy protection and 
prevention of sexual intimidation and 
better defined the rights of female 
employees of the TGSL supply chain 

1. Number and % of successfully negotiated 
collective labour agreements which 
incorporate 

a) Provisions on pregnancy protection 
b) Provisions on prevention of sexual 

intimidation 
2.Number of implemented actions by the trade 
unions after the collective labour agreements have 
been concluded which demand the 
implementation of these clauses 

Desk research 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

Evaluatievraag 5: 

 
To what extent the 
grievance handling 
mechanism work to 
address the needs of the 
trade union's members 
with regard to gender 
issues? 
 
+ 

Outcome 4 & 6 

Outcome 4: 
The number of requests for trade union 
support by female employees (handling 
individual conflicts and mediating the 
individual relationship between employer 
and employees to trade union 
representatives of SPN 
Outcome 6: 
Female employees of the TGSL supply 
chain know their rights better and 
demand these more effectively in their 
respective environment with the support 
of SPN 

1. Number of requests by female employees to 
handle gender issues to the trade union 
representatives over time. 
2. Qualitative description of the requests, 
differentiated by a) Individual conflicts b) 
Mediating the individual relationship between 
employer and employees 
3. Assessment of the existing grievance handling 
mechanisms by the female trade union members  
 

Desk research 
Interviews 
Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

Evaluatievraag 6: 

 
 
To what extent can a 
multiplier effect be 

Output 1 to 3 

Zie definiëringen hierboven 
 

1. % of training participants who pass on 
information on gender issues, differentiated by a) 
Mouth-to-mouth propaganda b) Passing on 
knowledge through lectures, presentation, etc. c) 
Passing on information material d) Passing on 

Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 
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identified with regard to 
gender issues? 

information via social media e) Initiating actions/ 
projects 
 

Evaluatievraag 7: 

 
To what extent do the 
female members feel 
themselves better 
represented in the trade 
unions? 

Impact 1: 

Trade union representatives of SPN are 
better able to defend the interests of 
female TGSL employees 

1. % of female members who assess their 
relationship with the trade unions as positive, 
differentiated by a) Identification b) Knowledge 
about the principles underpinning their trade union 
c) Active participation in trade union actions (e.g. 
strikes, campaigns, etc.)  
2. Qualitative assessment and description with 
regard to their trade union's representation 
 

Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

 

Evaluatievraag 8: 

 
To what extent has the 
trade union members' 
perception of their trade 
unions changed due to 
their promotion of 
gender issues? 

Impact 1-2 (zie definiëringen hierboven) 1. % of trade union members over time who view 
the trade unions with regard to the promotion of 
gender issues as (using semantic differentials) a) 
passive/ engaged b) unprofessional/ professional c) 
traditional/ modern d) distant/ close e) 
conventional/ innovative f) self-centred/ partner-
oriented g) unreliable/ reliable 
 
2. Qualitative assessment and description of the 
perception of the trade unions with regard to 
gender issues over time, differentiated by a) SPN b) 
Garteks c) GSBI  
 

Desk research 
Interviews 
Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 
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3 Methodologie 
 

3.1 Scope en afbakening van het impactonderzeoek. 
 

Het onderzoek werd opgestart in 2018 en beëindigd begin februari 2022. Zoals hierboven reeds werd 

beschreven, had het programma tot doel om de impact van het genderprogramma op de vakbond SPN 

en haar leden na te gaan. Daarnaast was het de bedoeling om geleerde lessen te trekken uit dit type van 

impactonderzoek. Het programma 2017-2021 omvat meerdere vakbonden en kende een implementatie 

in zes verschillende provincies. Omwille van methodologische en financiële beperkingen werd echter 

besloten de scope te beperken. Het impactonderzoek werd uitgevoerd in drie provincies (Banten, West-

Java en DKI Jakarta) in aanvankelijk zeven fabrieken. Tijdens de eindevaluatie bleven nog vijf fabrieken 

over omdat er twee de deuren hadden gesloten. Het onderzoek spitste zich uiteindelijk toe op de 

veranderingen die konden worden vastgesteld bij werknemers van deze zes fabrieken en de 

vakbondsvertegenwoordigers in deze vijf fabrieken, de respectievelijke districten, provincies en het 

nationale niveau. Hieronder worden deze in detail besproken.  

 

3.2 Survey bij SPN Vakbondsleden 

 

3.2.1 Responscijfers. 
 

Volgens de methodologische nota van Syspons dienden 384 respondenten te worden gerealiseerd voor 

het survey-onderzoek.  

Het veldonderzoek leverde uiteindelijk een respons op van 1358 respondenten voor de baseline meting 

en 528 respondenten voor de mid-term meting. Voor de eindmeting werden 388 respondenten bevraagd, 

maar uiteindelijk konden slechts 304 respondenten getraceerd worden die aan de drie metingen 

deelnamen. We veronderstellen (zie hieronder) dat de uitval geen fundamenteel effect had op 

analyseresultaten, rekening houdend met de achtergrondkenmerken van de respondenten.  In tabel 2 

geven we een overzicht van de deelnames in de verschillende golven. Uit deze tabel blijkt verder dat 216 

respondenten enkel deelnamen aan de baseline en de mid-term meting. Tijdens de eindmeting konden 

dus 216 respondenten die deelnamen tijdens de mid-term meting niet worden bevraagd. De belangrijkste 

reden voor deze uitval in de finale meting is te wijten aan het feit dat de bevraging (juli-november 2020) 

gebeurde in een periode dat de Covid-19 pandemie volop woedde. De pandemie heeft een grote impact 

op de wereldwijde economische activiteit. Ook Indonesia ontsnapt niet aan de economische terugval. 

Naar schatting gingen als gevolg van de pandemie meer dan 10 miljoen jobs verloren.2 Volgens cijfers 

 

 

2 https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/# 



 

 

14 

van het Better Work programma (ILO) ondervonden 80 procent van alle garment producenten zware 

hinder. Zij dienden activiteiten op te schorten en afdelingen te sluiten omwille van de opgelegde 

restricties en de reductie in het aantal bestellingen vanuit het buitenland. Het exportniveau voor 2020 

bedroeg slechts 60% van het jaar voordien. Vele garment fabrieken zegden tijdelijke (en vaste) contracten 

met werknemers op of reduceerden het aantal te presteren uren drastisch.3  Dit werd ook vastgesteld in 

onze steekproef en verklaart in belangrijke mate de uitval tussen de mid-term meting en de eindmeting. 

 

 

Tabel 2 Aantal respondenten 
Baseline Mid-Term Eindmeting Totaal 
X X X 304 
X X - 216 
X - X 4 
X - - 834 
- X X 4 
- X - 4 
- - X 76 
   1442 

 

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aantal respondenten per provincie en het totaal aantal 

respondenten. Er werden 974 extra vragenlijsten verzameld tijdens de baselinestudie. Tijdens de mid-

term bevraging was het de bedoeling om dezelfde respondenten te bevragen die ook tijdens de 

baselinemeting hebben deelgenomen. In totaal konden 528 respondenten worden teruggevonden en 

bereid gevonden om deel te nemen aan de mid-term meting. Dit betekent dat de uitval tussen de eerste 

en de tweede meting vrij groot was, met name 830 baselinerespondenten konden niet worden 

teruggevonden tijdens de mid-term survey. Zoals hierboven al werd aangehaald was er tijdens de 

eindmeting nog een bijkomende uitval van 216 respondenten waardoor uiteindelijk voor 304 

respondenten drie meting konden worden uitgevoerd.  

 
Tabel 3 Aantal respondenten per provincie 

 
% 

respondenten 
Baseline 

#  
respondenten 

Baseline  

%  
respondenten 

Mid-term 

#  
respondenten 

Mid-term 

%  
respondenten 
Eindmeting 

#  
respondenten 
Eindmeting 

DKI Jakarta 5.01% 68 10,61% 56 13,16% 40 (48) 

West Java 34.39% 467 47,92% 253 51,97% 158 (213) 

Banten 60.60% 823 41,48% 219 34,88% 106 (127) 

Total 100% 1358 100% 528 100% 304 (388) 

 

 

 

3 https://betterwork.org/2021/03/10/indonesia-updates/ 
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Belangrijk is natuurlijk om na te gaan of het profiel van de respondenten die deelnamen tijdens de 

baseline & mid-term verschilt van het profiel van de respondenten die die deelnamen aan de eindmeting. 

Om de selectiviteit van de drop-out tussen baseline/mid-term en eindmeting na te gaan hebben een 

logistisch regressiemodel geschat op de hele groep respondenten uit de baseline (N=1358) met deelname 

aan finale als afhankelijke variabele Uit deze analyses blijkt dat de deelname aan de eindmeting 

significant sterker bij vrouwen, jongere werknemers, de lagere inkomens en diegenen die in een 

dormitory van de fabrieken. De effecten zijn echter zo klein dat we met grote zekerheid kunnen stellen 

dat het profiel van diegene die deelname tijdens de baseline en diegene die overbleven tijdens de finale 

meting quasi hetzelfde is. 

 

Belangrijk is dat er weinig beduidende relaties zijn met vakbonds-gerelateerde variabelen: participatie 

en vertrouwen in vakbond hebben geen verband met deelname aan de mid-term evaluatie; voor 

tevredenheid is er een klein rand-significant effect (wie tevreden is, neemt vaker deel). 

 

In tabel 4 worden de responscijfers per fabriek voorgesteld voor zowel de baseline, de mid-term en 

eindevaluatie. In de tabel wordt ook in een vijfde kolom het percentage respondenten vermeld die zowel 

aan de baselinemeeting, de mid-term- en eindmeting heeft deelgenomen. Zoals kan worden afgeleid uit 

de tabel is dat percentage vrij hoog in 2 fabrieken (PT Osaga en PT Kaho Indah Garment) met meer dan 

50% en voor PT Osaga zelfs bijna 70%. Voor de andere fabrieken varieert dit percentage tussen 12 en 38 

procent. Het laagste percentage wordt vastgesteld in de grootste fabriek (PT Nikomas) en dit is volledig 

te verklaren door dat een groot aantal tijdelijke werknemers hun contract werd opgezegd als gevolg van 

de economische consequenties van de Covid-19 pandemie. Niettemin werden in de fabriek nog 95 

respondenten geïnterviewd. De representativiteit van de steekproef op het niveau van de fabriek wordt 

echter gegarandeerd door het voldoende hoog aantal respondenten tijdens bij de finale meting. Het valt 

op te merken dat de globale uitval hoog is maar dat de algehele representativiteit voldoende hoog blijft. 

Evenwel in tegenstelling tot de baseline en de mid-term meting kan de representativiteit op 

fabrieksniveau niet meer worden gegarandeerd. De aantallen zijn te klein om ze als verklarende variabele 

in multivariate modellen mee te nemen (zie verder). 

 

Tabel 4 Responscijfers per fabriek. 
 Realized Sample 

Baseline 
Realized Sample 

Mid-term 
Realized Sample 

Endline 
% Final / 
Baseline 

1. PT. Osaga Mas Utama (DKI Jakarta) 26 22 18 (21) 69 % 

2. PT. Kaho Indah Garment (DKI Jakarta 42 34 22 (27) 52 % 

3. PT. Ricky Putra Globalindo (West-Java 344 202 130 (173) 38 % 

4. PT. Asia Dwimitra Industri (Banten) 0 NA (factory 
closed) 

NA (factory 
closed) 

 

5. PT. Trinunggal Komara (West-Java) 118 52 29 (40) 25 % 

6. PT. Freetrend (Banten) 66 25 10 (15) 15 % 
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 Realized Sample 
Baseline 

Realized Sample 
Mid-term 

Realized Sample 
Endline 

% Final / 
Baseline 

(factory closed 
after survey has 
been completed) 

7. PT. Nikomas Gemilang (Banten) 762 193 95 (112) 12 % 

Total 1358 528 304 (388) 22 % 

 
Uit tabel 4 kan ook worden afgeleid dat er geen interviews zijn afgenomen in PT Asia Dwimitra Industri 

tijdens de baselinestudie. Alhoewel afspraken waren gemaakt om interviews af te nemen en een concrete 

datum voor de interviews was afgesproken, heeft het management van de fabriek de medewerking 

geweigerd op het moment dat ons interviewteam bij de fabriek toekwam. Tijdens de mid-term meting 

bleek vervolgens dat de fabriek werd gesloten waardoor PT Asia Dwimitra uit de sample verdween. Op 

te merken valt, dat tussen het survey-onderzoek en het kwalitatief onderzoek ook de fabriek PT Freetrend 

de deuren sloot en de werknemers op straat terecht kwamen. Deze fabriek werd dan ook niet in het 

kwalitatief onderzoek opgenomen. Voor de kwantitatieve analyses hebben we respondenten van deze 

fabriek wel opgenomen. 

 

 

3.2.2 Random Sampling 
 

Het trekken van representatieve steekproeven op basis van ledenlijsten bleek problematisch te zijn tijdens 

de baseline studie. Alhoewel SPN grote inspanningen heeft geleverd om deze lijsten aan te leveren en 

ook de garantie werd gegeven dat deze voor de start van het veldonderzoek zouden worden 

aangeleverd, bleek dit niet mogelijk. Van 2 (PT. Nikomas Gemilang & PT Freetrend) van de 7 fabrieken 

werden lijsten aangeleverd, maar deze bleken onvolledig te zijn. Voor de andere fabrieken konden geen 

lijsten worden aangeleverd. De reden voor het niet aanleveren van de ledenlijsten in de fabrieken berust 

op het feit dat SPN deze ledenlijsten niet zelf beheert. Het is het fabrieksmanagement dat deze lijsten 

onder haar hoede heeft. Op basis van deze ledenlijsten betaalt het management van de fabriek de 

vakbondsbijdragen meteen door aan de verschillende SPN-afdelingen. Dit plaatst SPN in een 

afhankelijke positie voor het beheer van zijn eigen ledenbestanden. Aangezien het ‘ledenbeheer’ integraal 

onderdeel uitmaakt van ISVI-SPN programma, kunnen we verwachten dat in de toekomst meer accurate 

ledenbestanden beschikbaar zijn. 

 

Het ontbreken van (accurate) ledenbestanden had belangrijke consequenties voor het veldonderzoek. 

Aangezien het aselect selecteren van respondenten op basis van ledenlijst onmogelijk bleek, werden 

tijdens onze bezoeken (dagen dat de dataverzameling werden ingepland) SPN-leden gemobiliseerd die 

op dat moment in de fabriek aanwezig waren. Gezien de grote participatie (hoge respons) tijdens de 

baseline studie, was het onderzoeksteam in staat op het moment van de bevraging een groot aantal SPN-

leden willekeurig te kiezen die op dat moment aanwezig waren in de fabriek. We kunnen veronderstellen 
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dat er genoeg variatie tussen de SPN-leden aanwezig is en dat de bevraagde respondenten als een 

representatief staal kan worden beschouwd voor de geselecteerde fabrieken. 

 

Tijdens de mid-term evaluatie stond het evaluatieteam voor gigantische uitdaging om de respondenten 

van de baseline studie te identificeren en te mobiliseren. In alle fabrieken waren extra inspanningen 

(bijkomende overlegmomenten en dataverzamelingsmomenten) nodig om voldoende respondenten te 

mobiliseren. Zoals hierboven aangegeven, bleek dit in kleine fabrieken minder moeilijk dan in de zeer 

grote fabrieken zoals PT Nikomas. Om dit probleem voor de eindmeting te verminderen, werden 

bijkomende respondentgegevens verzameld tijdens de mid-term dataverzameling (zoals het nationaal 

identificatienummer). Dit vergemakkelijkte de identificatie van de respondenten tijdens de finale meting. 

Voor 84 respondenten tijdens de finale meting kon evenwel geen match gemaakt worden met gegevens 

uit de mid-term of baselinegegevens. In tabel 4 in de laatste kolom vermeldt het aantal respondenten 

tussen haakjes de werkelijk verzamelde vragenlijsten. De cijfers voor de haakjes geven de aantallen 

respondenten weer waar een match met de baseline gegevens konden worden gemaakt. Daaruit blijkt 

dat we voor 84 respondenten gegevens tijdens de finale meting verzamelde, maar niet konden linken aan 

gegevens van de baselinemeting. Dit verschil kan te wijten zijn aan het afnemen van vragenlijsten van 

respondenten die tijdens de baseline of midterm meting niet deelnamen aan de survey of kan te wijten 

zijn aan invoerfouten in het databestand waarbij naam en nationaal identificatienummer van de 

respondenten foutief werd geregistreerd.  Immers wanneer zowel de naam als het identificatienummer 

foutief worden geregistreerd, kunnen de gegevens over de verschillende dataverzamelingsgolven niet 

aan elkaar worden gekoppeld.  

 

Tijdens de eindmeting werd dezelfde dataverzamelingsmethode gebruikt als bij de mid-term meting. De 

vragenlijst werd niet aangepast om de vergelijkbaarheid doorheen de tijd te garanderen. Het 

herformuleren van vragen zou grote consequenties hebben: nieuwe vraagformuleringen, wijzigen van 

vraagvolgordes etc kunnen effecten genereren op de antwoorden waardoor een vergelijking doorheen 

de tijd minder betrouwbaar wordt. Dit wilde het onderzoeksteam ten alle prijze vermijden. 

 

 

 

3.2.3 Survey Dataverzameling & Data-analyse. 
 

De dataverzameling kon niet helemaal worden uitgevoerd zoals gepland. De Covid-19 restricties stelden 

het lokale team voor grote uitdagingen. Officiële permissies waren nodig om de fabrieken in de 

verschillende districten te bereiken en de fabrieken dienden verschillende malen te worden bezocht om 

zoveel mogelijk respondenten te identificeren. De interviews werden daarom gespreid in de periode juli-

november 2020.  

 

De ingevulde vragenlijsten werden door de interviewers in het softwarepakket Qualtrics ingevoerd 

tijdens de maand november-december 2020. Vooraleer de data werden ingevoerd werden de paper & 
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pencil vragenlijsten op non-respons en fouten gecontroleerd door de lokale experten. Vervolgens werd 

de ingevoerde data nogmaals door de team leader gecontroleerd na invoering in het 

dataverzamelingsprogramma. Zo konden de belangrijkste fouten meteen worden geïdentificeerd en 

vervolgens gecorrigeerd op basis van de originele formulieren. 

 

Het data-cleaningsproces vond plaats in de maanden december 2020 – januari 2021. De data-analyse 

werd februari-april 2021 uitgevoerd door Prof. Dr. Bart Meuleman en Dr. Patrick Vander Weyden. 

 

Om te beoordelen of veranderingen doorheen de tijd statistisch significant zijn, werden verschillende 

statistische testen toegepast. Al deze testen concentreren zich op de meest relevante verschillen tussen 

tijdstip 1 (baseline meting) en T3 (de eindmeting). De verschillen met T2 werden slechts secundair op een 

beschrijvende manier behandeld omdat de analyses na de mid-term evaluatie geen noemenswaardige 

statistische effecten opleverden (zie mid-term rapport). 

 

De meerderheid van de analyses betreft bi-variate analyses, met name de belangrijkste variabelen 

vergeleken doorheen de tijd. In het geval van categoriale variabelen werd de McNemar`s test toegepast. 

Deze test werd ontwikkeld om gepaarde dichotome nominale data toegepast op 2x2 tabellen te 

analyseren (McNemar, 1947)4. Toegepast op het huidige onderzoek: een dichotome eigenschap gemeten 

op T1 cross getabuleerd met de eigenschap op T3. De test analyseert of de marginale distributie op twee 

tijdstippen gelijk is. Wanneer deze nulhypothese wordt verworpen, dan kan men concluderen dat er een 

significante verandering heeft plaatsgevonden doorheen de tijd. Wanneer de variabele meer dan twee 

categorieën omvat, wordt de McNemar`s test of Symmetry toegepast. Wanneer een metrische variabele 

wordt geanalyseerd wordt een “paired t-test” toegepast. 

 

Daarnaast werden multivariate analyses toegepast om verklaringen van verandering doorheen de tijd te 

detecteren. De zogenaamde “conditional change models (Plewis, 1985)5 werd hier toegepast om de 

waarden op T3 van een serie van variabelen (zoals socio-economische variabelen en 

vakbondsgerelateerde variabelen) te achterhalen. Omdat de variabele van T1 als predictor in de modellen 

werd ingebracht, konden de effect parameters een indicatie geven of de predictors een impact hadden 

om de evolutie die plaatsvond tussen tijdstip 1 (T1) en 2 (T2). 

 

Zoals hierboven reeds vermeld werd, konden wegens het relatief klein aantal respondenten op 

fabrieksniveau, statistische evoluties op fabrieksniveau niet in de analyses worden opgenomen. 

Niettemin werden in de analyses de “significance of differences” tussen de fabrieken op elk tijdstip 

opgenomen (chi-square test voor categorische variabelen en ANOVA voor metrische variabelen). Het is 

bijzonder jammer dat het fabrieksniveau niet verder kon worden geëxploreerd in de finale meting omdat 

 

 

4 McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. Psychometrika, 12(2), 153-
157. 
5 Plewis, I. (1985). Analysing Change: Measurement and Explanation Using Longitudinal Data. Wiley. 
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uit zowel de baseline als de finale meting duidelijk bleek dat het fabrieksniveau de belangrijkste 

verklarende variabele was.  

 

 

3.3 Semigestructureerde interviews en focusgroepen. 
 

3.3.1 Aantal geïnterviewde personen 
 

Volgens de ToR dienden er 14 semigestructureerde interviews te worden afgenomen met de 

vakbondsleiders. Daarnaast dienden 7 shop stewards van de 7 target cases te worden geïnterviewd, wat 

het totaal aantal te interviewen personen op 21 bracht. In totaal werden tijdens de eindmeting 71  

personen in het kwalitatieve onderzoek betrokken (81 tijdens de mid-termmeting).  Daarmee werden 

meer dan drie maal zoveel interviews gerealiseerd als vooropgesteld. Het gedetailleerde verslag van deze 

interviews kan teruggevonden worden in het SPN leadership rapporten en de Factory Case Study 

reports. 

 

De reden waarom er voornamelijk meer interviews op fabrieksniveau noodzakelijk waren, is dat op 

fabrieksniveau een tweeledige SPN-structuur aanwezig is, die bij aanvang van het programma en bij het 

opstellen van de eerste methodologische nota door Syspons niet gekend was. De tweeledige structuur 

bestaat uit een bestuursniveau en de SPN-vertegenwoordiger (shop steward). Om inzicht te krijgen in de 

werking van de fabrieken, de relaties tussen de vakbond en het fabrieksmanagement, de thema`s die op 

fabrieksniveau belangrijk zijn en de gender gerelateerde thema`s was het belangrijk om verschillende 

respondenten te bevragen op het bestuursniveau in de fabrieken. Daarnaast bleek het ook nodig om 

meerdere mensen te spreken op alle andere niveaus gezien de bevoegdheden van de bestuursleden en 

de inzichten die ze konden delen binnen het kader van deze studie en evaluatievragen. Er waren dus 

meer interviews nodig dan voorzien om de casestudies te realiseren. 

 

3.3.2 Dataverzameling semigestructureerde interviews. 
 

Voor de semigestructureerde interviews ontwikkelden we niet enkel een topiclijst, maar een verkorte 

survey questionnaire gebaseerd op een aantal centrale vragen in de vragenlijst voor de SPN-leden. Deze 

surveyvragenlijst werd bij het begin van de interviews aan de respondenten overhandigd, vervolgens 

werd het semigestructureerde interview afgenomen. De antwoorden van de respondenten werden 

digitaal opgenomen door de lokale experten en geanalyseerd. De resultaten werden vervolgens 

besproken met de internationale experten en getrianguleerd met de surveydata. Het onderzoek maakte 

evenwel duidelijk dat voor de finale meting de kwalitatieve dataverzameling best dient te gebeuren op 

basis van de kwantitatieve gegevens (zie hoofdstuk 6 Voorstel van methodologische aanpassingen). In 

totaal werden 71 mensen hetzij individueel hetzij tijdens een groepsinterviews geïnterviewd. 
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3.3.3 Kwalitatieve analyses. 
 

De meeste gesprekken, als er toestemming werd gegeven door de respondenten, werden digitaal 

opgenomen. De inhoud van deze gesprekken werd gecodeerd en geordend volgens de vooropgestelde 

evaluatiecriteria. De analyses werden uitgevoerd door twee lokale genderexperten. 

 

3.4 Case studies – target fabrieken 
 

Van de 7 target cases studies die werden gerealiseerd in de baseline, konden er tijdens de mid-term 

evaluatie slechts 6 worden opgevolgd omdat de PT Asia Dwimitra Industri tussen de baseline meting en 

de mid-term meting werd gesloten. Tijdens de finale meting, en in de periode tussen het surveygedeelte 

en het kwalitatieve luik, werd nog een bijkomende fabriek gesloten, namelijk Freetrend Banten. Ook hier 

wordt de impact van Covid-19 pandemie als belangrijkste oorzaak voor de sluiting aangehaald. Dit 

betekent voor het kwalitatieve luik dat in deze fabriek geen bijkomende interviews konden worden 

afgenomen. De gedetailleerde verslagen voor de 5 fabrieken kunnen worden teruggevonden in de 

afzonderlijke casestudy rapporten. 

 

3.5 Triangulatie 
 

De kwalitatieve data werden getrianguleerd met de kwantitatieve data. In tegenstelling tot de baseline 

en mid-term meting, werd dus het proces van kwantitatieve data en kwalitatieve data gescheiden 

waardoor interpretatiehiaten uit het kwantitatieve gedeelte konden worden meegenomen in het 

kwalitatieve gedeelte. Vervolgens werd de data van het kwalitatieve luik samen geanalyseerd met het 

kwantitatieve luik. 

Naast de triangulatie van data, vond er ook een onderzoekerstriangulatie plaats. Verschillende 

overleggen tussen lokale en internationale experts leidden ertoe dat data werd geherinterpreteerd op 

basis van enerzijds kwalitatieve en anderzijds kwantitatieve gegevens.  

 

3.6 Methodologische beperkingen 
 

1. De externe validiteit (representativiteit) voor het werknemersluik (survey-onderzoek) dient 

volgens ons beperkt te blijven tot de zes fabrieken. We stelden immers vast dat het fabrieksniveau 

het belangrijkste verklaringsniveau is voor verandering in attitudes en opinies bij de werknemers. 

Dus het lijkt de fabriekscontext te zijn die doorslaggevend is. Aangezien we deze context maar 

voor zes fabrieken hebben kunnen in rekening brengen en dan nog maar enkel tijdens de mid-
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termmeting (zie verder) is het noodzakelijk de externe validiteit beperkt te houden. Op het niveau 

van de zes fabrieken is het onderzoek op het niveau van de werknemers wel representatief. 

2. De onderzoeksmethodologie zoals die in het bestek werd meegeven, vertrok van een sterke 

kwantitatieve benadering. Deze bleek tijdens het onderzoek, ondanks een zeer uitgebreide 

vragenlijst, niet de volledige verklaring voor verandering te kunnen illustreren. Ondanks 

uitgebreid multivariate analyses, konden geen statistische verbanden gevonden worden tussen 

de afhankelijke variabelen (opinies en houdingen over genderthema`s) en heleboel 

achtergrondkenmerken (zoals socio-demografische variabelen, participatie aan 

vakbondsactiviteiten, trainingen en vormingen,...). Daardoor moesten kwantitatieve variabelen 

verrijkt worden door kwalitatieve data (zie ook aanbevelingen). Ook het opnemen van 

controlefabrieken in de analyses bleek niet mogelijk omdat onderzoekers niet werden toegelaten 

tot potentiële controlefabrieken. Dit betekent dat de methodologie terugviel op een zuivere 

longitudinale benadering. 
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4 Eindmeting: evaluatievragen en indicatoren. 
 

4.1 Evaluatievraag 1. To what extent did the gender ratio in the trade union`s leadership and 
on the level of the shop steward change 

 
 Indicators 
Outcome 1:  
More Women trade union representatives 
take on trade union responsibility on all 
levels. 

Gender ratio within the trade unions, differentiated 
by hierarchical level a) Trade union leadership b) 
Provincial leadership c) District leadership d) Shop 
stewards. 
 

Outcome 2:   
More female trade union representatives 
move up to trade union leadership 

Qualitative description of the pathways of 
different women moving up the hierarchy within 
the trade unions, differentiated by 
a) Internal factors 
b) External factors 

Outcome 3: 
The gender ratio of SPN better represents 
the gender ratio of the employee 
population 

1. Comparison of the gender ratio of the trade 
union’s membership with the gender ratio in the 
trade unions’ leadership, differentiated by a) 
Hierarchical level (see above) b) Trade union (SPN, 
Garteks and GSBI): see 4.1.1 
2. Comparison of the gender ratio of the trade 
union’s leadership with the gender ratio in the 
workforce of the relevant companies (unionised by 
the trade unions), differentiated by a) Hierarchical 
level (see above): see 4.1.1. 

 

 

4.1.1 Outcome 1 & 3 Indicator. Gender ratio’s in SPN-leiderschap en leden 
 

In de tabel 5 hieronder worden onder andere de percentages weergegeven van vrouwelijke arbeiders en 

vrouwelijke vakbondsleden per provincie voor 6 provincies in Java. Tijdens de baselinemeeting bleek dat 

ongeveer 74,5 procent van de arbeiders, vrouwen zijn. Dit cijfer bleef nagenoeg stabiel tijdens de mid-

termmeting en de finale meting. De verhouding van het aantal vrouwelijke SPN-leden is een quasi 

perfecte afspiegeling met ongeveer 75 procent en met een lichte stijging tijdens de mid-term die werd 

behouden tijdens de eindmeting (bijna 76%). Met andere woorden, SPN slaagt erin om een gelijk aandeel 

mannen en vrouwen lid te laten worden. Er is slechts één provincie, DI Yogyakarta waar het aandeel 

vrouwelijke leden (58,8%) lager lag dan het aandeel vrouwelijk werknemers (74 % baseline & mid-term), 

maar waar een stijging naar bijna 66% werd gerealiseerd in de loop naar eind 2021. Opvallend is wel dat 

het aandeel vrouwelijke leden in West-Java in 2021 daalde naar ongeveer 64 procent, terwijl het aantal 

vrouwelijke werknemers nagenoeg stabiel bleef (+/- 73%). De verklaring voor dit verschijnsel is dat een 

aantal grote fabrieken waar SPN een sterke vertegenwoordiging had, over kop zijn gegaan als gevolg 

van de COVID-19 pandemie. 
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Verder is het opmerkelijk dat de SPN syndicalisatiegraad in 2021 sterk daalde ten opzichte van 2018. 

Deze verandering vond plaats de afgelopen twee jaar omdat tussen begin 2018 (baseline) en eind 2019 

(mid-term) de syndicalisatiegraad er nagenoeg stabiel bleef. Daar waar in 2018 nog 67 procent van alle 

werknemers bij SPN gesyndikeerd was, zakte dit in 2021 naar 49 procent voor de 6 provincies van Java. 

Enkel in de provincie Banten houdt SPN relatief bekeken stand. In alle andere provincies gaat ze er sterk 

op achteruit. Banten is gelukkig voor SPN de provincie met de meeste werknemers in de TGSL-sector. 

Belangrijk te vermelden is dat het totaal aantal werknemers in alle fabrieken in de zes provincies in 

diezelfde periode daalde van 229.981 naar 161.765. Dat is een daling van zowat 30 procent. Het is 

duidelijk dat de sector zware klappen heeft gekregen in de Covid-19 pandemie. Opvallend is wel dat 

geslachtsverhouding bij het totale volume aan werknemers niet wijzigde, wat betekent dat zowel 

mannen als vrouwen even hard werden getroffen, althans wat werkgelegenheid in de sector betreft. 
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Tabel 5 Aantal werknemers en Aantal SPN vakbondsleden in fabrieken met SPN vertegenwoordiging, Java-eilanden 

 

No Province 

Number of Workers Number of SPN Members  
#Men #Women %Women #Total #Men #Women  %Women #Total Syndicalisatiegraad 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

A Java Island                            

1 DKI Jakarta 6.140 1.498 13.736 4.665 69,1 75,7 19.876 6.163 4.009 496 8.728 1256 68,5 71,7 12.737 1.752 64,1 28,4 

2 West Java 31.676 31.731 79.754 88.167 71,6 73,5 111.430 119.898 17.528 14.733 50.371 25.745 74,2 63,6 67.899 40478 60,9 33,8 

3 DI Yogyakarta 1.245 829 3.575 2.718 74,2 76,6 4.820 3547 1.382 752 1.976 1.446 58,8 65,7 3.358 2198 69,7 45,6 

4 Central Java 13.933 23.486 33.211 53.175 70,4 69,3 47.144 76.661 8.439 1.249 20.903 6.352 71,2 80,0 29.342 36.486 62,2 47,6 

5 East Java 5.066 2699 13.282 15.117 72,4 84,8 18.348 17.816 4.352 4.352 10.175 10.175 70,0 83,5 14.527 7.601 79,2 42,7 

6 Banten 28.656 22.268 110.497 81.568 79,4 78,5 139.153 103.836 21.997 14.444 80.121 58.797 78,46 80,2 102.118 73,241 73,39 70,5 

  
Total Java 
Island 

86.716 82.511 254.055 245.410 74,5 74,6 340.771 327.921 57.707 38.943 172.274 122.813 74,91 75,9 229.981 161.756 67,49 49,3 

Source: Data DPP SPN 
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De quasi-perfecte afspiegeling van vrouwelijke arbeidsters in het SPN-ledenbestand wordt niet 
doorgetrokken naar de vakbondsvertegenwoordiging. De details van vakbondsvertegenwoordiging 
werden opgevraagd voor de 3 provincies waar het veldonderzoek heeft plaatsgevonden. Uit de 
onderstaande tabel kan worden afgeleid dat op alle niveaus (provinciaal, districts-, en fabrieksniveau) 
vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn. Niettemin is er een sterke vooruitgang te rapporteren 
tijdens de eindmeting in 2021 vergeleken met de beginmeting in 2018. Op alle niveaus en in alle 
structuren is er een sterke tot matige stijging van de vrouwelijke vertegenwoordiging. Op nationaal 
niveau steeg de vrouwelijke vertegenwoordiging van 18 procent naar 33 procent, op provinciaal niveau 
van 17 procent naar 32 procent. Op districtsniveau was de stijging minder spectaculair en steeg het aantal 
vrouwelijke vertegenwoordigers van 21 procent naar ongeveer 30 procent. Hetzelfde kan worden gesteld 
voor het fabrieksniveau waar de vertegenwoordiging lichtjes steeg van 28 naar 29 procent. Er kan dus 
worden gesteld dat vooral op het nationale en provinciale niveau de vrouwelijke vertegenwoordiging 
het snelst is gestegen, wat niet hoeft te verbazen omdat er al vrij belangrijke vrouwelijke 
vertegenwoordiging was tijdens de baselinemeting op het fabrieks- en het districtsniveau. 

 
Daar de baselinegegevens nog suggereerden dat het voor vrouwen moeilijk doorstromen was naar 
hogere leidinggevende posities binnen de vakbond, is tijdens de eindmeting duidelijk dat die 
doorstroming toch lijkt gefaciliteerd. Vrouwen blijven weliswaar sterk ondervertegenwoordigd, maar op 
drie jaar tijd werd er niettemin een belangrijke verandering gerealiseerd. 
 
 
Tabel 6. Vrouwelijke vakbondsvertegenwoordiging SPN 

 

Boards Level Number of 
Women 

% of Women Number of 
Men  

Total 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

National level Indonesia 2 5 18,18 33,3 9 10 11 15 

Provincial Level Banten 2 4 28,57 36,3 5 7 7 11 

Jakarta - 2 - 20 5 8 5 10 

West-Java 1 3 20,00 37,5 4 5 5 8 

Total 3 14 17,65 31,8 14 30 17 44 

District Level Banten 7 12 22,58 33,3 24 24 31 36 

Jakarta 3 5 15,79 27,7 16 13 19 18 

West-Java 20 41 21,98 29,0 71 100 91 141 

Total 30 58 21,28 29,7 111 137 141 195 

Factory Level Banten 92 97 26,74 25,7 252 280 344 377 

Jakarta 52 18 33,12 23,3 105 59 157 77 

West-Java 230 239 27,41 28,6 609 596 839 835 

Total 374 374 27,91 29% 966 935 1.340 1.289 

 

In de onderstaande tabel worden de details verder opgesplitst per provincie, district en op geaggregeerd 
fabrieksniveau. Het patroon dat hierboven werd geschetst, wordt hierin bevestigd. In het algemeen zijn 
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de vrouwen ondervertegenwoordigd maar de sterke ondervertegenwoordiging werd minder sterk naar 
het einde van het programma, dus in 2021.  
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Tabel 7. Aantal bestuurders op provinciaal, district en geaggregeerd fabrieksniveau voor de provincies Banten, Jakarta en West-Java 

 
 
 
 
 

  Baseline, as of January 2018 Final Evaluation, end 2021 (TGSL) 
DPD/DPC/PSP # PSP Female Male Total # 

PSP 
Female Male Total 

# (%) # (%) # (%) # (%) 

BANTEN PROVINCE 
            

 
DPD Banten 

 
2 28,57% 5 71,43% 7  4 36,37 7 63,63 11 

1 DPC Kab Tangerang 
 

2 28,57% 5 71,43% 7  2 25 6 75 8 
 

PSP under DPC Kab Tangerang 11 23 31,51% 50 68,49% 73 6 17 13,18 112 86,82 129 

2 DPC Kota Tangerang 
 

1 11,11% 8 88,89% 9  3 33,33 6 66,67 9 
 

PSP under DPC Kota Tangerang 15 37 26,43% 103 73,57% 140 8 26 29,54 62 70,46 88 

3 DPC Kab Serang 
 

4 26,67% 11 73,33% 15  3 30.00 7 70.00 10 
 

PSP under DPC Kab Serang 6 32 24,43% 99 75,57% 131 6 39 30.00 91 70.00 130 

4 DPC Kabupaten Lebak 
       

4 44.44 5 55,56 9 
 

PSP under DPC Kab Lebak 
      

3 15 50.00 15 50.00 30 
 

TOTAL BANTEN PROVINCE 32 101 26,44% 281 73,56% 382 23 133 26,65 311 73,35 424 

DKI JAKARTA PROVINCE 
      

      
 

DPD DKI Jakarta 
 

- 0,00% 5 100,00% 5  2 20.00 8 80.00 10 

1 DPC Jakarta Barat 
 

2 28,57% 5 71,43% 7  2 28,58 5 71,42 7 
 

PSP under DPC Jakarta Barat 3 6 22,22% 21 77,78% 27 1 3 25.00 9 75.00 12 

2 DPC Jakarta Utara 
 

1 14,29% 6 85,71% 7  3 42,86 4 57,14 7 
 

PSP under DPC Jakarta Utara 8 36 40,00% 54 60,00% 90 4 12 29,27 33 70.73 41 

3 DPC Jakarta Timur 
 

0 0,00% 5 100,00% 5   0 4 100 4 
 

PSP under DPC Jakarta Timur 4 10 25,00% 30 75,00% 40 2 6 25.00 18 75.00 24 

4 DPC Jakarta Selatan 
      

      
 

PSP under DPC Jakarta Selatan 
            

 
TOTAL DKI JAKARTA 

PROVINCE 
15 55 30,39% 126 69,61% 181 7 28 23,81 81 76,19 105 

WEST JAVA PROVINCE 
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DPD West Java 

 
1 20,00% 4 80,00% 5  3 37,50 5 62.50 8 

1 DPC Kab. Bogor 
 

3 27,27% 8 72,73% 11  2 22.33 7 77,67 9 
 

PSP under DPC Kab. Bogor 26 54 30,68% 122 69,32% 176 13 37 29,14 90 70,86 127 

2 DPC Kota Bogor 
 

2 28,57% 5 71,43% 7  2 28,58 5 71,42 7 
 

PSP under DPC Kota Bogor 4 6 16,67% 30 83,33% 36 4 15 33,34 30 66,66 45 

3 DPC Kab Bandung Barat 
 

1 20,00% 4 80,00% 5  4 33,34 8 66,66 12 
 

PSP under DPC Kab. Bandung 
Barat 

15 19 21,35% 70 78,65% 89 9 23 28,75 57 71,25 80 

4 DPC Kab. Cimahi 
 

3 33,33% 6 66,67% 9  3 37.50 5 62.50 8 
 

PSP under DPC Kab. Cimahi 7 13 21,31% 48 78,69% 61 7 37 33,34 74 66,66 111 

5 DPC Kota Bekasi 
 

2 22,22% 7 77,78% 9  3 30.00 7 70.00 10 
 

PSP under DPC Kota Bekasi 7 12 31,58% 26 68,42% 38 12 31 27,67 81 72,33 112 

6 DPC Kab Purwakarta 
 

1 14,29% 6 85,71% 7  2 33,34 4 66,66 6 
 

PSP under DPC Kab Purwakarta 2 4 14,81% 23 85,19% 27 1 3 30,00 7 70.00 10 

7 DPC Kab. Bandung 
 

2 22,22% 7 77,78% 9  2 25.00 6 75.00 8 
 

PSP under DPC Kab Bandung 16 29 29,59% 69 70,41% 98 3 6 23,08 20 78,92 26 

8 DPC Kab. Bekasi 
 

1 14,29% 6 85,71% 7  2 22,22 7 77,78 9 
 

PSP under DPC Kab. Bekasi 14 38 28,79% 94 71,21% 132 9 26 27,66 68 72,34 94 

9 DPC Kab. Cirebon 
      

 2 25,00 6 75,00 8 
 

PSP under DPC Kab. Cirebon 3 6 22,22% 21 77,78% 27 3 6 23,08 20 78,92 26 

10 DPC Kab. Subang 
 

1 20,00% 4 80,00% 5  3 33,34 6 66,66 9 
 

PSP under DPC Kab. Subang 8 23 34,85% 43 65,15% 66 7 20 20,41 78 79,59 98 

11 DPC Kota Bandung 
 

1 20,00% 4 80,00% 5  3 33,34 6 66,66 9 
 

PSP under DPC Kota Bandung 3 5 23,81% 16 76,19% 21 5 15 33,34 30 66,66 45 

12 DPC Kab. Karawang 
 

2 28,57% 5 71,43% 7  2 25,00 6 75,00 8 
 

PSP under DPC Kab. Karawang 2 5 35,71% 9 64,29% 14 2 8 33,34 16 66,66 24 

13 DPC Kab. Sukabumi 
 

1 20,00% 4 80,00% 5  2 20.00 8 80.00 10 
 

PSP under DPC Kab. Sukabumi 4 8 30,77% 18 69,23% 26 2 8 29,63 19 70,37 27 

14 DPC Kota. Sukabumi 
 

- 0,00% 5 100,00% 5       
 

PSP under DPC Kota. Sukabumi 3 6 28,57% 15 71,43% 21       

15 DPC Kab. Sumedang 
      

 3 33,34 6 66,66 9 
 

PSP under DPC Kab. Sumedang 1 2 28,57% 5 71,43% 7 1 3 37,05 5 62,95 8 

16 DPC Kota. Depok 
      

 3 37,05 5 62,95 8 
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PSP under DPC Kota Depk 

      
1 3 27,284 4 72,72 11 

 
TOTAL WEST JAVA PROVINCE 115 251 26,84% 684 73,16% 935 82 304 29,24 736 70,76 1040 

Source: Data DPP SPN 
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In elke case (fabriek) heeft SPN ook een bestuur, naast de vakbondsvertegenwoordigers. In de tabel 
hieronder wordt het aantal bestuursleden opgesplitst naar geslacht weergegeven. Het percentage 
vrouwelijke bestuursleden per fabriek varieert van 27,3 procent in PT. Nikomas tot 54,5 procent in PT. 
Osaga Mas Utama. In alle fabrieken is er een ondervertegenwoordiging van bestuursleden in vergelijking 
tot verhouding vrouwen en mannen binnen de totale groep van leden. De veranderingen tussen baseline 
en finale meting gaan wel eenduidig in de richting van een (sterk) stijgende vertegenwoordiging van 
vrouwen. In bijna alle fabrieken wijzigt de verhouding in het voordeel van de vrouwen.  

Tabel 8. Overzicht bestuursleden per fabriek (case) naar geslacht. 

 

No Factory/PSP Province # SPN Boards Member per Factory 

Total Male Female 

2017 2021 2017 2021 2017 2021 

1 PT. Trinunggal Komara West Java 11 8 6 5 5 3 

45,45% 37,5% 

2 PT.  Ricky Putra Globalindo West Java 9 9 5 5 4 4 

44,44% 44,44% 

3 PT. Osaga Mas Utama DKI Jakarta 11 11 6 9 5 6 

45,45% 54,5% 

4 PT. Kaho Indah DKI Jakarta 13 16 10 10 3 6 

23,1% 37,5 

5 PT. Freetrend (Company 
Closed) 

Banten 13 NA 12 NA 1 NA 

7,69% NA 

6 PT. Nikomas Gemilang Banten 33 33 25 24 8 9 

24,24% 27,3% 

7 PT. Asia Dwimitra (Company 
Closed) 

Banten 7 NA 6 NA 1 NA 

14,29% 

Source: DPP SPN and interviews with PSP board and representatives 

 

Als we kijken naar de SPN-vertegenwoordigers (zie tabel hieronder) in de fabrieken dan merken we ook 
hier een sterke stijging van vrouwelijke vertegenwoordigers en zijn de bevindingen dus in lijn met de 
bovenstaande bevindingen. PT. Kaho Indah is de vrouwelijke vertegenwoordiging zelfs 100 procent. 
Bovendien valt op te merken dat deze verbetering van de vrouwelijke vertegenwoordiging vooral werd 
gerealiseerd in de periode tussen de mid-term meting en de eindmeting. 

Er is wel een opvallend negatieve vaststelling. In één van de grootste fabrieken, Nikomas, liep de 
vrouwelijke vertegenwoordiging (shop stewards) sterk terug van 60 procent in 2018 naar 17 procent in 
2021. Deze negatieve trend werd al ingezet in 2019 (vastgesteld tijdens de mid-term meting), waar toen 
reeds een daling tot 30 procent shop stewards werd genoteerd. De verklaring die tijdens de casestudie 
werd aangehaald, is dat Nikomas te maken heeft gehad met zware herstructureringen en afdankingen 
die nog verder werden doorgetrokken tijdens de Covid-19 periode. Doordat een aantal afdelingen 
werden afgeschaft daalde het totaal aantal shop stewards (want georganiseerd per afdeling). Het waren 
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dan voornamelijk de afdelingen waar vrouwelijke shopstewards actief waren die werden afgebouwd en 
stopgezet. 

 

Tabel 9. Aantal SPN- vertegenwoordigers (shop stewards, Perwakilan Anggota/PA) naar geslacht en fabriek 

 

No Factory/PSP Province # of Member Representatives (Perwakilan 
Anggota/PA) 

Total Male Female 

2017 2021 2017 2021 2017 2021 

1 PT. Trinunggal Komara West Java 13 14 10 10 3 4 

23,08% 28,6% 

2 PT.  Ricky Putra Globalindo West Java 6 8 3 4 3 4 

50,00% 50% 

3 PT. Osaga Mas Utama DKI Jakarta 9 15 4 9 3 6 

55,56% 66,7% 

4 PT. Kaho Indah DKI Jakarta 35 28 16 0 19 28 

54,3% 100% 

5 PT. Freetrend Banten 100 n.a n.a. na n.a. CLOSED 

n.a.  

6 PT. Nikomas Gemilang Banten 124 95 49 78 75 17 

60,48% 17,9% 

7 PT. Asia Dwimitra Banten 24 n.a. 23 n.a. 1 CLOSED 

4,17% 

Source: DPP SPN and Interview with 7 PSP representatives 

 

Ter volledigheid wordt in de tabel hieronder het aantal werknemers, aantal leden, syndicalisatiegraad 
en de aanwezigheid van andere vakbonden in onze 5 casestudies vermeld. Er dient te worden gewezen 
op het feit dat deze cijfers verschillen van de cijfers in de casestudie rapporten. De cijfers die hier worden 
weergegeven zijn de officiële cijfers die op basis van het ledenbestand van DPP SPN werden meegegeven. 
De cijfers in de casestudie rapporten zijn de cijfers die door de lokale vertegenwoordigers van SPN in de 
fabrieken werden meegedeeld. Zoals al eerder werd vermeld, wordt het ledenbeheer in de fabrieken 
overgelaten aan het fabrieksmanagement. Vandaar dat het voor SPN bijzonder moeilijk is om het exacte 
aantal leden mee te delen. Uit het methodologische hoofdstuk in het begin van dit rapport, was het ook 
duidelijk dat PSP SPN niet in staat was accurate ledenlijsten ter beschikking te stellen. Er dient ook 
vermeld te worden dat het bijhouden van accuraat ledenbestand een zeer zware opgave is. Het volume 
aan werknemers kan sterk verschillen van seizoen tot seizoen en een groot deel van de werknemers heeft 
tijdelijke contracten waardoor het volume aan leden sterk kan variëren. De cijfers hieronder moeten dan 
ook vooral als een indicatie worden beschouwd. De SPN syndicalisatiegraad varieert sterk van fabriek 
tot fabriek Er is ook een sterke variatie op fabrieksgrootte van PT Ricky Putra Globalindo met 805 
werknemers tot Nikomas met bijna 73.000 werknemers. Tussen de baselinemeting en de eindmeting 
diende Nikomas wel 20.000 werknemers te laten waardoor ze terugviel op ongeveer 51.000 werknemers. 
Tijdens het kwalitatief onderzoek konden we niet detecteren waarom dit een sterke weerslag had op de 
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vrouwelijke vertegenwoordiging. Verder loopt aandeel vrouwelijke vakbondsleden in de andere 
fabrieken grotendeels gelijk met het aandeel vrouwelijk arbeidskrachten. 
 

 

Tabel 10. Aantal Fabrieksarbeiders, aantal SPN leden (7 Case Studies) en SPN syndicalisatiegraad 

Factory/PSP # Factory Workers # SPN Members SPN 
syndicalis
atie-graad 

Andere 
Vakbonden 

Total Male Female Total Male Female   
PT. 
Trinunggal 
Komara 
 

2018 
 

916 318 598 
(65,3%) 

520 200 320 
(61,5%) 

56,8% - 

2021 916 318 598 
(65,3%) 

151 58 93 
(61,59

%) 

56,43%  

PT.  Ricky 
Putra 
Globalindo 
 

2018 
 

805 290 515 
(64,0%) 

645 210  435 
(67,4%) 

80,1% Garteks 

2021 805 290 515 ( 
63,98%) 

600 190 410  
(68,33%

) 

74,54%  

PT. Osaga 
Mas Utama 
 

2018 
 

661 149 512 
(77,5%) 

190 60 130 
(68,5%) 

28,7% - 

2021 708 152 556 
(78,54%) 

185 57 128 
(69,18%

) 

26,13%  

PT. Kaho 
Indah  
 

2018 
 

2157 379 1778 
(82,4%) 

132
7 

122 1205 
(90,8%) 

61,5% GARTEKS, 
SEBUMI,SERI

KAT 
MANDIRI 

2021 3000 540 2460 
(82.00%) 

884 270 614 
(69,46%

) 

29,47%  

PT. 
Freetrend 
 

2018 
 

7769 2788 4981 
(64,1%) 

425
5 

1577 2678 
(62,9%) 

54,8% NA 

2021 Company Closed 
PT. 
Nikomas 
Gemilang 
 

2018 
 

72888 1134
5 

61543 
(84,4%) 

596
04 

10703 48901 
(82,0%) 

81,8% KSPN, 
GARTEKS 
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Factory/PSP # Factory Workers # SPN Members SPN 
syndicalis
atie-graad 

Andere 
Vakbonden 

Total Male Female Total Male Female   
2021 50895 1134

5 
39550(7
7,71%) 

457
83 

9157 36626(
79,990

%) 

89,95%  

PT. Asia 
Dwimitra 
 

2018 

1708 583 1125 
(65,9%) 

320 115 205 
(61,1%) 

18,7% NA 

2021 Company Closed 

Source: DPP membership database. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat zowel tijdens baselinemeting als de eindmeting vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn. Niettemin is de vooruitgang van de vertegenwoordiging van vrouwen in 
de verschillende beleidsorganen van de vakbonden ronduit spectaculair te noemen. Op alle niveaus (van 
het niveau van shopstewards tot het provinciale en nationale niveau) stijgt de verhouding van vrouwen 
sterk tot zeer sterk. Dit is een trend die op alle niveaus zeer duidelijk kan worden vastgesteld. De cijfers 
hierboven spreken voor zich. Het zijn de uitzonderingen waar de vrouwenvertegenwoordiging niet 
stijgt. We analyseerden alle mogelijke gegevens vanuit verschillende gezichtspunten en de tendens is 
duidelijk. In die zin wordt hier duidelijk aangetoond, dat de beoogde verandering werd gerealiseerd. 
Het glazen plafond lijkt eveneens doorbroken. Ook in de hogere regionen van SPN stijgt de vrouwelijke 
vertegenwoordiging. Er blijft niettemin nog een weg af te leggen. Vrouwen vormen in de meeste gevallen 
nog een minderheid in de bestuursstructuren, alhoewel ze een meerderheid van de leden opleveren. 

 

4.1.2 Outcome 2. Paden naar de top binnen de hiërarchische structuren van SPN 
 

Volgens de interne statuten van SPN dienen binnen alle bestuursorganen op alle niveaus (nationaal, 
provinciaal, district en fabrieksniveau) 30 procent vrouwen te zetelen (zie voor meer details SPN 
Leadership report). Indien echter niet voldoende vrouwen worden gevonden om aan de quota van 30 
procent te voldoen, dan blijven de zetels (quota) voor de vrouwen open (vacant). Zoals hierboven werd 
weergegeven wordt die 30 procent vrouwenvertegenwoordiging op bijna alle niveaus quasi bereikt (zie 
tabel 9). Er werd een sterke vooruitgang geboekt tussen 2019 en 2021 en dit op alle niveaus: het 
fabrieksniveau, het districts- en provinciaal niveau en het nationaal niveau. Zoals hierboven reeds 
gesteld, zet de trend naar hogere vertegenwoordiging van vrouwen zich door in alle geledingen van de 
vakbond.   
 
Niettemin heeft SPN de ambitie om verder te gaan dan deze 30 procent. Er is binnen de vakbond een 
akkoord om de vrouwenvertegenwoordiging op alle niveaus op te trekken tot 40 procent. Op het niveau 
van de vakbondsvertegenwoordigers in de fabrieken, is zo`n regeling (nog) niet uitgewerkt. De 
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vakbondsleiding gaat er echter vanuit dat het probleem daar minder urgent is, zoals ook bevestigd door 
onze data die hierboven werd weergegeven (voor meer gedetailleerde informatie: zie SPN leadership 
report). 
 
Het nationale vakbondsleiderschap beseft dat het instellen van quota`s voor vrouwen niet voldoende is 
om vrouwen in leiderschapsposities aan te trekken. Daarom heeft het ook initiatieven genomen om de 
leiderschapskwaliteiten van vrouwen binnen de vakbond te ontwikkelen. Zo werden er op de 
verschillende hiërarchische niveaus Women`s Committees (Komite Perempuan-KP) opgericht. Deze 
comités worden beschouwd als vehikels om vrouwen binnen de managementstructuren binnen te 
loodsen. De comités hebben ook als doel om vrouwenzaken en de bescherming van kinderen meer op de 
agenda te plaatsen. Het eerste Women`s Committee werd opgericht door DPD DKI Jakarta, vervolgens 
werden op nationaal niveau en in andere provincies (bijvoorbeeld DPD SPN Banten Province) en 
districten Comités opgericht.  
 
De empowerment van vrouwen en hen mobiliseren om leiderschapsrollen op te nemen binnen SPN, was 
ook een van de beweegreden, volgens het nationaal leiderschap, om in zee te gaan met IFSI-ISVI en het 
genderluik van dit programma te implementeren. Men verwachtte dat dit programma een boost zal 
geven aan de vrouwelijke participatie, wat bevestigd wordt door de cijfers. 
 
Op basis van de interviews met het SPN-leiderschap en de vakbondsvertegenwoordiging in de 
verschillende fabrieken werd duidelijk dat de doorstroming van zowel mannen als vrouwen 
voornamelijk gebeurt doorheen de hiërarchische structuren van de vakbonden. Dat betekent dat meeste 
vakbondsleiders aan de top van de organisatie hun carrière begonnen zijn op het allerlaagste niveau, 
namelijk het fabrieksniveau. Het lijkt daarom belangrijk te zijn, dat reeds op het fabrieksniveau (en dan 
meer bepaald het bestuursniveau) zoveel mogelijk vrouwen te engageren.  

Culturele factoren worden als belangrijkste kenmerken aangehaald als een belemmerende factor voor de 
grote doorstroom van vrouwen naar vertegenwoordigende en leidinggevende posities binnen SPN. 
Vrouwen dienen, als ze getrouwd zijn en kinderen hebben, in te staan voor huishoudelijke taken ten 
dienste van de kinderen en de mannen. Dit betekent dat voor de meeste vrouwen met een gezin, er naast 
de arbeid in de fabriek nog een tweede job binnen het huishouden dient te worden uitgevoerd. Daardoor 
rest er voor vrouwen bijzonder weinig tijd om een engagement op te nemen binnen de vakbond. 
Vrouwen dienen voor activiteiten naast het werk in de fabriek en voor activiteiten die overnachting 
buitenshuis impliceren, de toestemming te krijgen van hun mannen.  

Een bijkomend dominant cultureel aspect is dat vrouwen vaak niet beschouwd worden als ‘leiders’. Er 
worden vaak biologische verklaringen gegeven met name dat ‘mannen van nature meer opkomen voor 
de rechten van anderen, dat ze initiatief nemen en dat vrouwen dit veel minder doen’. In al onze 
casestudies is het opmerkelijk dat een grote groep mannen aangeeft akkoord te zijn met stelling dat “men 
should be leaders, not women”. Deze stelling wordt in de meeste cases ook ondersteund door een 
belangrijke minderheidsgroep van vrouwelijke werknemers. Deze opvattingen bemoeilijkt uiteraard de 
doorstroming van vrouwen in leidinggevende posities binnen de vakbond. 
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Ondanks deze belemmerende factoren is SPN erin geslaagd om veel meer vrouwen te engageren op de 
verschillende hiërarchische niveaus. Het heeft, binnen het kader van de SPN-ISVI-programma ook sterk 
op ingezet en heeft in vele gevallen de families van de betrokken vrouwelijke vertegenwoordigers mee 
in het bad getrokken. Vrouwelijke vertegenwoordigers hun familieleden werden betrokken in 
informatiesessies en werden ingelicht over de vakbondswerking en de rol die vertegenwoordigers 
kunnen spelen. Dit heeft, zoals de casestudies hebben uitgewezen, de drempel naar 
vakbondsengagement verlaagd. 
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4.2 Evaluatievraag 2. To what extent is the membership of the trade union sensitized with 
regard to gender issues? 

 

 Indicators Verificatiebronnen 
Impact 2: 
SPN strengthen and improve the 
organization of the trade union 
movement within the TGL supply 
chain as to defend equal rights for 
the female workers of the TGSL 
supply Chain 

% of trade union members who know the 
following concepts a) Gender equality b) Gender 
mainstreaming in the conceptualization and 
programming of actions and programmes c) The 
integration of gender aspects into organizational 
structures and processes d) Pregnancy protection 
e) Sexual intimidation 
 

Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

 

Om na te gaan of leden van de vakbond en vakbondsleiderschap kennis heeft van de concepten gender 
gelijkheid, gender mainstreaming, integratie van het genderaspect, zwangerschapsbescherming en van 
seksuele intimidatie dienen uiteraard eerst en vooral de begrippen te worden gedefinieerd. De definities 
hieronder zijn grotendeels ontleend aan ILO, die als uitgangspunt dienden voor het SPN/IFSI-ISVI 
programma. Verder dient te worden opgemerkt dat het inventariseren van het begrip van deze concepten 
via surveys niet mogelijk is. Daarvoor dienen kwalitatieve interviews te worden gebruikt. Via de surveys 
werd wel impliciet (door het aanbieden van stellingen) naar de opvattingen van werknemers gepeild.  
We peilden ook naar de gender gerelateerde problemen in de fabrieken. Alhoewel dit niet expliciet was 
opgenomen in het assessment grid, was het belangrijk om na te gaan in hoeverre SPN-leden gender-
gerelateerde problemen ervaren in hun dagdagelijkse context in de fabrieken. 

Daarnaast werd het begrip van gender gerelateerde concepten uitdrukkelijk bevraagd bij de 
verschillende geledingen van SPN (nationaal, provinciaal, districts- en fabrieksniveau). Deze percepties 
en kennis worden hieronder ook samenvattend weergegeven. Meer gedetailleerde informatie op 
fabrieksniveau kan teruggevonden worden in het SPN leadership rapport en in 5 casestudy rapporten. 

 

4.2.1 Identificatie van Gender gerelateerde problemen en genderconcepten. 
 

In tabel 11 worden vervolgens de problemen waar de individuele werknemers mee te maken hebben 
weergegeven. We zien hier geen grote verschillen tussen de baselinemeting en de finale meting, met 
uitzondering van bescherming van zwangere vrouwen en aanstootgevend taalgebruik. De problemen 
met de bescherming van zwangere vrouwen lijkt groter te zijn geworden, het aanstootgevend gedrag 
lijkt te zijn verminderd. Wanneer het individuele probleem wordt opgetrokken naar het fabrieksniveau 
dan worden bovenstaande gegevens bevestigd. Het aanstootgevend taalgebruik en de sexuele 
intimidatie lijken sterk verminderd te zijn op het fabrieksniveau (zie tabel 12). De problemen rond de 
bescherming van zwangere vrouwen worden hier evenwel niet bevestigd. 
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De cijfers stemmen in belangrijke mate overeen met de eigen ervaringen van de werknemers. Tussen 
baseline en eindmeting ervaren werknemers minder persoonlijke problemen met het salaris en sexual 
harassment. Daarnaast en dit is een afwijken ten aanzien van de algemene opinie, ervaren ze minder 
problemen met gezondheidsrisico`s ten opzichte van de baselinemeting. 
 
 
In algemene termen kunnen we zeggen dat de opinie over problemen en de persoonlijke ervaringen met 
problemen in dezelfde lijn liggen en dat deze problemen in het algemeen geen statistisch verschil 
vertonen tussen baseline en eindmeting. Met uitzondering van een verminderde negatieve ervaring op 
het vlak van lage lonen, sexual harassment en foul language. 
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Tabel 11. Q40 – What are the main problems in the Factory? (all respondents) 

 

  
% at baseline % at midterm % at endpoint Significance of differece T1 

vs. T3 (McNemar’s test) 

  

Test statistic 
(Df = 1) 

p-value 
(asymptotic) 

              

Not gender related 
     

Q40_1 Payment of Salary 13,49 8,88 9,21 3,3137 0,0687 

Q40_2 Low Salary 10,53 6,91 5,92 4,9 0,0269 

Q40_3 Working Hours – Overtime 6,25 4,93 4,93 0,6154 0,4328 

Q40_4 Lunch Break 2,3 1,32 2,3 1 1 

Q40_5 Prayer’s Break 3,62 3,29 5,59 1,6364 0,2008 

Q40_8 Paid Holidays 2,96 0,33 3,62 0,2222 0,6374 

Q40_9 Health and Accident Risks at Work 10,2 5,92 9,54 0,0833 0,7728 

              

Gender related 
     

Q40_6 Pregnancy Protection 3,62 0,99 5,59 1,5 0,2207 

Q40_7 Pregnancy Leave  1,32 0,33 3,62 3,2667 0,0707 

Q40_10 Foul language (Abuse) 14,8 10,86 8,55 6,3333 0,0118 

Q40_11 Sexual Harassment/Intimidation 2,96 0,33 0,66 4,4545 0,0348 

Q40_12 Equal Rights between Men and Women 1,97 3,29 1,97 0 1 

  
     

 At least one gender-related problem reported 18,75 14,8 15,97 1,0519 0,3051 
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Tabel 12. Q.39- Faced any problems on the following issues in your Factory (all respondents) 

 

 

  
% at baseline % at midterm % at endpoint Significance of differece T1 vs. T3 (McNemar’s 

test) 

    Test statistic (Df = 1) p-value (asymptotic) 

Not gender related 
     

Q39_1 Payment of Salary 16,45 14,8 12,37 2,6825 0,1015 

Q39_2 Low Salary 15,79 11,84 6,27 17,8182 <.0001 

Q39_3 Working Hours – Overtime 13,82 11,88 7,92 5,2545 0,0219 

Q39_4 Lunch Break 8,22 5,28 5,65 1,8824 0,1701 

Q39_5 Prayer’s Break 7,57 7,24 8,94 0,6757 0,4111 

Q39_8 Paid Holidays 11,84 5,63 10,4 0,4386 0,5078 

Q39_9 Health and Accident Risks at Work 16,45 11,88 15,33 0,0141 0,9055 

              

Gender related 
     

Q39_6 Pregnancy Protection 8,88 6,58 13,71 4,0909 0,0431 

Q39_7 Pregnancy Leave  7,57 4,3 9,6 0,75 0,3865 

Q39_10 Foul language (Abuse) 17,49 14,47 9,73 10,2857 0,0013 

Q39_11 Sexual Harassment/Intimidation 5,61 0,99 3,69 1,5 0,2207 

Q39_12 Equal Rights between Men and Women 9,3 8,25 9,27 0 1 

  
     

 At least one gender-related problem reported 26,76 20,6 25,44 0,4 0,5271 
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In tabel 13 worden de belangrijkste verschillen op een aantal kernvariabelen van het onderzoek tussen 
de baseline en de eindmeting gegeven. In tabel 13 wordt duidelijk dat de centrale opinies en attitudes 
evolueerden in overeenstemming met de vooropgestelde veranderingstheorie en de beoogde effecten 
van het programma.  De tabel dient geïnterpreteerd te worden als volgt. Hoe hoger het cijfer, hoe sterk 
men akkoord is met de stellingen. De geel aangeduide cijfers geven de statistisch significante verschillen 
weer tussen tijdstip 1 en 3. De belangrijkste vaststelling uit tabel 13 is dat alle statistisch significante 
verschillen evolueren in de gewenste richtingen zoals bepaald door de veranderingstheorie: 

Meer respondenten tijdens de eindmeting gaan akkoord met de stelling: 

• dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben 
• dat zwangere vrouwen niet thuis moeten blijven tijdens hun zwangerschap 
• dat vrouwen niet harder moeten werken dan mannen 
• dat vrouwen ook leiders kunnen zijn en niet alleen mannen 
• dat seksuele intimidatie nooit toegelaten worden 

 
 
Met andere woorden een aantal belangrijke beoogde opinies inzake gendergelijkheid, 
zwangerschapsregeling en seksuele intimidatie verschuiven in de richting van de objectieven van het 
programma. 
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Tabel 13. Q.45-Opvattingen over Gender Concepten (Alle respondenten) 

 

 

 

 

 

 

  
mean at 
baseline 

mean at 
midterm 

mean at 
endpoint 

Significance of 
differece (paired t-
test)   
Test 
statistic 

p-value 

Q45_1 I think that men and women are equal. They should have the same rights. 3,03 3,13 3,20 -4,11 <.0001 
Q45_2 Pregnant workers should be protected during work 3,32 3,41 3,39 -1,65 0,0995 
Q45_3 Pregnant workers should stay home 2,26 2,03 1,85 8,42 <.0001 
Q45_4 Women should work harder then man 1,73 1,57 1,62 2,54 0,0115 
Q45_5 Men should be leaders, not women 2,21 2,08 2,02 3,67 0,0003 
Q45_6 Women should not speak during group meetings, only men are entitled to 

speak 
1,84 1,75 1,79 1,17 0,2439 

Q45_7 The use foul language (abuse) should never be allowed in our factory 3,28 3,28 3,36 -1,55 0,1223 
Q45_8 Sexual harassment should never be allowed in our factory 3,34 3,34 3,45 -2,26 0,0245 
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4.2.2 Gendergelijkheid, gendermainstreaming, integratie van genderaspecten, 
zwangerschapsbescherming en seksuele intimidatie.  

 

 

Tijdens de interviews bleek overduidelijk dat het nationale management de belangrijkste elementen van 
de verschillende genderconcepten goed begrijpt. Op de andere niveaus is het beeld iets minder 
eenduidig. Sommige provinciale, districts en fabrieksbesturen zijn helemaal met de concepten, andere 
worstelen met interpretatie en begrip, en dus ook met de toepassing ervan. Wanneer we dan dieper 
graven, hebben we aanwijzingen dat de rol die vrouwen wordt toebedeeldin de private sfeer belangrijker 
wordt geacht dan de op te nemen rollen in de publieke sfeer. Binnen de familiale context wordt heel 
duidelijk een sterke rol voorzien voor de vrouwen, die niet voor de mannen lijkt weggelegd. Anders 
gesteld, de familiale context en de rol die hierin dient te worden opgenomen, is voor veel vrouwen een 
hindernis om verschillende posities binnen de vakbond te bekleden. Met andere woorden er lijkt dus een 
kloof te bestaan tussen het begrip van het concept gender gelijkheid en wat men hiermee in de dagelijkse 
praktijk mee moet doen (bijv. gender mainstreaming) of anders gesteld, de huidige culturele context is 
een belemmerende factor voor vrouwen om door te groeien naar alle mogelijke hiërarchische posities 
binnen de vakbond. Hierop heeft SPN tijdens de afgelopen vijf jaar ook sterk op ingezet door de families 
van vrouwen te ondersteunen, trainingssessies te organiseren die vrouwvriendelijk zijn en dergelijke. 

Op SPN nationaal niveau wordt seksuele intimidatie beschouwd als denigrerende acties en pesterijen 
ten aanzien van vrouwen en in het bijzonder acties die fatsoensnormen overschrijden. De 
vakbondsleiding onderkent dat het vaststellen van zo`n gedrag, als obsceen taalgebruik moeilijk zijn vast 
te stellen. De nationale vakbondsleiding beschouwt de controle op seksuele intimidatie als een van de 
taken van de vakbondsvertegenwoordiging op fabrieksniveau. 

Wanneer in de lagere hiërarchische niveaus naar een beschrijving van het concept seksuele intimidatie 
wordt gevraagd, geeft men vaak te kennen geeft dat seksuele intimidatie meer omvat dan 
verkrachting/aanranding en ook seksuele pesterijen omvat. Maar niettemin blijft het voor groot aantal 
vakbondsvertegenwoordigers moeilijk om een volledig omschrijving te geven van het concept. Het is 
dus duidelijk dat het begrip seksuele intimidatie, zoals omschreven door ILO onvoldoende is gekend op 
provinciale, district en fabrieksniveau of beter dat niet iedereen eenduidig de begrippen onderschrijft en 
kent. 

Zwangerschapsbescherming wordt op alle niveaus binnen SPN direct geïnterpreteerd in relatie tot de 
bescherming van zwangere vrouwen binnen het normatieve (wettelijke) kader van de ‘Manpower Act 
No.13 van 2013. Deze omvat: 

1. Het verbod voor de werkgever om zwangere vrouwen tewerk te stellen die, op voorschrift van 
de dokter, zich in een gezondheidsrisico bevinden voor henzelf of voor het ongeboren kind. 

2. Het verbod voor de werkgever om een werknemer te ontslaan als gevolg van zwangerschap, 
bevalling, miskraam of borstvoedingsregime. 
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3. De werkgever dient een zwangerschapsverlof toe te staan 1,5 maand voor de geschatte 
bevallingsdatum en 1,5 maand na de bevalling. De werkgever is ook verplicht om 1,5 maand 
verlof te geven aan vrouwen die een miskraam hebben gehad. 

4. De werkgever is verplicht om voorzieningen te treffen voor vrouwelijke werknemers om 
borstvoeding te geven indien de borstvoeding dient te worden gegeven tijdens de werkuren. 

 

Er is een beleid dat deze zwangerschap beschermende maatregelen dienen te worden opgenomen binnen 
collectieve arbeidsovereenkomsten (Collective Labor Agreements-CLA) op fabrieksniveau. Eén van de 
verantwoordelijkheden van de SPN-vertegenwoordiging op fabrieksniveau is het controleren, monitoren 
en verzekeren dat de fabriek de wetgeving en CLA toepast. 
 
Het is opvallend dat deze wetgeving gekend is op alle niveaus binnen SPN en dat ze ook in grote mate 
wordt toegepast binnen de fabrieken die werden onderzocht. Enkel met betrekking tot punt 4 (het 
installeren van voorzieningen om borstvoeding te geven), zijn er indicaties dat dit niet wordt 
aangemoedigd of gefaciliteerd op fabrieksniveau.  Enkel in de fabriek PT Nikomas kon worden 
vastgesteld dat er faciliteiten zijn alhoewel deze erg beperkt gebruikt worden. In de meeste fabrieken 
werd ook gerapporteerd dat zwangere vrouwen naar veiligere units overgeplaatst worden waardoor ze 
niet aanraking komen met gevaarlijke producten en zittend werk kunnen uitoefenen. Er is ook een 
impliciete regel dat zwangere vrouwen geen overwerk mogen doen. Nochtans kon in vele fabrieken 
worden vastgesteld dat dit wel het geval is. Volgens SPN heeft dit te maken met het feit dat vrouwen de 
extra overuren nodig hebben om financieel rond te komen.  
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4.3 Evaluatievraag 3. How did the implemented training activities on gender affect SPN? 
 

 

 Indicators Verificatiebronnen 
Output 1 to 4 
Output 1: 
SPN organizes syndical meetings on the 
regional level on gender balance with 
the trade union 
Output2: 
SPN organizes syndical meetings on the 
topic of Pregnancy protection and 
sexual intimidation 
Output 3: 
SPN provides gender sensitive 
vocational training 
Output 4: 
SPN actively recruit and educate female 
trade union leaders 

1. % of training participants who know the 
following concepts a) Gender equality b) Gender 
mainstreaming in the conceptualization and 
programming of actions and programmes c) The 
integration of gender aspects into organizational 
structures and processes d) Pregnancy protection 
e) Sexual intimidation 
2. Number of women recruited into trade union 
positions (over time) 
3. % of women receiving training through the 
trade unions  
 

Desk research 
Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

 

 

4.3.1 Indicator: Getrainde deelnemers aan het programma (die de genderconcepten begrijpen). 
 

In de annex 1 worden 252 trainingen weergegeven die binnen het kader van het ISVI-SPN programma 
werden gerealiseerd in de periode 2017-2021. Wat meteen opvalt is dat de vrouwelijke participatie aan 
deze trainingen sterk is gestegen ten opzichte van het jaar 2017 (start van het programma). De globale 
vrouwelijke participatie aan de trainingen lag toen op 34 procent. Dit steeg naar 54 procent in 2018 en 
zelfs naar 62 procent in 2019. In de daaropvolgende jaren zakte dit percentage terug onder de 50% (49% 
in 2020 en 43% in 2021).  

SPN organiseerde ook 28 gendergerelateerde trainingen buiten het programma met ISVI in de periode 
2017-2021 (rond bijvoorbeeld Gender Based Violence, GBV). Deze trainingen resulteerden voor alle jaren 
in grote participatie van rond de 80 procent vrouwen. 

Indien we vergelijken naar het totaal aantal leden, dan blijven ze ondervertegenwoordigd in het hele 
scala van globale opleidingen van SPN. 

 
De participatie van vrouwen aan trainingen tijdens de programmaduur steeg sterk en kende een kleine 
terugval tijdens de Covid-19 periode van 2020-2021. 
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4.3.2 Indicator: aantal vrouwen gerekruteerd binnen SPN posities doorheen de tijd. 
 

De baseline en finale waarden op deze indicator werd beschreven in paragraaf 4.1.1. De belangrijkste 
conclusie was dat de verhouding van het aantal vrouwen in leidinggevende posities binnen de vakbond 
op alle niveaus sterk is gestegen ten opzichte van de baseline, maar nog geen volledige relatieve 
afspiegeling is het relatief aandeel vrouwen dat lid is van de vakbond. 

 

4.3.3 Percentage vrouwen dat een training krijgt van SPN. 
 

 
Op het niveau van de fabrieken stellen we vast dat het aantal vrouwen die één of andere training hebben 
ontvangen van SPN in de afgelopen 12 maanden is gestegen naar 63 procent in vergelijking tot de 46 
procent tijdens de baselinemeting. Deze stijging is significant (zie tabel 14 hieronder).  
 

 
Tabel 14. Q.41.1 Training of SPN attended during the last 12 months, female workers 

 
 

% at baseline % at midterm % at endpoint Significance of differece T1 
vs T3 (McNemar’s test) 

During the last 12 months in 
which of the following 
activities did you participate? 

Test statistic 
(Df = 1) 

p-value 
(asymptotic) 

Training organized by SPN 46,53 37,83 63,37 17,4564 <.0001 

 

 
Van alle vrouwelijke leden die een training hebben gevolgd, participeerden de meeste aan een training 
over ‘gelijkheid tussen mannen en vrouwen’, ‘salaris topics’ en ‘gezondheids- en ongevalsrisico’s op het 
werk’ (zie tabel hieronder). In het kader van dit impactonderzoek is de spectaculaire stijging van de 
vrouwelijke participatie aan trainingen die te maken hebben met ‘de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen opvallend’. Daar waar tijdens de baselinemeting dit percentage op 36 procent bleef steken is dit 
in 2021 gestegen tot 65 procent. Dit verschil is statistisch significant. Voor de andere gender gerelateerde 
topics (zwangerschapsbescherming en sexual harassment) kon geen verandering worden vastgesteld. 
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Tabel 15. Q42-Training attended on the following issues 

 
  

% at baseline % at midterm % at 
endpoint 

Significance of differece 
(McNemar’s test) 

  What type of training sessions, meetings or 
information sessions did you attend? 

Test 
statistic (Df 
= 1) 

p-value 
(asymptotic) 

Q42_1 On Salary Issues 76,32 64,14 62,21 12,2701 0,0005 
Q42_2 On Working Load 35,86 31,35 38 0,4156 0,5191 
Q42_3 On Holiday Issues 48,68 47,7 32,45 17,1233 <.0001 
Q42_4 Pregnancy Protection 50,66 41,25 46,53 1 0,3173 
Q42_5 Health and Accident Risks at Work 73,36 72,28 80,92 5,0381 0,0248 
Q42_6 Sexual Harassment/Intimidation 29,14 27,72 32,89 1,3333 0,2482 
Q42_7 Equal Rights between Men and Women 36,3 35,53 65,35 47,2195 <.0001 
Q42_8 Other 7,38 24,41 48,65 95,0403 <.0001 
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4.4 Evaluatievraag 4: to what extent have the Collective labor agreements (CLA) been 
negotiated successfully 

 

Outcome 5 & 7 
Outcome 5:  
35 collective labor agreements include 
clauses regarding improvement of 
precarious individual labor agreements, 
the setting up of O.H.S. committees, 
pregnancy protection and prevention of 
sexual intimidation 
Outcome 7: 
The syndical representation of SPN 
negotiate better and safer labor 
conditions in terms of pregnancy 
protection and prevention of sexual 
intimidation and better defined the 
rights of female employees of the TGSL 
supply chain 

1.Number and % of successfully 
negotiated collective labour agreements 
which incorporate 
a) Provisions on pregnancy protection 
b) Provisions on prevention of sexual 

intimidation 
2.Number of implemented actions by the trade 
unions after the collective labour agreements 
have been concluded which demand the 
implementation of these clauses 

Desk research 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

 

4.4.1 Indicator: Aantal en percentage van succesvolle onderhandelde CLA`s met inbegrip van 
maatregelen met betrekking tot zwangerschapsbescherming en preventie van seksuele 
intimidatie. 

 
De juridische definitie van bedrijfsregulaties (Peraturan Perusahaan(PP) / Company Regulations 
(CR) is ‘regelgeving opgemaakt door de werkgevers welke de tewerkstellingsmodaliteiten en de 
bedrijfsregels bepaalt’ (Article 1 Subarticle 20 of Law number 13 Year 2003 on Manpower). Een 
collectieve arbeidsovereenkomst (Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Collective Labor Agreement 
(CLA) is een akkoord welke het resultaat is van onderhandelingen tussen de vakbond of 
verschillende vakbonden die geregistreerd zijn en werkgevers of een organisatie van werkgevers. 
Een CLA omvat de tewerkstellingsmodaliteiten en de rechten en verplichtingen van zowel 
werkgevers als werknemers. Binnen de Indonesische context wordt een CR beschouwd als een 
arbeidsreglement waarin de werkgever zich in de meeste gevallen ertoe verbindt om de bestaande 
wetgeving te respecteren. Een CLA gaat meestal verder waar meer regelgeving wordt opgenomen 
over (financiële) voordelen en rechten voor de werknemers. Het is duidelijk dat vakbonden 
(waaronder SPN) een zeer belangrijke rol spelen in het opstellen van CLA`s  en dat zij de macht van 
het aantal en hun gedeelde kennis kunnen gebruiken. In de tabel hieronder wordt een overzicht 
gegeven van de belangrijkste verschillen tussen CR`s en CLA`s. 
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Tabel 16. Vergelijking tussen Bedrijfsregulaties (CR) en Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CLA). 

Similarity 

Aspect Company Regulation (CR) Collective Labor Agreement (CLA) 
Binding Power Binding workers and employers, after being 

authorized by Manpower Office (Article 5 of 
Regulation of the Minister of Manpower and 
Transmigration No. PER-02 / MEN / 1978). 

Binding on both parties, after signing (Article 126 
paragraph (3) of Law No. 13 of 2003, and Article 4 of 
Government Regulation No. 49 of 1954). 

Legality Validation by the Ministry of Manpower/Depnaker 
(Article 108 Sub-Article a of Law No. 13 Year 
2003). 

Registration to the Ministry of Manpower/Depnaker 
(Article 132 paragraph (2) of Law No. 13 of 2003, and 
Article 5 paragraph (2) Government Regulation No. 49 
of 1954). 

Validity Period Maximum 2 years (Article 111 paragraph (3) of Law 
No. 13 of 2003) 

Maximum 2 years (Article 123 paragraph (1) of Law 
No. 13 of 2003) 

The Cost of Making Employer’s obligations (Article 109 of Law No. 13 
Year 2003). 

Responsibility of employers (Article 126 paragraph (3) 
of Law No. 13 of 2003). 

The Role of Government Active, examine the completeness of documents 
and substances if there is a conflict with legislation. 

Active, authorized to examine and correct the 
completeness of documents and substances. 

 

Difference 

Aspect Company Regulation (CR) Collective Labor Agreement (CLA) 
Party that Form the Rule Employer/Company. Trade Union with Employers or some employers or 

employers’ associations. 
Substance Terms of employment rights and obligations of both 

parties, as well as the period of validity of the CR 
and the company’s rules of conduct (Article 111 
paragraph (1) of Law No. 13 of 2003). 

Terms of employment, the rights and obligations of 
the parties, and the period of CLA and the signature of 
the parties (Article 124 paragraph (1) of Law No. 13 of 
2003). 

The Role of the Worker Passive, can only give advice and consideration to 
the employer/company if requested. 

Active, decisive, due to be the agreement of the 
parties. 

The Principle of 
Agreement 

Nothing, cannot be disputed and 
employers/companies are only consulted. 

There are, if not met can be disputed because the 
parties responsible for the agreement (Article 116 
paragraph (2) of Law No. 13 of 2003). 

When Expired Updated or upgraded to CLA. Can be refined according to conditions. 
Extension Cannot be extended, to be updated. Can be extended in 1 year, then updated. 
Duration of the Process 7 (seven) working days from the time/date of 

submission, the application shall be approved or 
rejected. 

6 (six) working days must be issued of Registration 
Decree Letter (SK) 

If Document and Material 
Requirements are not 
Met 

Officials refused to approve in writing. Registration Decree Letter (SK) remains issued, 
officials make notes on deficiencies and matters that 
are contrary to SK 

 

SPN beschikt niet over databestand waarin een overzicht wordt gegeven van de bepalingen inzake 
zwangerschapsbescherming en seksuele intimidatie in alle fabrieken. Het onderzoeksteam maakte 
een aan analyse van alle CLA`s voor de 5 (aanvankelijk 7) Case Studies. In de tabel hieronder wordt 
per case in detail weergegeven welke voorzieningen binnen de fabrieken zijn getroffen met 
betrekking tot zwangerschapsbescherming/ zwangerschapsverlof en seksuele intimidatie. Uit de 
tabel kan ook worden afgeleid dat in de 6 fabrieken een CLA onderhandeld en geïmplementeerd is. 
In PT Trinunggal Komarra werd evenwel een oude CLA nog niet vernieuwd omdat er een conflict 
bestaat over de toepassing van de minimumlonen. Opvallend ook is dat in alle fabrieken geen 
specifieke bepalingen zijn opgenomen rond seksuele intimidatie. Bepalingen rond zwangerschap 
hebben vooral betrekking op zwangerschapsverlof en menstruatieverlof en minder op 
zwangerschapsbescherming.  
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Tabel 17. Overzicht van CLA`s en bepalingen inzake zwangerschapsbescherming en Seksuele intimidatie. 

No Factory CL
A 

Normative Rights 
Sexual Intimidation Menstruatio

n Maternity Miscarriage 

1 Ricky 
Putra 
Group 

Yes Clause 43: 
Menstruatio
n Leave 

Clause 42: Maternity and 
Miscarriage Leave 

No specific provision. 
Clause 71: Disciplinary Offense which may Lead to 
Layoffs/Work Termination. 

2 Osaga 
Mas 
Utama 

Yes Clause 24: Menstruation and 
Maternity/Miscarriage Leave 

No specific provision. 
(a) Chapter IX: Work Rules Clause 28: 

Company Rules and Workers’ 
Obligations, point 11, which stated “every 
employee must have good ethics/ 
behavior and manners to all workers and 
to the company, and subject to the 
provisions and guidelines issued by the 
company”.  

(b) Chapter IX: Work Rules Clause 29: 
Prohibitions for Employees/Workers point 
6, which stated that “every employee is 
prohibited from sexual misconduct within 
the company”. 

(c) Chapter X: Sanctions against Work Rules 
Clause 30: Disciplinary Offense which 
may Lead to Layoffs/Work Termination, 
which mentioned offensive or threatening 
employers, employers’ families or other 
co-workers as one of the grave violations 
that may be subject to sanction of 
termination of employment (point 1g). 

3 Trinungga
l Komara 

Yes Clause 38: 
Menstruatio
n Leave 

Clause 39: 
Maternity 
Leave incl. 
breastfeedin
g 

Clause 40: 
Miscarriage 
Leave 

No specific provision. 
(a) Chapter VI: Obligations of Employee 

Clause 16: Employees’ Obligation, point f, 
which stated “employee/workers must 
respect the supervisor and co-workers”. 

(b) Chapter VII: Sanctions against Work Rules 
Clause 24: Disciplinary Offense which 
may Lead to Layoffs/Work Termination, 
which mentioned point 2 – sexual 
misconduct in the workplace; point 5 – 
conduct persecution of employers, 
employers’ families, supervisor or co-
workers; and point 8 – offensive or 
threatening employers, employers’ 
families, supervisors, or co-workers; that 
as one of the grave violations that may be 
subject to may sanction of termination of 
employment. 

4 Nikomas 
Gemilang 

Yes Clause 28: 
Menstruatio
n Leave 

§ Clause 29: 
Maternity Leave 
incl. Miscarriage 

§ Clause 25: Type of 
violation, 
development and 
sanction – 
prohibition to 
employ pregnant 
worker 

No specific provision. 
Clause 25: Type of violation, development and 
sanction – 3rd warning letter if talk harshly/rude 
and/or indecent/inappropriate to other at the public 
place at work, use of abusive/harassing language. 

5 Freetrend 
(Company 
closed in 
2020) 

Yes Clause 19: 
Menstruatio
n Leave 

Clause 20: Maternity and 
Miscarriage Leave 

No specific provision.  
Work Termination – Clause 42: Sanctions point f – 
Engaging in sexual misconduct or conducting sexual 
harassment and fighting in the workplace area  
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No Factory 
CL
A 

Normative Rights 
Sexual Intimidation Menstruatio

n 
Maternity Miscarriage 

6 Kaho 
Indah 
Garment 

Yes Clause 20: 
Menstruatio
n Leave 

Clause 21: Maternity and 
Miscarriage Leave 
 

No specific provision. 
(a) Chapter XI: Work Rules and Sanctions 

against Work Rules, Clause 49: Workers’ 
General Obligations Point 4b, - 
prohibition to apply arbitrarily to other 
workers, both superiors to subordinates, 
as well as to other workers. 

(b) Chapter XI: Work Rules and Sanctions 
against Work Rules, Clause 50: Work 
Rules, point 1b – prohibition to be 
rude/abusive, insulting employers and 
their families, as well as co-workers.  Point 
1d – prohibition from 
persecuting/insulting/threatening 
employers and their families, superiors, 
subordinates, and co-workers. Point 1k –  
prohibition to persuade employers and 
family or coworkers to plan or commit 
acts that violate the law and decency. 

(c) Chapter XI: Work Rules and Sanctions 
against Work Rules, Clause 55: 
Disciplinary Offense /Violations with 3rd 
Warning Letter (SP 3) point 11 – for 
fighting/quarreled mouth with each 
other’s within the company. 

(d) Chapter XI: Work Rules and Sanctions 
against Work Rules, Clause 56: 
Disciplinary Offense /Violations which 
may Lead to Unconditional Layoffs/Work 
Termination/Without Severance, point 3 
which stated “persecute employers and 
their families, superiors, subordinates, or 
co-workers, caused by work-related 
issues”; point 9 which stated “sexual 
misconduct within the company”; point 
12 which stated “issuing threats to 
employer and their family, superiors, 
subordinates, or co-worker, causing 
mental unrest”. 

7 Asia 
Dwimitra 
(Company 
closed in 
2019) 

Yes Clause 67: Menstruation, Maternity, and 
Miscarriage Leave, incl. breastfeeding 

Provisions related to prevention of sexual 
intimidation and foul language is stipulated in 
several clauses as follows: 

(a) Chapter III: Work Relation, Clause 17: 
Employees’ Rights and Obligation, 
paragraph 2: Employees’ Obligation, 
which includes: 
ü Point a: “employees must act in 

accordance with the religious norms, 
social, and manners prevailing in 
Indonesian society”. 

ü Point g: “employees must respect 
each other between the 
leader/superiors, subordinates, co-
workers/employees, and do not 
discriminate against each other on 
the basis of ethnicity, religion, race 
and groups (Suku, Agama, Ras, dan 
Antar Golongan/SARA), as well as 
maintaining peace/ tranquility in the 
company environment” 

ü Point h: “employees must maintain 
mutual good and harmonious 
relationship between the leader/ 
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No Factory 
CL
A 

Normative Rights 
Sexual Intimidation Menstruatio

n 
Maternity Miscarriage 

superiors, subordinates, co-
workers/employees, as one large 
family” 

ü Point j: “foreign employees must 
understand and adjust the culture of 
Indonesian employees on the basis of 
relations with their work” 

(b) Chapter III: Work Relation, Clause 18: 
Employers’ Rights and Obligation, 
paragraph 2: Employers’ Obligation, point 
c, which stated “pay attention and 
provide security for employees in the 
work”. 

(c) Chapter IV: Code of Conduct, Clause 29: 
The Order of Attitudes of Superiors to 
Subordinates, paragraph 1, which stated 
that “superiors are obliged to treat their 
subordinates with polite, honest and fair, 
in accordance with the tasks determined 
by the company”. 

(d) Chapter IV: Code of Conduct, Clause 30: 
The Order of Attitudes of Subordinates to 
Superiors, paragraph 2, which stated that 
“subordinates shall be polite, honest, and 
fair to their superiors”. 

(e) Chapter IV: Code of Conduct, Clause 33: 
Violations and Sanctions, paragraph 3.2: 
second degree of violations/2nd warning 
letter, point 12 which stated “acts of abuse 
and harassment to the 
management/leader/superiors, 
subordinates, or coworkers/employees, in 
the form of verbal words, rough/harsh 
(vulgar) writing, psychological, sexual 
and or physical”. 

(f) Chapter IV: Code of Conduct, Clause 33: 
Violations and Sanctions, paragraph 3.3: 
third degree of violations/3rd warning 
letter, point 15 which stated “acts of abuse 
and harassment to the 
management/leader/superiors, 
subordinates, or coworkers/employees, in 
the form of verbal words, rough/harsh 
(vulgar) writing, psychological, sexual 
and or physical, in heavy/severe 
categories”. 

(g) Chapter IV: Code of Conduct, Clause 33: 
Violations and Sanctions, paragraph 3.4: 
fourth degree of violations/ violations that 
may result in termination of employment, 
which includes: 
ü Point B.4. which stated “proven to be 

abusive and proven to threaten the 
superior and/or the leader and/or 
subordinates and/or coworkers”;  

ü Point B.7 which stated “proven to 
persuade leader of the company, 
superiors, coworkers, or 
subordinates to do something 
contrary to law and morals” 

ü Point B.20 which stated “proven 
to/convicted of abuse and 
harassment to the superior, 
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No Factory 
CL
A 

Normative Rights 
Sexual Intimidation Menstruatio

n 
Maternity Miscarriage 

subordinates and/or coworkers in 
heavy/severe categories in the form 
of obscene/sexual and or physical”. 

 

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van het percentage collectieve 
arbeidsovereenkomsten (CLA) en bedrijfsregulaties op het eiland Java in 6 provincies. Het 
percentage geeft het aandeel CLA`s van het totaal aantal fabrieken in die respectievelijke provincie. 
Wat opvalt is dat het beeld in de zes provincies niet eenduidig is. In de DKI Jakarta en Banten daalt 
het percentage CLA`s, terwijl in het in West Java en East Java het aandeel significant stijgt; In de 
andere twee provincies blijft het percentage CLA`s stabiel. Tijdens de finale meting werden deze 
gegevens verder aangevuld en werd vastgesteld dat in vier van de zes provincies er meer CLA`s 
zijn vergeleken met de baselinemeting. Ondanks de Covid-19 pandemie en het feit dat veel energie 
is gegaan naar het behoud van jobs en beschermingsmaatregelen is dit resultaat toch onverwacht 
positief.  
 

Tabel 18. Percentage Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CLA`s) op Java baseline & mid-term 

 Baseline Mid-term Final 

 Company 
Regulation (PP) 

Collective 
Labor 
Agreement 
(PKB) 

Company 
Regulation (PP) 

Collective Labor 
Agreement (PKB) 

Company 
Regulation (PP) 

Collective Labor 
Agreement (PKB) 

DKI Jakarta 60, 40 66 33 14 86 

West Java – Jawa Barat 66 33 71 38 55 45 

DI Yogyakarta 57 42 57 42 60 40 

Central Java – Jawa Tengah 62 34 65 34 79 21 

East Java – Jawa Timur 33 16 68 31 67 33 

Banten 56 53 56 43 39 61 

 

 
 
 

4.4.2 Indicator: Aantal geïmplementeerde acties van SPN na ondertekening van CLA`s welke de 
implementatie vragen van bepalingen in de CLA. 

 

Er worden door SPN geen bestanden bijgehouden van welke acties worden ondernomen om 
bepalingen van de CLA`s af te dwingen op districtsniveau. In de casestudie rapporten worden wel 
overzichten weergegeven van de belangrijkste activiteiten die door SPN worden georganiseerd op 
fabrieksniveau. Het zou goed zijn mocht SPN deze acties in functie van de CLA`s opnemen in hun 
op te zetten centraal databasesysteem. 
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In algemene termen werd vastgesteld dat men op alle niveaus tracht de implementatie van de CLA 
te bewaken. SPN beschouwt dit als een van hun kerntaken. De CLA vormen de basis voor 
gesprekken met het management en zeker in het geval van specifieke en individuele problemen. De 
surveygegevens bij de werknemers (zie hieronder) bevestigen deze vaststelling. 
 
 

 

4.5 Evaluatievraag 5. To what extent the grievance handling mechanism work to address 
the needs of trade union members with regard to gender issues. 

 

 Indicatoren Verificatiebronnen 
Outcome 4 & 6 
Outcome 4: 
The number of requests for trade union 
support by female employees (handling 
individual conflicts and mediating the 
individual relationship between 
employer and employees to trade union 
representatives of SPN 
Outcome 6: 
Female employees of the TGSL supply 
chain know their rights better and 
demand these more effectively in their 
respective environment with the 
support of SPN 

1. Number of requests by female employees to 
handle gender issues to the trade union 
representatives over time. 
2. Qualitative description of the requests, 
differentiated by a) Individual conflicts b) 
Mediating the individual relationship between 
employer and employees 
3. Assessment of the existing grievance handling 
mechanisms by the female trade union members  

 

Desk research 
Interviews 
Survey 
Case studies 
Interviews SPN leadership 

 

4.5.1 Indicator: aantal vragen van vrouwelijke werkneemsters om gender gerelateerde zaken te 
behandelen door SPN  

 

In het survey-onderzoek bij de leden van SPN werd de vraag gesteld of zij als lid van de vakbond de 
afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met SPN en indien dit het geval was over welke topics zij 
hebben gepraat met de SPN-vertegenwoordigers (zie tabel 19 hieronder). Daarbij valt op dat voor de 
gender gerelateerde topics er statistische significante stijging is van de gesprekken over 
zwangerschapsbescherming terwijl de gesprekken over ‘Abuse’ voor dezelfde periode sterk daalden.
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Tabel 19. Q39-During the last 12 months, have you ever talked to SPN representatives (including DPP, DPC, PSP) on the following issues 

  
% at baseline % at midterm % at endpoint Significance of differece T1 vs. T3 (McNemar’s 

test) 

    Test statistic (Df = 1) p-value (asymptotic) 

Not gender related 
     

Q39_1 Payment of Salary 16,45 14,8 12,37 2,6825 0,1015 

Q39_2 Low Salary 15,79 11,84 6,27 17,8182 <.0001 

Q39_3 Working Hours – Overtime 13,82 11,88 7,92 5,2545 0,0219 

Q39_4 Lunch Break 8,22 5,28 5,65 1,8824 0,1701 

Q39_5 Prayer’s Break 7,57 7,24 8,94 0,6757 0,4111 

Q39_8 Paid Holidays 11,84 5,63 10,4 0,4386 0,5078 

Q39_9 Health and Accident Risks at Work 16,45 11,88 15,33 0,0141 0,9055 

              

Gender related 
     

Q39_6 Pregnancy Protection 8,88 6,58 13,71 4,0909 0,0431 

Q39_7 Pregnancy Leave  7,57 4,3 9,6 0,75 0,3865 

Q39_10 Foul language (Abuse) 17,49 14,47 9,73 10,2857 0,0013 

Q39_11 Sexual Harassment/Intimidation 5,61 0,99 3,69 1,5 0,2207 

Q39_12 Equal Rights between Men and Women 9,3 8,25 9,27 0 1 

  
     

 At least one gender-related problem reported 26,76 20,6 25,44 0,4 0,5271 
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In de survey werd ook gevraagd wat de respondenten doen in het geval zij problemen in de fabriek 
ervaren. Ten opzichte van de baseline meting werd een statistisch significante stijging vastgesteld naar 
meer contacteren van SPN-vertegenwoordigers om het probleem te bespreken. Dit is in lijn van de 
veranderingen die werden vooropgesteld, namelijk dat de vakbondsvertegenwoordigers meer zouden 
gecontacteerd worden (en dus beter bereikbaar zouden zijn) in geval van problemen. Het lijkt er ook op 
dat de werknemers meer bij de vakbond terecht komen bij problemen in plaats van bij de line manager. 
Tegenover de baselinemeting werd zowel tijdens de mid-term als de finale meting vastgesteld dat de line 
manager minder wordt gecontacteerd. Voor de contact name van de SPN-vertegenwoordiger zien we 
daarenboven een gestage stijging over de mid-term-meting naar de finale meting met een jaarlijkse 
stijging van ongeveer 10% (van 38% tijdens baseline naar 48 tijden mid-term naar 58% tijdens de finale 
meting). 

 

Tabel 20. Q38-If you face any problem at work, what do you do? 

 
  

% at 
baseline 

% at 
midterm 

% at 
endpoint 

Significance of differece T1 vs 
T3 (McNemar’s test) 

 
If you face any problem at your work, what 
do you do? 

Test statistic (Df 
= 1) 

p-value 
(asymptotic) 

              
Q38_1 I contact SPN representative to talk about it 38,49 47,7 58,22 25,7143 <.0001 
Q38_2 I contact my line manager to talk about it 29,28 15,46 16,12 14,8148 0,0001 
Q38_3 I contact a colleague-worker who is 

addressing the problem to the line manager 
15,46 12,17 14,8 0,0606 0,8055 

Q38_4 I contact a colleague worker who is 
addressing the problem to an SPN 
respresentative 

33,22 37,17 37,5 1,2901 0,256 

Q38_5 I don`t take any action 5,92 8,55 4,28 1 0,3173 
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4.5.2 Kwalitatieve beschrijving van verzoeken gedifferentieerd naar individuele conflicten en 
bemiddeling tussen werknemer en werkgever.  

 

SPN beschikt niet over databases waar deze gegevens systematisch worden bijgehouden. In de 
casestudies worden beschrijvingen gegeven van voorbeelden van hoe SPN-vertegenwoordigers omgaan 
met individuele conflicten en hoe SPN daarin een bemiddelende rol speelt. Een systematisch overzicht 
van het aantal gevallen en hoe deze bemiddelingen werd uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is 
ontbreekt echter. 
 
Wanneer leden problemen ervaren in de fabriek, dan wordt meestal een oplossing gezocht binnen de 
fabriek. Als dat niet mogelijk is dan wordt het DPC-niveau ingeschakeld en zal de DPC de 
fabrieksvertegenwoordiging assisteren. Als problemen niet opgelost geraken wordt er soms overwogen 
om rechtszaken aan te spannen. Dit wordt echter zoveel mogelijk vermeden. In sommige gevallen 
worden ook protestacties georganiseerd, maar de mobilisatie van werknemers verloopt steeds moeilijker 
en is niet altijd effectief (zie SPN Leadership report). Het belangrijk te vermelden dat SPN zoveel mogelijk 
directe confrontatie tracht te voorkomen met het management van de fabriek. Er wordt meestal gepoogd 
om in consensus een akkoord met het management te bereiken. Inzake gender gerelateerde zaken, en in 
het bijzonder seksuele intimidatie (in de zeldzame gevallen die gerapporteerd worden aan SPN), wordt 
meestal gekozen voor een directe bemiddeling tussen de betrokkenen. Men wil vermijden dat zo`n 
problemen terechtkomen bij de families van de betrokkenen omdat dit het uitwerken van oplossing 
bemoeilijkt. 
 
 

4.5.3 Beoordeling van het afhandelingsmechanisme van klachten door de vrouwelijke 
vakbondsleden.  

 

De tevredenheid bij de leden van de vakbond over dienstverlening van de vakbond, in die gevallen 
waarbij vakbondsleden problemen hebben aangekaart, was reeds zeer hoog bij de baselinemeting en 
grote tevredenheid steeg nog tijdens de eindemeting. 79 procent van de respondenten zegt zeer tevreden 
of tevreden te zijn over de dienstverlening tijdens de eindmeting tegenover 73 procent tijdens de 
baselinemeting. Dit verschil is statistisch significant wat betekent dat er daadwerkelijk meer tevreden 
werknemers zijn met betrekking tot de dienstverlening van SPN. 
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Tabel 21.  Q.37-In general, how satisfied are you with the delivered services (solution provided by SPN to your problems) 

 
    

Significance of differece 
T1 vs T3 (McNemar’s 
test of symmetry) 

In general, how satisfied are you with the the 
delivered services (solution provided by the SPN 
to your problems)?  

% at 
baseline 

% at 
midterm 

% at 
endpoint 

Test 
statistic 
(Df = 6) 

p-value 
(asymptotic) 

Very satisfied 9,78 9,73 12,44 14,8214 0,037 

Satisfied 63,56 56,22 66,84 

Neither satisfied nor dissatisfied  24 33,51 19,17 

Dissatisfied 2,22 0,54 1,04 

Very dissatisfied 0,44 0 0,52 
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4.6 Evaluatievraag 6. To what extent can a multiplier effect be identified with regard to 
gender issues. 

 

Evaluatievraag 6: 
 
 
To what extent can a 
multiplier effect be 
identified with regard 
to gender issues? 

Output 1 to 3 
Zie definiëringen hierboven 
 

2. % of training participants who pass 
on information on gender issues, 
differentiated by a) Mouth-to-mouth 
propaganda b) Passing on knowledge 
through lectures, presentation, etc. c) 
Passing on information material d) 
Passing on information via social 
media e) Initiating actions/ projects 
 

Survey 
Case studies 
Interviews SPN 
leadership 

 

De indicator zoals hierboven opgesteld kon moeilijk worden gemeten op het niveau van de participanten 
van trainingen omdat er geen survey werd georganiseerd (en gevraagd) op het niveau van de 
participanten aan trainingen. De vraag werd wel meegenomen naar de survey voor werknemers. De 
belangrijkste vaststelling tussen baseline en finale meting is dat vakbondsleden actiever SPN-informatie 
verspreiden in 2021 in vergelijking met 2018 (baseline meting). Een significant hoger aantal werknemers 
verspreidt informatie (leaflets) van de vakbond aan collega`s, er wordt meer aan collega`s gevraagd om 
lid te worden van de vakbond en tenslotte wordt meer moeite gedaan om collega`s te overtuigen om 
SPN-informatie te delen. 

 

Tabel 22. Het delen van vakbondsinformatie 

 

 

Tijdens het kwalitatief onderzoek werden wel participanten bevraagd dit deelgenomen hadden aan de 
gender gerelateerde trainingen van SPN. Zoals hierboven reeds gesteld, werd vastgesteld dat de kennis 
en gedragingen van de participanten in de gewenste richting veranderde. Er werd evenwel vastgesteld 
dat het systematisch doorgeven van de opgedane kennis voor verbetering vatbaar is. Meestal blijft de 
kennis- en gedragsverandering beperkt tot de participanten en is de overdracht eerder beperkt tot 

   

% at 
baseline 

% at 
midterm 

% at 
endpoint 

Significance of differece T1 
vs. T3  (McNemar’s test) 

  

Test statistic 
(Df = 1) 

p-value 
(asymptotic) 

              
Q32_6 I distributed information of SPN to my 

colleagues (leaflets) 
47,04 54,46 65,46 22,4 <.0001 

Q32_7 I talked with colleagues about the work of 
SPN in our factory 

73,03 71,38 77,81 2,0417 0,153 

Q32_8 I asked colleague-workers to become 
member of SPN 

32,57 39,27 40,8 4,232 0,0397 

Q32_9 I tried to convince colleague workers to 
share information of SPN to other workers 

43,09 46,03 55,48 10,0278 0,0015 
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individuele initiatieven van individuele participanten. Toch zijn er mooi voorbeelden van positieve niet-
vooropgestelde effecten. Sommige vrouwelijke participanten deelden hun ervaringen, opgedane kennis 
met de familie en de buurten waarin ze leven. Zo werden in het programma dus effecten gerealiseerd 
die buiten het strikt geformuleerde resultaatsdomein van het programma gaan. Niettemin, gezien de 
complexe culturele context waarin vrouwen functioneren, draagt dit resultaat bij tot de integratie en 
inclusie van vrouwen in de werking van de vakbond en de aandacht voor gender gerelateerde thema`s 
in de bredere samenleving. 
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4.7 Evaluatievraag 7. To what Extent do the female members feel themselves better 
represented in the trade unions? 

 

 

Evaluatievraag 7: 
 
To what extent do 
the female members 
feel themselves better 
represented in the 
trade unions? 

Impact 1: 
Trade union representatives of 
SPN are better able to defend 
the interests of female TGSL 
employees 

1. % of female members who assess 
their relationship with the trade 
unions as positive, differentiated by a) 
Identification b) Knowledge about the 
principles underpinning their trade 
union c) Active participation in trade 
union actions (e.g. strikes, campaigns, 
etc.)  
2. Qualitative assessment and 
description with regard to their trade 
union’s representation 
 

Survey 
Case studies 
Interviews SPN 
leadership 

 

4.7.1 Indicator: % vrouwelijke leden die hun relatie met de vakbond als positief beschouwen 
(identificatie, kennis van principes en actieve participatie). 

 

Ongeveer 90% van de vrouwen en mannen zegt zeer overtuigd of gematigd overtuigd te zijn dat SPN 
vecht voor hun rechten als werknemer in de fabriek. Deze percentages waren reeds bijzonder hoog 
tijdens de baselinemeting en veranderden niet statistisch significant wanneer deze werden vergeleken 
met de eindmeting. 

 

Tabel 23. Q30 – As a member of SPN, how convinced are you that SPN will fight for your rights (as workers). 

 

 Male/ Laki-laki Female/ Perempuan 

 Baseline Finale Baseline Finale 

Very conviced – Sangat Yakin 32.94% 34,26% 24.36% 36,51% 

Fairly convinced – Yakin 56.75% 55,62% 66.64% 57,89% 

Ordinary convinced – Biasa saja 9.52% 9,21% 7.91% 5,26% 

Not convinced – Tidak yakin 0.79% 0,91% 0.82% 0,33% 

Not convinced at all – Sangat tidak yakin 0.00% % 0.27% 0 % 

Total     
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Op de vraag of hun vakbondslidmaatschap voldoet aan de verwachtingen ten aanzien van hun 
lidmaatschap, stelt bijna 90 procent tijdens de baselinemeting en meer dan 90 procent tijdens de finale 
meting dat het lidmaatschap volledig of grotendeels aan de verwachtingen voldoet. De verschillen tussen 
baseline en eindmeting zijn echter niet statistisch significant waardoor we hier geen verandering konden 
vaststellen. Dit hoeft ook niet te verwonderen omdat de tevredenheid reeds zeer hoog was tijdens de 
baselinemeting. Er werden ook geen statistisch significante verschillen tussen mannen en vrouwen 
vastgesteld op dit kenmerk. 

 

Tabel 24. Q31 – To what extent does your SPN membership meet your expectations 

To what extent does your SPN membership meet your 
expectations? 

% at baseline % at midterm % at endpoint 

Completely 42,11 38,82 36,51 

Largely 47,7 50,99 56,25 

Partly 9,87 9,54 6,91 

Absolutely not 0,33 0,66 0,33 

 

 

 

4.7.2 Indicator: kwalitatieve assessment en beschrijving met betrekking tot hun vertegenwoordiging 
door de vakbond. 

 

Binnen het kader van de survey werden enkele vragen gesteld om de vrouwelijke vertegenwoordiging 
binnen de fabrieken te peilen. Hieronder geven we de resultaten weer van het survey-onderzoek, die ons 
een goed beeld geven van de vrouwelijke vertegenwoordiging en die SPN levert binnen het kader van 
gender gerelateerde issues. Ze houden ook rechtstreeks verband met de andere gegevens die we 
verzamelden, namelijk dat het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers op alle niveaus, dus ook lokaal op 
fabrieksniveau sterk is gestegen. De survey illustreert in algemene termen dat minder mannelijke 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd door de werknemers. Het percentage werknemers dat altijd 
in contact komt met mannelijke vertegenwoordigers daalt immers van 35 naar 26 procent en het 
percentage van werknemers dat hoofdzakelijk met mannelijke vertegenwoordigers te maken krijgt daalt 
eveneens, zij het minder drastisch, van 27 naar 21 procent. Met andere woorden de werknemers komen 
meer in 53 procent van de gevallen meestal in contact met vrouwelijke vertegenwoordigers. Deze 
verschillen tussen baseline en finale meting zijn statistisch significant. 
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Tabel 25. Q.36- In general, what is the gender of the SPN representative you speak with? 

 
    

Significance of differece T1 
vs T3 (McNemar’s test of 
symmetry) 

In general, with whom does the 
SPN represent you speak to? 

% at baseline % at 
midterm 

% at 
endpoint 

Test 
statistic 
(Df = 6) 

p-value 
(asymptotic) 

Always men 34,67 28,26 26,42 12,701 0,048 

Always women 25,33 20,65 23,32 

Mostly men, sometimes women 26,67 30,98 21,24 

Mostly women, sometimes men 13,33 20,11 29,02 
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4.8 Evaluatievraag 8: To what extent has the trade union member`s perception of trade 
unions changed due to their promotion of gender issues. 

 

 

Evaluatievraag 8: 
 
To what extent has 
the trade union 
members’ perception 
of their trade unions 
changed due to their 
promotion of gender 
issues? 

Impact 1-2 (zie definiëringen 
hierboven) 

3. % of trade union members over time 
who view the trade unions with 
regard to the promotion of gender 
issues as (using semantic differentials) 
a) passive/ engaged b) unprofessional/ 
professional c) traditional/ modern d) 
distant/ close e) conventional/ 
innovative f) self-centred/ partner-
oriented g) unreliable/ reliable 
 

4. Qualitative assessment and 
description of the perception of the 
trade unions with regard to gender 
issues over time, differentiated by a) 
SPN b) Garteks c) GSBI  
 

Desk research 
Interviews 
Survey 
Case studies 
Interviews SPN 
leadership 

 

4.8.1 Percentages van vakbondsleden over de tijd die een gewijzigde perceptie hebben over de 
vakbond in relatie tot gender. 

 

Tijdens het uittesten van de interviews bleek dat het onmogelijk was om de semantische differentialen 
toe te passen binnen de Indonesische context. Daarom werd deze vraag geschrapt uit de vragenlijst. 
Niettemin werd deze indicator al uitvoerig omvat in bovenstaande paragrafen en bijhorende tabellen. 
 
 

4.8.2 Kwalitatieve beoordeling en beschrijving van de perceptie van vakbonden in verband tot gender 
issues.  

 

Dit werd uitvoerig beschreven in punt 4.2. 
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5 ToC, Contributie en Contextuele factoren. 
 

In dit hoofdstuk koppelen we resultaten (vastgestelde veranderingen) expliciet terug naar de 
veranderingstheorie en verduidelijken we systematisch de contributie van het programma naar de 
outcomes en de impactvariabelen van de veranderingstheorie (ToC). 

De veranderingstheorie stelt dat door (1) het organiseren van syndicale vergaderingen op regionaal 
niveau over genderevenwichten binnen de vakbond (output 1), (2) het organiseren van syndicale 
vergaderingen over zwangerschapsbescherming en seksuele intimidatie (output 2), (3) het organiseren 
van gender-sensitieve trainingen (output 3) en (4) het actief rekruteren en opleiden van vrouwelijke 
vakbondsleden (output 4) er meer vrouwelijke vakbondsvertegenwoordigers op alle niveaus 
verantwoordelijkheid opnemen binnen de vakbond (outcome 1), meer vrouwelijke vertegenwoordigers 
doorstromen naar de hogere hiërarchische niveaus binnen de vakbond (outcome 2) en dat de 
genderratio`s van de vakbondsvertegenwoordiging een betere afspiegeling zijn van de gender ratio`s 
van de ledenpopulatie (outcome 3). Uiteindelijk moeten deze drie outcomes, volgens de 
veranderingstheorie, de vakbonden (in casu SPN) in staat stellen om de belangen van vrouwelijke 
werknemers in de TGSL-sector beter te vertegenwoordigen. 

Zoals hierboven werd aangetoond werden de 4 outputfactoren gerealiseerd en stegen alle waarden op 
de drie outcome variabelen: er is een grotere vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus (het 
niveau van shop stewards, fabrieken, districten, provincies en het nationale niveau). Zodoende is er op 
dit moment een betere afspiegeling van genderratio`s op het niveau van vakbondsvertegenwoordiging 
in vergelijking met de genderratio`s van de leden. De genderratio`s stegen op alle geaggregeerde niveaus 
(dus alle provincies, alle districten in provincies, alle fabrieken binnen districten tot ongeveer 30 procent 
of meer alhoewel er grote verschillen vast te stellen zijn tussen fabrieken. In sommige fabrieken die als 
casestudie werden geanalyseerd steeg het aantal vrouwelijk shopstewards in vele gevallen boven de 40 
en 50 procent. Toch blijft de gemiddelde genderratio`s van vakbondsvertegenwoordigers lager dan de 
gemiddelde ratio vrouwelijke leden, immers de gemiddelde genderratio is veel hoger (75% van de SPN 
leden zijn vrouwen). Het mechanisme dat vrouwen doorstromen van het opnemen van 
verantwoordelijkheid op fabrieksniveau om dan door te stromen naar leidingen gevende posities op de 
hogere hiërarchische niveaus lijkt bevestigd te worden op basis van de gesprekken met vrouwen die in 
deze posities zijn terechtgekomen. Hetzelfde mechanisme treedt trouwens op bij mannen. Ook zij startten 
hun vakbondscarrière in de meeste gevallen op fabrieksniveau.  

Op basis van het kwalitatieve onderzoek, kon worden vastgesteld dat het genderprogramma (outputs) 
heeft bijgedragen tot de veranderingen op outcomeniveau. SPN kon enkel beroep doen op het ISVI-IFSI 
programma voor gendertrainingen. Geen enkele andere actor was direct betrokken op gender-
gerelateerde activiteiten. Het bleek uit de gesprekken dat door de trainingen de bewustwording van de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen steeg en dat daardoor ook het draagvlak voor veranderingen 
sterk is gestegen. Dit ging gepaard met streefdoelen die op nationaal niveau werden bepaald (30 à 40 
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vrouwelijke vertegenwoordiging op alle niveaus). Binnen het kader van het programma werden ook 
specifieke activiteiten ontwikkeld om cultureel-contextuele elementen te integreren in de activiteiten. 
Naast het werken in de fabrieken, dragen veel vrouwen ook veel verantwoordelijkheden binnen hun 
gezinnen (huishoudelijke taken, zorg voor kinderen). Ook het publiek engagement van vrouwen binnen 
de vakbonden (en de brede maatschappij) is niet overal gebruikelijk. Om vrouwen geëngageerd te krijgen 
binnen de vakbond, heeft SPN in bepaalde gevallen ook de familiale context betrokken. Er werden 
gesprekken gevoerd met de echtgenoten van de vrouwen en ze werden geïnformeerd over de activiteiten 
en de doelstellingen. Als trainingen georganiseerd werden, werden ook vaak de mannelijke echtgenoten 
direct betrokken. Op deze manier probeerde de vakbond, binnen een sterk patriarchale samenleving, 
vrouwelijke verantwoordelijken te engageren. Dit soort activiteiten werden vanuit het 
programmakaderwerk georganiseerd. In die zin heeft het programma uiteraard bijgedragen (contributie) 
tot het realiseren van de outcomes. De laatste stap in de beoogde verandering (impact), situeert zich op 
het niveau van de individuele vrouwelijke werknemers en of hun rechten beter verdedigd worden. We 
stelden vast dat vrouwelijke leden, door de stijging van het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers, veel 
vaker beroep doen op de vakbond bij problemen en ook veel vaker vrouwelijke 
vakbondsvertegenwoordigers aanspreken. De impacteffecten op grote schaal konden (nog) niet worden 
vastgesteld omdat de echte impact dient te worden gerealiseerd in onderhandelde CAO`s (CLA`s). De 
verandering was hier beperkt waarneembaar, deels omdat de analyses van de nieuw onderhandelde 
CAO`s niet beschikbaar zijn. Bijkomende negatieve contextelementen die het impactverhaal bemoeilijken 
zijn de Covid-19 pandemie en de invoering van de Omnibuswetgeving. Zoals reeds vermeld hakte de 
Covid-19 diep in op de Indonesische TGSL met massale afdankingen en sluitingen van fabrieken en 
fabrieksafdelingen. Daardoor kwam de focus te liggen op de onderhandelingen voor het behoud van 
werkgelegenheid en de toepassing van correcte ontslagvergoedingen. 

Een tweede contextuele factor die het niveau van de impact bemoeilijkte was de goedkeuring van de 
Omnibus wetgeving door het Indonesische parlement in oktober 2020.  De Omnibus-wet is gebaseerd op 
de beleidskaders van deregulering en de-bureaucratisering. Het doel van de Omnibus-wet is dat de 
regering de “bureaucratische” tussenkomst tot een minimum wil beperken en de verschillende bedrijfs-
, eigendoms- en arbeidsvoorschriften in Indonesië wil integreren door deze in één wet bijeen te brengen. 
De omnibuswet bestaat uit 11 clusters die verschillende onderwerpen bestrijken: 
investeringsvoorschriften, voorschriften voor de arbeidskrachten, voorschriften ter bescherming van het 
midden- en kleinbedrijf (MKB), voorschriften over grondbezit, voorschriften inzake onderzoek en 
innovatie, voorschriften ter stroomlijning van de overheidsadministratie en de bureaucratie, 
voorschriften voor overheidsprojecten; en voorschriften voor speciale economische zones. Met deze 
clusters verwacht de Indonesische regering investeringen van lokale en buitenlandse investeerders aan 
te trekken. Het wetgevingsproces voor deze omnibuswet heeft veel weerstand opgeroepen bij sociale 
bewegingen, waaronder de vakbonden. De vakbonden verwierpen het ontwerp van de omnibuswet 
omdat dit document een aantal formeel gewaarborgde wettelijke rechten van werknemers, zoals 
menstruatieverlof en pensioenfondsen, zou schrappen en lagere lonen en vooral "flexibele contracten" 
zou invoeren. De Omnibus-wet kan ook de arbeidsrechten aantasten door het systeem van outsourcing 
uit te breiden. 
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Het spreekt dan ook voor zich dat de vakbonden, inclusief SPN, de laatste twee jaar van het programma 
sterk heeft moeten inzetten op het vrijwaren van bestaande rechten van werknemers en dat dit de 
uiteindelijke impact van het programma enigzins hinderde. 

In de veranderingstheorie werd ook een tweede en derde veranderingsstroom geïdentificeerd. Doordat 
werknemers van TGSL worden bereikt met een bewustmakingscampagne over 
zwangerschapsbescherming of onzekere individuele arbeidsovereenkomsten (output 5) stijgt het aantal 
verzoeken van vrouwelijke werknemers aan vakbondsvertegenwoordigers om vakbondsondersteuning 
(behandeling van individuele conflicten en bemiddeling in de individuele relatie tussen werkgever en 
werknemers) (outcome 4). Vervolgens dient deze outcome tot gevolg te hebben dat het vrouwelijke 
werknemers veel beter hun rechten kennen en concrete vragen stellen om deze rechten te implementeren 
met behulp van de vakbond (outcome 6). Op basis van de surveygegevens is het bijzonder duidelijk dat 
alle genderdimensies (zwangerschapselementen, gendergelijkheid, grof taalgebruik en seksuele 
intimidatie) de kennis en opinies in de verwachte positieve richting zijn geëvolueerd. De surveygegevens 
bevestigen ook dat een aanzienlijk groter aantal vrouwen (en mannen) deelnamen aan activiteiten 
(inclusief trainingen) die gender gerelateerde thema`s als onderwerp hadden. De surveygegevens 
bevestigen ook dat vrouwen gemakkelijker toegang hebben tot de vakbond om deze thema`s te 
bespreken en aan te kaarten. De multivariate analyses, die op basis van de surveygegevens werden 
uitgevoerd, konden evenwel geen statistisch verband tussen de variabelen aantonen. De contributie van 
de activiteiten en de outputs op de outcome-variabele kon dus niet statistisch worden aangetoond. De 
veranderingstheorie stelt ook dat outcome 4 een effect heeft op de andere outcomes (1,2,3) die hierboven 
werden beschreven. Alhoewel we geen statistische ‘bewijzen’ konden vinden, hebben we wel 
aanwijzingen dat de oorzakelijke pijl in de ToC omgekeerd moet worden geplaatst: door het groter aantal 
vrouwelijke vertegenwoordigers stijgt de toegankelijkheid binnen de vakbond voor vrouwelijke 
vertegenwoordigers om typisch gender-gerelateerde thema`s met hun (vrouwelijke) 
vakbondsvertegenwoordigers te bespreken. 

Een derde veranderingsstroom heeft betrekking op vakbondsleiders en leden die gesensibiliseerd en 
opgeleid worden met betrekking tot O.H.S en het onderhandelen van CLA`s met betrekking tot O.H.S. 
(output 6) wat vervolgens moet leiden tot CLA`s met betrekking tot zwangerschapsbetrekking en de 
preventie van (seksuele) intimidatie (outcome 5 en 7). Het programma heeft bijgedragen, door de talrijke 
trainingen en vormingsactiviteiten tot output 6, maar door de contextuele factoren (Covid-19 en de 
Omnibus-wetgeving) is er vertraging opgelopen om de vooropgestelde outcomes te halen. Niettemin 
werd tijdens de kwalitatieve analyses aangetoond dat gender-gerelateerde thema`s ingang hebben 
gevonden op alle niveaus van de vakbond. Het zal voor de toekomst belangrijk zijn, met alle wettelijke 
bedreigingen die de rechten van werknemers trachten te verminderen, de genderdimensie hoog op de 
agenda te houden. 
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6 Conclusies 
 

Vrouwelijke vertegenwoordiging en vrouwelijk leiderschap 

In het algemeen kan worden vastgesteld dat alle indicatoren in de gewenste en vooropgestelde richting 
evolueerden: 

1. Het relatief aandeel vrouwelijke vertegenwoordigers steeg, in vergelijking tot de baselinemeting, 
in alle geledingen van de vakbonden. 

2. Alle bestuursleden op verschillende niveaus hebben vermeld tijdens het kwalitatieve 
onderzoeksgedeelte een actievere rol van vrouwen in zowel vakbonden als in de 
managementstructuur van vakbonden aan te moedigen. Behalve in de bestuursstructuur van 
vakbonden, worden vrouwen ook aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij comités zoals het 
vrouwencomité, vrouwenstrijders (Laskar Perempuan) of andere groepen, b.v. Barisan SPN op 
fabrieksniveau. Een van de prestaties die moeten worden gewaardeerd is de verkiezing van de 
eerste vrouwelijke DPD-voorzitter, d.w.z. Banten DPD. Dit is een goed voorbeeld dat een 
referentie kan zijn voor vrouwelijk leiderschap in het vakbondsbestuur in de toekomst. 

3. Verschillende factoren zoals gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan steun van de familie, 
bijkomende lasten buiten het werk in fabrieken en huishoudelijke taken blijken echter nog steeds 
factoren te zijn die ervoor zorgen dat vrouwen weinig interesse of geen verlangen hebben om 
vakbondsvertegenwoordiger te worden.  SPN heeft verschillende initiatieven ondernomen om 
de belangstelling en capaciteit van vrouwen om vakbondsbestuurder te worden te vergroten, 
onder andere door leiderschapstraining voor vrouwen, organisatorische basistraining (inclusief 
onderhandelen, opstellen van CAO’s, enz.), en studiekringen.  Daarnaast bestaat nog steeds de 
indruk dat ondanks het feit dat er meer mogelijkheden zijn voor vrouwen om actief betrokken te 
zijn bij organisaties, mannelijke bestuursleden op verschillende managementniveaus van SPN het 
leiderschap van vrouwen niet volledig lijken te ondersteunen. 

 

Genderconcepten, vakbondsparticipatie, bereikbaarheid van de vakbond 

Ook centrale opinies en attitudes evolueerden in overeenstemming met de vooropgestelde 
veranderingstheorie en de beoogde effecten van het programma.  Een belangrijke vaststelling is dat meer 
respondenten tijdens de eindmeting akkoord gaan met de stelling dat: 

• dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben 
• dat zwangere vrouwen niet thuis moeten blijven tijdens hun zwangerschap 
• dat vrouwen niet harder moeten werken dan mannen 
• dat vrouwen ook leiders kunnen zijn en niet alleen mannen 
• dat seksuele intimidatie nooit toegelaten worden 
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Als we kijken naar feitelijk gedrag, dan zien we geen grote verschillen tussen de baselinemeting en de 
finale meting, met uitzondering van bescherming van zwangere vrouwen en aanstootgevend 
taalgebruik. De problemen met de bescherming van zwangere vrouwen lijkt groter te zijn geworden, het 
aanstootgevend gedrag lijkt te zijn verminderd. Wanneer het individuele probleem wordt opgetrokken 
naar het fabrieksniveau dan worden bovenstaande gegevens bevestigd. Het aanstootgevend taalgebruik 
en de sexuele intimidatie lijken sterk verminderd te zijn op het fabrieksniveau. De problemen rond de 
bescherming van zwangere vrouwen wordt hier evenwel niet bevestigd. 

De participatiegraad van de SPN-leden aan SPN gerelateerde activiteiten sterk is gestegen, meer bepaald: 

• nam 82% van de respondenten deel aan informatievergadering ( 67% tijdens de baseline-
meting) 

• nam bijna 61% van de leden deel aan trainingen of workshop georganiseerd door SPN (45% 
tijdens de baseline-meting). Uit de tabellen blijkt trouwens dat van die leden die deelnamen aan 
trainingen en workshops van SPN maar liefst 65% een training volgde rond gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen (terwijl dit bij de baseline slechts 36% was). 

• Verspreidde 65% van de leden informatie aan collega`s (47% tijdens baseline) 
• Vroeg bijna 41% van de leden aan collega`s om lid te worden van SPN (32% tijdens baseline) 
• Probeerde 55% van de leden andere collega`s te overtuigen om informatie van SPN te 

verspreiden (43% tijdens baseline) 

De grote betrokkenheid op SPN en de SPN-vertegenwoordigers lijkt nochtans versterkt wanneer men te 
maken heeft met een probleem. Daar waar bij de baselinemeting 38% van de leden een SPN-
vertegenwoordiger aansprak in geval van een probleem, was dat bij de baselinemeting gestegen naar 
58%. Deze cijfers worden bevestigd door de data. 3,4 % van de respondenten stelden dat zijn nooit 
deelnamen aan SPN-activiteiten. Tijdens de baselinemeting bedroeg dit percentage nog 11%. 

Als er wordt gevraagd op welke topics SPN meer zou moeten inzetten, dan is er geen verschil met de 
baselinemeting, met uitzondering van het thema overuren. Dat lijkt een minder belangrijk topic te zijn 
geworden.  Dit kan verklaard worden door het terugvallen van de productie als gevolg van de 
economische crisis in de sector. Als er minder productie is dan ook minder problemen met overuren. 

Naast de survey werden ook de vakbondsleiders diepgaand bevraagd met betrekking genderconcepten. 
In het algemeen hebben de vakbondsleiders een beter begrip van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming, met name op nationaal niveau (DPP). Terwijl het begrip van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming bij het SPN-bestuur op lager niveau, d.w.z. DPD, DPC en PSP, nog steeds varieert, 
zowel tussen regio's/besturen als onder het bestuurspersoneel op één managementniveau. 

Er is een beter begrip van gendergelijkheid en gendermainstreaming, vooral bij DPD en DPC die geleid 
worden door vrouwen of door mannen met een feministisch perspectief, en gesteund door een vrij sterke 
vrouwencommissie. Op fabrieksniveau wordt echter nog steeds geconstateerd dat er binnen hetzelfde 
niveau van vakbondsbestuur (PSP) directiepersoneel is dat verschillende opvattingen heeft over 
gendergelijkheid. Sommige personeelsleden interpreteren de gelijkheid van mannen en vrouwen nog 
steeds op dezelfde manier; zij relateren die gelijkheid (in het bijzonder met betrekking tot vrouwelijk 
leiderschap) aan de interpretatie van religieuze leerstellingen waarin zij geloven. 
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Op het vlak van het (her)onderhandelen van bedrijfscao`s die genderaspecten integreren is er vertraging 
opgetreden. Vooral de negatieve impact van Covid-19 op de sector en de implementatie van de 
omnibuswetgeving maakten de onderhandelingen moeilijk. Er werd vastgesteld tijdens het kwalitatieve 
onderzoek en door de analyses op caseniveau dat de volgende elementen blijvende aandacht vereisen: 

• Het blijvend ijveren voor een hygiënische sanitaire voorziening voor vrouwen, met inbegrip van 
voorzieningen m.b.t. menstruatie-materialen (zie aanbeveling 2). 

• Het blijvend ijveren dat 14 weken zwangerschapsverlof wordt opgenomen in de CAO`s (zie 
aanbeveling 3) 

• Het opnemen van definiëren van Gender Based Violence (GBV) om misinterpretatie te 
voorkomen (zie aanbeveling 4). 

 

Er werd ook vastgesteld dat SPN geen intern uitgewerkt beleid en processen heeft met betrekking tot 
GBV en seksuele intimidatie. Het valt daarom aan te bevelen dat SPN werk maakt van een interne 
ethische code waar alle vertegenwoordigers zich dienen aan te houden (zie aanbeveling 6). Tenslotte om 
gendermainstreaming en gender gelijkheid duurzaam te verankeren is het aangewezen dat nieuw 
verkozen vakbondsleiders op alle niveaus, een gendervorming of genderprogramma volgen. Dit lijkt een 
duurzame manier om gender duurzaam te verankeren in een democratisch georganiseerde organisatie 
waar vertegenwoordigers worden verkozen (zie aanbeveling 8). 

 

Training en kennisoverdracht 

SPN heeft bijzonder veel capaciteitsopbouwende trainingsactiviteiten uitgevoerd, waaronder 
organisatorische basistraining, voorbereiding van CAO's, onderhandelingstechnieken, leiderschap van 
vrouwen en GBV. De trainingen zijn in de eerste plaats gericht op vakbondsbestuurders (functionarissen) 
op verschillende niveaus (DPD, DPC, PSP) en ledenvertegenwoordigers (Perwakilan Anggota). Er zijn 
ook extra opleidingen georganiseerd met gender en GBV (en Gender Based Violence) die niet door ISVI-
SPN programma werd gefinancierd, waarmee wordt aangetoond dat Gender als een belangrijk thema 
wordt geassocieerd. 
Tijdens het kwalitatief gedeelte werd duidelijk geïllustreerd dat gender gerelateerde issues veel 
belangrijker zijn geworden en meer aandacht hebben verworven binnen SPN. Het werd ook duidelijk 
dat het gender-programma van SPN-ISVI daar bijzonder succesvol heeft toe bijgedragen. Het volledige 
begrip van genderconcepten en de vertaling daarvan in structuren en gedragen vraagt tijd. Het is 
duidelijk dat binnen de vakbondsleiding de kennis is toegenomen, vooral in de hogere echelons. In de 
lagere echelons is nog niet even goed doordrongen van de consequenties, dus daar is nog ruimte voor 
verbetering. Op het niveau van de leden en dus de werknemers, zien we ook ene uitgebreidere positieve 
houdingen naar gendergelijkheid, alhoewel men op dit niveau uiteraard minder theoretische kennis 
heeft opgebouwd rond de centrale concepten. 
Tot dusver is er geen schriftelijke verplichting om de resultaten van opleidingen te verspreiden onder 
andere partijen die niet de gelegenheid hebben gehad aan de opleiding deel te nemen. Er vindt follow-
up plaats in de vorm van het opstellen van een follow-up-plan na de opleiding (Rencana Tindak 
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Lanjut/RTL), maar er is geen mechanisme om toezicht te houden op de uitvoering van het RTL, en het 
wordt nog steeds incidenteel uitgevoerd. De meeste socialisatieresultaten van de opleiding worden nog 
steeds op informele wijze behaald, bijvoorbeeld alleen besproken tussen de directie en de 
vertegenwoordigers van de leden in informele gesprekken. 
In de pandemische Covid-19 situatie worden sommige vergaderactiviteiten inclusief trainingen online 
uitgevoerd (via zoom-class, webinar). Het DPP-bestuur heeft ook het initiatief genomen om elke 2 weken 
online discussies te ontwikkelen om bepaalde onderwerpen te bespreken die door iedereen kunnen 
worden gevolgd, inclusief het bestuur op verschillende niveaus, ledenvertegenwoordigers (PA's) of SPN-
leden. Deze media zijn bedoeld om de kennis en capaciteit van de deelnemers te vergroten. De 
belangstelling van deelnemers om deel te nemen aan online-activiteiten is echter nog gering als gevolg 
van tijdsproblemen, het niet kunnen gebruiken van bepaalde digitale media, apparatuur die geen 
ondersteuning biedt en beperkte quota. 
 
Met betrekking tot de trainingen en om het draagvlak van de trainingen te verhogen valt het aan te 
bevelen dat ook mannen actief worden betrokken bij de trainingen. De realisatie van gendergelijkheid, is 
de vaststelling, heeft nood aan een actief engagement van mannen (zie aanbeveling 1). Tijdens het 
kwalitatief onderzoek werd ook de bezorgdheid genoteerd bij mannelijke vakbondsvertegenwoordigers 
dat niet alle mannen en niet aan alle posities binnen de vakbond en de fabrieken zich misdragen. Er werd 
daarom gepleit om bepaalde stereotypen die zouden kunnen ontstaan tijdens trainingen en vormingen 
te nuanceren en te kaderen (zie aanbeveling 5). 
 
 
 
Onvoorziene positieve effecten op andere groepen/de samenleving 

Sommige informanten verklaarden dat zij informatie in verband met gender, gendergelijkheid en GBV 
doorgaven aan hun naaste omgeving, d.w.z. familie, uitgebreide familie, buurt en sociale gemeenschap 
waaraan zij deelnamen, zoals een sociale bijeenkomst of voordracht groep (pengajian). Het lijkt er echter 
op dat vrouwen eerder geneigd zijn deze informatie door te geven dan mannen. De vrouwelijke 
informanten hebben gezien dat de verkregen informatie en kennis met betrekking tot gender en GBV niet 
alleen beperkt is tot gebruik in vakbondsorganisaties, maar belangrijk is om in een breder verband te 
worden geïntroduceerd. Er zijn ook informanten die verklaarden dat zij door de naaste omgeving als 
referentie werden gebruikt om hun mening te vragen, aangezien zij geacht werden over meer kennis te 
beschikken met betrekking tot bepaalde zaken 
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7 Aanbevelingen voor het programma 
 

1. De betrokkenheid van mannen bij gendergelijkheid is een noodzakelijke voorwaarde voor 
vakbondsorganisatie om meer betrokkenheid van vrouwen te kunnen aanmoedigen en 
vrouwelijke leiders te kunnen ontwikkelen. Gezien het feit dat strategische posities in vakbonden 
nog steeds worden gedomineerd door mannen, moet SPN in de toekomst, naast het aanbieden 
van verschillende opleidingen en trainingen gericht op vrouwen, meer aandacht besteden aan de 
betrokkenheid van mannen bij gendergelijkheid. Dit kan onder andere worden geïmplementeerd 
via specifieke activiteiten zoals de He-for-She-campagne binnen vakbondsorganisaties, een 
campagne van de sociale beweging die een systematische aanpak en een gericht platform biedt 
waardoor mannen 'agents of change' worden voor het bereiken van gendergelijkheid, of de New 
Men's Movement (mannen met het feministische perspectief) die tot doel heeft mannen te 
betrekken bij het beëindigen van geweld tegen vrouwen en het strijden voor gendergelijkheid. In 
dit geval kan SPN overwegen om samenwerking met verschillende partijen te onderzoeken, 
bijvoorbeeld New Men's Alliance (Aliansi Laki-laki Baru) - beweging om mannen te betrekken 
om geweld tegen vrouwen te beëindigen en te strijden voor gendergelijkheid in Indonesië. 
 

2. Naast het waarborgen van bepalingen met betrekking tot het recht op menstruatieverlof in de 
CAO`s, met inbegrip van de uitvoering ervan op fabrieksniveau, wordt voorgesteld dat SPN in 
het bijzonder in sommige fabrieken ook aandacht besteden aan andere ondersteuning die 
vrouwelijke werknemers nodig hebben die komen werken als ze nog in de menstruatieperiode 
zitten. Ondersteuning door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat toiletten schoon en privé zijn en dat 
er voldoende water beschikbaar is en door bijvoorbeeld een voorraad menstruatiemateriaal 
(maandverband) aan te leggen op het secretariaat van het PSP, is een andere vorm van 
ondersteuning die werkneemsters, met name werkneemsters, nodig hebben. 
 

3. De bepaling van 14 weken zwangerschapsverlof in overeenstemming met IAO 183 betreffende 
de bescherming van het moederschap moet voortdurend worden herhaald en bevochten om te 
worden opgenomen in de CAO. Het is wel belangrijk te vermelden dat SPN voor het uitbreken 
van de Covid-19 crisis erin geslaagd was om in 6 fabrieken een CAO af te sluiten met 14 weken 
zwangerschapsverlof. Al deze fabrieken zijn ondertussen evenwel gesloten als gevolg van de 
crisis. 
 

4. In gevallen waar de CAO of ontwerp-CAO, en/of MOU nog niet volledig in detail bepalingen 
beschrijven met betrekking tot GBV, seksuele intimidatie en geweld, is het aan te bevelen dat 
SPN blijft overleggen met de bedrijfsleiding om zo duidelijk en krachtig mogelijk het type 
intimidatie en geweld te beschrijven, om misinterpretatie te voorkomen. 
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5. Er moet rekening worden gehouden met de door de informanten tijdens de eindevaluatie geuite 
bezorgdheid en vrees dat mannen altijd de schuldigen of de daders van seksueel geweld zijn, 
zodat mannen niet terughoudend worden om deel te nemen aan programma's die verband 
houden met gelijkheid van vrouwen en mannen en uitbanning van geweld op het werk, of zelfs 
tegen dergelijke programma's gekant zijn. Trainers of hulpverleners moeten er ook op letten of 
de voorbeelden van gevallen die tijdens de opleiding en/of socialisatie worden gegeven, kunnen 
leiden tot stereotypen en negatieve etikettering van bepaalde functies van het personeel. Dit 
moet vermeden of op zijn minst geminimaliseerd worden, onder andere door verder uit te 
leggen dat niet alle mensen in dergelijke beroepen daders van seksuele intimidatie of geweld 
blijken te zijn.  
 

6. SPN zou ook kunnen nadenken over het belang van een interne ethische code binnen de 
organisatie om zichzelf te verklaren als een organisatie die vrij is van gender-gerelateerd 
geweld, en om sancties te bepalen voor bestuursleden en/of leden die zich aantoonbaar schuldig 
hebben gemaakt aan dergelijke daden (daders).  Dit is belangrijk, onder meer om 
onduidelijkheid en twijfel te voorkomen wanneer zich een situatie voordoet waarin een van de 
bestuursleden of leden dader wordt van geweld, hetzij binnen de organisatie, op het werk of 
elders. 
 

7. SPN zou in de toekomst moeten overwegen relaties aan te gaan en samen te werken met diverse 
andere partijen die hulp kunnen bieden bij pesterijen en geweld op de werkvloer, in het 
bijzonder geweld en seksuele intimidatie, bijvoorbeeld met het Centrum voor Geïntegreerde 
Diensten voor de Empowerment van Vrouwen en Kinderen (P2TP2A/Pelayan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak), stichtingen/NGO's specifiek voor de bescherming van 
vrouwen en kinderen, psychologische instellingen en andere juridische instellingen (zoals LBH 
APIK, enz.). 
 

8. In verband met duurzaamheid, met name genderprogramma's, moet de SPN ervoor zorgen dat 
als er een verandering komt in de bestuursstructuur, met name op fabrieksniveau, ten minste de 
bestuursleden die bepaalde posities in de bestuursstructuur gaan bekleden (ten minste 50%), 
diegenen zijn die al voldoende inzicht hebben met betrekking tot genderprogramma's. Indien 
mogelijk in de toekomst, kan ten minste het gevolgd hebben van een gendertraining 
(gendergevoeligheid, GBV, enz.) een van de vereisten zijn voor iemand die een bepaalde functie 
in het bestuur van een vakbond zal bekleden. 
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8 Geleerde lessen Impactonderzoek: methodologische aanbevelingen 
 

Aanbevelingen voor impactonderzoekers en opdrachtgevers 

 
1. De klemtoon dient vooral te worden gelegd op een zorgvuldige dataverzameling en -analyse 

tijdens de baseline-meting en de eindmeting. De mid-term meting kwam te vroeg om zeer 
belangrijke veranderingen te meten. Daarom is het aangewezen om het mid-term-onderzoek 
minder zwaar en intens te maken in vergelijking tot het baseline en finale dataverzameling. In dit 
onderzoek werden 1358 respondenten bevraagd tijdens de baseline, 528 tijdens de mid-term en 
304 tijdens de finale meting. Longitudinaal survey-onderzoek in een sterk wijzigende context 
(met veel contractuele werknemers) is bijzonder tijdsintensief (en dus duur). Het had in dit 
onderzoek daarom efficiënter geweest om tijdens het mid-termonderzoek het kwantitatieve luik 
beperkt te houden tot het kwalitatief aftoetsen van de centrale te verklaren variabelen (outcome-
indicatoren). 
 

2. De methodologische nota legde veel klemtoon op het kwantitatieve gedeelte en voorzag minder 
middelen/inspanningen voor het kwalitatieve gedeelte. Het is duidelijk dat het surveygedeelte 
zijn meerwaarde heeft op evoluties doorheen de tijd op een representatieve manier te peilen. 
Echter om diepgaande verklaringen voor wijzigingen (of geen wijzigingen) te verklaren is 
degelijk en uitgebreid kwalitatief onderzoek nodig. Dus een beter evenwicht, van bij de 
ontwikkeling van de methodologie, lijkt sterk aanbevolen. Er zou hierbij kunnen geopteerd 
worden op steekproeven voor de surveyrespondenten beperkter te houden en de respondenten 
ook kwalitatief op te volgen. Dit kan bijvoorbeeld door de populatie-omvang waaruit de 
steekproef moet getrokken worden te beperken (bijvoorbeeld één district kiezen en daaruit 
steekproef trekken). Er zou dan ook geopteerd kunnen worden om een kwalitatief sample van de 
survey-sample te nemen en deze mensen dus ook kwalitatief te volgen. Dit zou nog diepgaandere 
interpretaties mogelijk maken. 
 

3. De methodologie voor dit impactonderzoek werd als te rigide beschouwd, aangezien de 
methodologische nota een onderdeel was van een openbare aanbesteding waardoor afwijkingen 
achteraf moeilijk waren. Het valt te prefereren dat in de toekomst de ontwikkeling (en bijsturing 
van de methodologie) door de dezelfde groep van onderzoekers kan worden gedaan. 
 

4. Het identificeren van controlegroep (in casu controlefabriek, dus een fabriek waar geen vakbond 
aanwezig is) bleek niet mogelijk binnen het kader van dit onderzoek, omdat net in die fabrieken 
waar geen vakbond aanwezig is, er vaak een loopje wordt genomen met de rechten van 
werknemers. Het was dan ook onmogelijk om toegang te krijgen tot deze fabrieken. Het is ook 
maar de vraag of het identificeren van controlegroepen een goede strategie is. De kenmerken van 
fabrieken verschillen sterk en zijn vaak doorslaggevend als verklaring voor veranderingen. 
Daarom is het belangrijk om methodologische strategieën te ontwikkelen die een controlegroep 
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minder noodzakelijk maken om impact te meten. Een longitudinale aanpak is dan een goed 
alternatief. 
 

5. Tijdens de finale meting werd geopteerd om eerst het survey-onderzoek te laten plaatsvinden, 
vervolgens deze data te analyseren om dan pas in een tweede fase het kwalitatief onderzoek te 
laten plaatsvinden. Dit bleek een goede keuze te zijn. We konden daardoor gerichter het 
kwalitatief onderzoek opzetten en uitvoeren. 

 

Aanbevelingen gericht aan DGD en NGO-federatie 

6. Het ontwikkelen van een methodologie voor impactmeting gepaard gaande met drie metingen 
creëert een uitzonderlijk leerpotentieel. Door gedetailleerde informatieverzameling, die verder 
gaat dan de programmamonitoringsgegevens, worden doorheen het proces (zowel tijdens de 
mid-term en eindevaluatie) diepgaande inzichten verworven die bruikbaar zijn voor bijsturing 
van een lopend programma en die kunnen dienen als input voor een nieuw programma. 
 

7. Het impactonderzoek is bijzonder waardevol om tot bruikbare analyses, conclusies en 
aanbevelingen te komen en dit op het niveau van programma-outcomes. Het zou standaard 
aanvaard moeten worden als onderdeel van de evaluatiepraktijk van 5-jarige programma`s. 
Eindevaluaties, die een korter traject volgen op het einde van een programma, kunnen nooit de 
diepgang bereiken die een langdurige longitudinale studie oplevert.  
 

8. Impactstudies vergen een grote tijdsinvestering van alle partners betrokken in het programma. 
Dit moet in rekening worden gebracht bij de ontwikkeling van de methodologie en het 
dataverzamelingstraject.  

 

 

9 Annexen 


