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I. INLEIDING 

Op 18 mei 1977 verscheen de eerste kabinetsnota over het emancipatie-
beleid van de rijksoverheid. Nadat eind 1974 de Emancipatiecommissie als 
(tijdelijk) adviesorgaan van de regering met haar werk was begonnen, 
kwam ook in Nederland in het Jaar van de Vrouw (1975) de gedachtenvor-
ming omtrent een te voeren overheidsbeleid gericht op verbetering van de 
positie van vrouwen op gang. 

Thans ligt voor u het Beleidsplan Emancipatie. Bij de sluiting van het 
regeerakkoord in 1981 en in 1982 is tot de opstelling van een dergelijk plan 
besloten. Het kan worden beschouwd als een vervolg op en een nadere 
uitwerking van het in 1981 verschenen ontwerp Nederlands Aktieprogram 
Emancipatiebeleid, dat mede in het kader van het zogenaamd Decennium 
voor de Vrouw van de Verenigde Naties was opgesteld'. 

Zomer 1984 is een concept-beleidsplan vastgesteld en ter advisering 
voorgelegd aan de Emancipatieraad en de Nederlandse Gezinsraad. Met de 
door deze raden uitgebrachte adviezen is bij de opstelling van dit beleidsplan 
rekening gehouden. Mede gezien de grotendeels ondersteunende teneur 
van deze adviezen zijn geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de 
tekst van het concept-beleidsplan aangebracht. Wel is de tekst - in het 
bijzonder wat betreft de beschrijving van de afzonderlijke beleidsmaatrege-
len - geactualiseerd. 

Naast de gevraagde adviezen zijn ook ongevraagde reacties van verschil-
lende groeperingen en instellingen op het concept-beleidsplan ontvangen; 
een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage II. Ook met deze standpunt-
bepalingen is - voor zover dat mogelijk was gegeven de uitgangspunten 
van het kabinet - rekening gehouden. Met name is gevolg gegeven aan 
suggesties om bepaalde uitspraken te verhelderen of om beleidsvoornemens 
nader toe te lichten. Van een deel van de ongevraagde reacties is wel 
terdege kennis genomen maar zij zijn niet verwerkt omdat zij zich principieel 
verzetten tegen het emancipatiestreven in de samenleving en tegen het 
emancipatiebeleid dat nu al 10 jaar door de rijksoverheid is gevoerd en dat 
door het kabinet onder andere blijkens het regeerakkoord 1982 is voortgezet. 

De behoefte aan de opstelling van dit plan is voortgekomen uit het besef 
dat een herbezinning op het emancipatievraagstuk en op de uitgangspunten 
van het overheidsbeleid op dit terrein om een aantal redenen noodzakelijk 
is. De afgelopen tien a vijftien jaar is de verandering in opvattingen en 
gedrag bij vele vrouwen en mannen aanzienlijk geweest. Desondanks is de 
maatschappelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen niet wezenlijk 
verminderd. Het blijkt dat met name in de maatschappelijke organisatie als 
zodanig barrières liggen voor het realiseren van gelijke mogelijkheden voor 
vrouwen en voor mannen. Het inzicht in de diepgang van de verschillen in 
positie tussen mannen en vrouwen en in de daaruit te trekken beleidscon-
sequenties is toegenomen. Zo is sinds 1977 steeds meer duidelijk geworden 
dat het realiseren van economische zelfstandigheid een noodzakelijke, zij 
het geen voldoende, voorwaarde voor emancipatie is. Op deze stelling 
wordt nader ingegaan in hoofdstuk III. 

Andere belangrijke onderdelen van de emancipatieproblematiek zijn 
verweven met de actuele verdelingsvraagstukken op het terrein van arbeid 
en inkomen; dit wordt door de huidige slechte sociaal-economische 
situatie extra scherp in het licht gesteld. Bovendien wordt thans meer dan 
voorheen de maatschappelijke ongelijkheid van mannen en vrouwen in 
verband gebracht met de normeringen die bestaan ten aanzien van 
leefvormen en seksualiteit en met de institutionalisering daarvan in de 
maatschappelijke organisatie. 

Met volledig respect uiteraard jegens degenen die een andere beschou-
wing zijn toegedaan, is het kabinet van oordeel dat het niet volgen van de 
maatschappelijke ontwikkelingen door een meer op structurele verande-
ringen gericht emancipatiebeleid zou leiden tot onaanvaardbaar hoge 
maatschappelijke kosten. Met name in de vorm van een groter beroep op 
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sociale uitkeringen, verspilling van investering in menselijk potentieel en 
toenemende maatschappelijke spanning door onvrede bij vrouwen 
vanwege voor hen onbereikbare mogelijkheden. 

Dit kabinet beschouwt de maatschappelijke ongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen als een belangrijk en actueel vraagstuk en rekent het voeren 
van een emancipatiebeleid tot zijn prioriteiten. Het kabinet meent dan ook 
dat bovengeschetste ontwikkelingen, waarop in hoofdstuk II nader zal 
worden ingegaan, aanleiding zijn tot een herbezinning op het emancipatie-
vraagstuk en op het gevoerde en te voeren beleid. Met de opstelling van dit 
plan wordt beoogd een samenhangend beeld te schetsen van de uitgangs-
punten en doeleinden van het emancipatiebeleid van de regering op de 
middellange en lange termijn en van concrete maatregelen en beleidsvoor-
nemens voor de korte termijn. In dit plan zelf is geen uitgebreide theoretische 
beschouwing over het emancipatievraagstuk noch een cijfermatige 
uiteenzetting over de positie van vrouwen opgenomen. Hierover zijn 
inmiddels vele publikaties verschenen, waaronder met name de tweede 
editie van de Sociale Atlas van de Vrouw van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau kan worden genoemd2. 

Om een doeltreffend emancipatiebeleid te kunnen voeren is het allereerst 
noodzakelijk helderheid te verkrijgen in de aard van het onderhavige 
maatschappelijke vraagstuk en met name in de visie, waarmee de regering 
dit tegemoet wil treden. Daarom zijn in hoofdstuk III nieuwe doelstellingen 
voor het emancipatiebeleid geformuleerd. Voor een aantal brede beleids-
gebieden die men gezamenlijk als kerngebied voor het emancipatiebeleid 
kan beschouwen, worden deze doelstellingen vervolgens in de hoofdstukken 
IV tot en met XI nader geconcretiseerd, aan de hand van een korte uiteen-
zetting van de situatie op die terreinen. 

Deze beleidsgebieden zijn gekozen hetzij omdat de overheid deze reeds 
langere tijd van essentieel belang acht voor het emancipatiestreven en 
daarop een actief voorwaardenscheppend beleid voert (met name arbeid, 
onderwijs en dergelijke), hetzij omdat mede door de bijdragen uit de 
vrouwenbeweging en op grond van wetenschappelijk onderzoek recentelijk 
meer inzicht is ontstaan in de betekenis van deze terreinen voor de positie 
van vrouwen (zoals gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening, 
seksueel geweld, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en ontwikkelings-
samenwerking). 

Het is overigens niet zo dat op beleidsgebieden die in dit plan niet 
afzonderlijk aan de orde komen, geen emancipatiebeleid wordt of zal 
worden gevoerd. Zo is bij voorbeeld op het terrein van het departement 
van Defensie beleid met betrekking tot de positie van vrouwen in de 
krijgsmacht in ontwikkeling. Onlangs is een ontwerp-beleidsnota hierover 
ter advisering aan de Emancipatieraad voorgelegd. Het onderhavige 
beleidsplan beoogt echter de hoofdthema's van het emancipatiebeleid in 
samenhang te behandelen. 

Per beleidsgebied wordt de relatie van dit plan met het lopende beleid 
verduidelijkt door het lopende beleid in essentie te typeren en/of een 
aanduiding te geven van beleidsmaatregelen die in diverse min of meer 
recente beleidsnota's en begrotingstoelichtingen van afzonderlijke bewinds-
personen zijn uiteengezet. Dit geldt met name voor de Nota inzake het 
beleid ter bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes (1984), 
het Emancipatieplan Binnenlandse Zaken (1983), de derde Onderwijseman-
cipatienota (1985) en de Nota Emancipatie in het CRM-beleid (1981). Ook 
worden beleidsvoornemens aangekondigd. 

Bij de voorbereiding van de formulering van het op verschillende 
beleidsterreinen te voeren beleid is gebruik gemaakt van de vele adviezen 
die de Emancipatieraad inmiddels heeft uitgebracht. 

Uit de formulering van de doelstellingen in het algemeen en op deze 
beleidsgebieden in het bijzonder en uit de vermelde maatregelen blijkt een 
differentiatie in doelgroepen van vrouwen, naar leeftijd en maatschappelijke 
situatie. Deze differentiatie wordt ook weerspiegeld in de deelprojecten die 
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in het kader van het projectstaatssecretariaat emancipatie in 1982 en 1983 
zijn gestart. 

Met de keuze van de beleidsterreinen waarop deze deelprojecten betrek-
king hebben is destijds bewust vooruitgelopen op de opstelling van het 
beleidsplan. Het gaat hier enerzijds om experimenteel beleid waardoor de 
in de deelprojecten voorbereide voorzieningen ten goede komen aan 
specifieke groepen vrouwen respectievelijk aan specifieke problemen die 
extra aandacht behoeven. Anderzijds is het de bedoeling op grond van de 
ervaringen die met dit experimentele beleid worden opgedaan te komen 
tot aanpassingen van het reguliere beleid, respectievelijk tot integratie 
daarin van deze specifieke voorzieningen. De thans in uitvoering zijnde 
deelprojecten lopen door tot in 1986. In de hierna volgende hoofdstukken 
wordt de stand van zaken slechts kort aangestipt; uitvoeriger uiteenzettingen 
zijn te vinden in de memories van toelichting bij de begroting van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en in de op 14 november 1984 aan de Tweede 
Kamer toegezonden beleidsbrief en tussentijdse rapportages3. 

De doelstellingen van het emancipatiebeleid zoals in deze nota verwoord, 
zullen fungeren als grondslag voor de beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen: 
zij zullen hun weerslag vinden in beleidsvoornemens op velerlei gebied en 
in departementale beleidsplannen. Voor de politieke besluitvorming 
daarover zullen zij een toetsingskader bieden. Door concrete beleidsmaat-
regelen te plaatsen in het perspectief van doelstellingen die voor de 
middellange en lange termijn zijn geformuleerd, kan de consistentie van 
het beleid in het oog worden gehouden. Bij deze beslissingen zal vaak een 
afweging tussen de doeleinden van het emancipatiebeleid van de regering 
en andere prioriteiten en belangen aan de orde zijn. 

Ook in de beleidsvorming van de afgelopen jaren is een dergelijke 
afweging door verschillende kabinetten steeds gemaakt; deze heeft haar 
weerslag gevonden in het geheel van maatregelen waaruit het daadwerkelijk 
gevoerde emancipatiebeleid in concreto bestaat. Binnen de grenzen van de 
overheidsverantwoordelijkheid en binnen de marges die bepaald worden 
door het streven naar het terugbrengen van de collectieve lastendruk en 
het voeren van een sociaal-economisch beleid gericht op een structureel 
herstel van onze economie, wordt met dit plan de koers van het emancipa-
tiebeleid voor de komende jaren uitgezet. 

Voor zover mogelijk zijn bij afzonderlijke in deze nota genoemde maatre-
gelen de kosten vermeld. De kosten van deze en van andere maatregelen 
zijn steeds begrepen in de gevoteerde gelden van de lopende begroting, 
dan wel in de meerjarenramingen, met andere woorden binnen de gestelde 
budgettaire kaders. Ten einde de financiële vertaling van het emancipatie-
beleid meer doorzichtig te maken zal het kabinet de mogelijkheid onderzoe-
ken tot het invoeren van een zogenoemde overzichtsconstructie. Hierop 
wordt in hoofdstuk XII nader ingegaan. 

Voor de realisering van dit beleidsplan en voor de daadwerkelijke 
integratie van emancipatie in het regeringsbeleid in het algemeen acht het 
kabinet een systematische en gecoördineerde aanpak van de verdere 
beleidsontwikkeling en -uitvoering noodzakelijk. In hoofdstuk XII is uiteen-
gezet op welke wijze de organisatie van het emancipatiebeleid verder vorm 
zal krijgen. 

II. VROUWENEMANCIPATIE ALS MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
EN BELEIDSVRAAGSTUK 

1. Enkele ontwikkelingen 

Vrouwen-emancipatiebewegingen zijn niet van vandaag of gisteren. In 
de nieuwste geschiedenis is aan het eind van de vorige eeuw en het begin 
van deze eeuw en vervolgens sinds het eind van de jaren zestig tot op de 
dag van vandaag, strijd gevoerd voor de bevrijding van de vrouw. Met 
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name onder vrouwen groeide het bewustzijn van het probleem van de 
scherpe scheiding tussen bezigheden van vrouwen en mannen. Daardoor 
werden al veel langer bestaande beperkingen voor vrouwen in rechten, 
maatschappelijke ontplooiingskansen en vrijheid om het eigen leven in te 
richten manifest. 

Vrouwenemancipatie is daarbij niet een ontwikkeling die tot Nederland 
beperkt is, of waarbij Nederland voorop loopt. Het Decennium voor de 
Vrouw (1976-1985) van de Verenigde Naties is uitdrukking van het wereld-
wijde karaktervan dit fundamentele maatschappelijke proces; tegelijkertijd 
heeft dit decennium ook in Nederland, de ontwikkeling, vormgeving en 
onderlinge afstemming van activiteiten en beleid met betrekking tot de 
emancipatie van vrouwen gestimuleerd1. 

Dit toe genomen bewustzijn en deze sterke aandrang uit de vrouwenbewe-
ging in ruime zin hebben in de loop der jaren geleid tot regeling van een 
aantal rechten voor vrouwen: 

- actief en passief kiesrecht; 
- toegang tot het gehele onderwijs (dezelfde leerplicht als jongens); 
- opheffing van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen; 
- zelfstandige toegang tot de arbeidsmarkt; 
- gelijke beloning; gelijke behandeling in het arbeidsproces; 
- vastlegging van het non-discriminatiebeginsel op grond van onder 

meer sekse in de herziene Grondwet en in internationale regelgeving. 

Ook de mogelijkheden voor vrouwen om deze rechten in praktijk te 
brengen en tot maatschappelijke ontplooiing te komen zijn toegenomen 
door ontwikkelingen als: 

- het beschikbaar komen van betrouwbare geboortenregelende middelen 
waardoor een belangrijke oorzaak van onzekerheid grotendeels kwam te 
vervallen. Een sterke daling van het gemiddeld kindertal per gezin in de 
laatste 25 jaar en een aanzienlijke verkorting van de levensfase met kinderen 
thuis: driekwart van de vrouwen krijgt nu rond het 30ste jaar haar laatste 
kind, terwijl in Nederland de gemiddelde levensduur van vrouwen 78 jaar 
is; 

- het beschikbaar komen van technische hulpmiddelen en de ontwikkeling 
van andere soorten arbeid (onder andere administratief). Deze hebben het 
belang van verschillen in spierkracht vrijwel doen verdwijnen; 

- de gestegen onderwijsdeelname van meisjes en vrouwen; 
- veranderingen in het karakter van de huishouding door techniek en 

welvaart: de introductie van huishoudelijke apparaten en de beschikbaarheid 
van produkten die weinig verdere bewerking vragen; 

- de stapsgewijze verkorting van de arbeidstijd van beroepsarbeid. 

Sinds 1974 maakt emancipatiebeleid als zodanig deel uit van het beleid 
van de rijksoverheid. De instelling van de Emancipatiekommissie als 
adviesorgaan van de regering was de bevestiging van het feit, dat verande-
ringen in de samenleving met betrekking tot de positie van vrouwen om 
een adequaat antwoord van de regering vragen. 

In de nota «Emancipatie, proces van verandering en groei» (1977)2 

formuleerde het toenmalige kabinet als uitgangspunt voor het te voeren 
emancipatiebeleid: «het scheppen van voorwaarden voor en het zo nodig 
stimuleren van veranderingsprocessen gericht op een grotere vrijheid van 
keuze voor vrouwen en mannen om alleen of samen met anderen vorm en 
inhoud aan hun leven te geven». 

Als beleidsdoelstellingen werden gegeven: 
- doorbreken van rolbeperkingen voor vrouwen en mannen; 
- inhalen van achterstanden bij vrouwen in rechten en maatschappelijke 

participatie en inhalen van achterstanden bij mannen in participatie in de 
persoonlijke levenssfeer; 

- bevordering van waardering bij mannen en vrouwen voor eigenschap-
pen en activiteiten, die traditioneel aan vrouw-zijn gekoppeld zijn. 
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Door middel van verdragen en afspraken in het kader van de Europese 
Gemeenschappen, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Raad van Europa en de 
Verenigde Naties heeft Nederland zich ook in internationaal verband 
verplicht tot het voeren van een emancipatiebeleid. 

Het op grond van deze doelstellingen, internationale richtlijnen, aanbeve-
lingen en verdragen gevoerde beleid heeft vooral bestaan uit activiteiten 
als: het tot stand brengen van wetgeving met betrekking tot de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsproces, het vastleggen 
van het non-discriminatiebeginsel op grond van onder meer sekse in de 
Grondwet, de voorbereiding van een algemene Wet gelijke behandeling, 
het aanbrengen van wijzigingen in het personen- en familierecht, de 
subsidiëring van activiteiten van de vrouwenbeweging en van projecten 
gericht op mentaliteitsverandering in de samenleving, het treffen van 
stimulerende maatregelen op het vlak van vorming, onderwijs, opleiding 
en onderzoek. 

2. Maatschappelijke fricties 

De afgelopen jaren is weliswaar de vrouwenemancipatie voortgeschreden, 
maar zijn ook fricties zichtbaarder geworden3. 

- Het percentage vrouwen (van 15 jaar en ouder) dat tot de beroepsbe-
volking behoort, nam tussen 1971 en 1981 toe van 30% tot 38% van de 
totale vrouwelijke bevolking; dat van gehuwde vrouwen zelfs van 17% tot 
33%. De arbeidsmarktdeelname onder gehuwde vrouwen in de leeftijds-
klasse van 25 tot 40 jaar is tussen 1960 en 1983 gestegen van 7 tot 40%. 
Echter, deze groei heeft zich voornamelijk via deeltijdarbeid gerealiseerd, 
waardoor het arbeidsvolume gemeten in mensjaren beduidend minder 
toenam. Het aantal ongehuwde werkende vrouwen bleef in deze periode 
ongeveer gelijk, zodat het deel van de totale werkgelegenheid dat vrouwen 
voor hun rekening nemen per saldo enkele procentpunten toenam. De 
segregatie tussen mannen- en vrouwenfuncties zowel naar sector als naar 
niveau is daarbij vrijwel niet verminderd. 

Bovendien heeft de toegenomen deelname van gehuwde vrouwen aan 
betaalde arbeid ternauwernood geleid tot een grotere deelname van 
gehuwde mannen aan het huishouden en het grootbrengen van de 
kinderen. In de praktijk betekent dit dat meer vrouwen een dubbele taak 
vervullen. 

Vrouwen die na een onderbreking van een aantal jaren opnieuw tot de 
arbeidsmarkt willen toetreden worden geconfronteerd met het ontbreken 
of de veroudering van hun opleiding, onbekendheid met het functioneren 
van de huidige arbeidsmarkt, weerstanden in hun omgeving en het niet of 
nauwelijks aanwezig zijn van voorzieningen die het hun kunnen vergemak-
keiijken hun huishoudelijke en verzorgende taken met betaalde beroepsar-
beid te combineren. 

- Recent onderzoek4 wijst uit dat 80% van de bevolking zich uitspreekt 
voor het samen delen door vrouwen en mannen van de zorg voor het 
huishouden en het grootbrengen van de kinderen. Echter de mogelijkheid 
dit werk te combineren met betaalde arbeid wordt door diverse factoren 
nadelig beïnvloed: de woon-werk afstand; het gebrek aan (onderlinge) 
afstemming van arbeidstijden, schooltijden en openingsuren van winkels; 
het ontbreken van de mogelijkheid van ouderschapsverlof; de ontoereikende 
particuliere of collectieve ondersteunende voorzieningen zoals kinderop-
vang. 

- De verscheidenheid van leefvormen is sterk toegenomen. Het aantal 
alleenwonenden, samenwonenden, (echt)paren zonder kinderen, alleen-
staande moeders (maar ook vaders) met kinderen is gegroeid, terwijl het 
aantal gezinnen bestaande uit man, vrouw en kind(eren) relatief terugloopt. 
Van alle huishoudens bestond in 1978 nog maar 46% uit een echtpaar met 
kind(eren). Ook de in omvang gegroeide groep van ongehuwde vrouwen 
ondervindt de gevolgen van de maatschappelijke achterstelling. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19052, nrs. 1-2 9 



Binnen de huishoudens van samenlevenden - gehuwd of niet - valt een 
groeiende behoefte te onderkennen om als zelfstandige personen te leven 
en onder andere economisch zelfstandig te zijn. Echter thans is nog steeds 
een deel van de sociale zekerheidsregelingen gebaseerd op een systeem 
waarin de gehuwde man als kostwinner voor vrouw en kinderen als norm 
geldt. Tot voor kort was dit ook met het belastingstelsel het geval. Bovendien 
heeft de toegenomen verscheidenheid van leefvormen nog niet geleid tot 
een wezenlijke verandering van het woningaanbod. 

- De scholingsgraad5 van vrouwen in de jongere generaties is sterk 
gestegen. Echter, hun vakkenpakketten zijn veelal zodanig gekozen, en hun 
beroepsvoorbereiding is vaak zo beperkt dat zij alleen al daardoor kwetsbaar 
zijn op de arbeidsmarkt en in een beperkt aantal specifieke functies - assis-
terend, verzorgend, representatief - terechtkomen. De verschillen in studie-
en vakkenkeuze tussen jongens en meisjes zijn verdwenen noch kleiner 
geworden. Dit knelt des te meer indien men er van uitgaat, dat de huidige 
generatie kinderen in de toekomst zal leven in een maatschappij waarin 
van volwassenen als regel verwacht zal worden dat zij zelf door arbeid in 
eigen levensonderhoud voorzien. 

- Pleidooien voor roldoorbreking en opheffing van de scheiding tussen 
traditionele «mannen-» dan wel «vrouwenberoepen» blijken een nogal 
eenzijdig effect te hebben. In toenemende mate worden mannen aangesteld 
in functies (verpleging, bedrijfsmaatschappelijk werk) die tot dan toe 
vrijwel uitsluitend door vrouwen werden uitgeoefend. Het omgekeerde 
komt nauwelijks voor. Mannen nemen bovendien binnen die tot voor kort 
«vrouwelijke» beroepen in toenemende mate de hogere functies voor hun 
rekening. Ook hiervan komt het omgekeerde niet of nauwelijks voor. 

- De vrijheid van vrouwen om zich maatschappelijk te bewegen en hun 
gevoel van zelfbewustzijn en zelfstandigheid zijn toegenomen; echter, 
daarmee zijn ook de nog bestaande beperkingen van die vrijheid meer 
zichtbaar geworden: seksueel geweld op straat, maar ook in de persoonlijke 
levenssfeer; lastig gevallen worden in de werksituatie; pornografische 
voorstellingen die als uitingen van minachting en agressie tegen vrouwen 
worden herkend. 

Door het toegenomen zelfbewustzijn zijn ook duidelijker bezwaren naar 
buiten gekomen tegen de manier waarop vrouwen niet zelden in de 
gezondheidszorgen de maatschappelijke dienstverlening worden tegemoet 
getreden. 

- Ondanks de ruime verbreiding van de emancipatiegedachte in de 
samenleving en de veranderingen in de publieke opinie en in het gedrag 
van grote groepen mensen, is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wat betreft hun maatschappelijke positie niet wezenlijk veranderd. 

De invloedrijke functies in de samenleving en in de politiek vormen nog 
steeds in hoofdzaak een mannendomein; ook daardoor is de invloed van 
vrouwen als groep nog te gering om te bereiken dat de door velen gewenste 
veranderingen worden doorgevoerd. 

3. Uitgangspunten voor vernieuwd emancipatiebeleid 

In de afgelopen jaren is het inzicht in de problematiek die inherent is aan 
de voortgang van het emancipatieproces, en in de daaruit te trekken 
beleidsconsequenties verbreed en verdiept. De gesignaleerde ontwikkelin-
gen vormen te zamen een onmiskenbare aanwijzing dat gedragsverande-
ringen zich zullen voortzetten. De emancipatieontwikkeling heeft daarmee 
het karakter aangenomen van een fundamenteel en onomkeerbaar veran-
deringsproces, waarop de samenleving als geheel, getuige de veel voorko-
mende fricties, nog onvoldoende is ingesteld. Het aantal en de verschei-
denheid van eisen die op steeds meer terreinen van openbaar bestuur door 
vrouwen worden gesteld, nemen dan ook gestaag toe. In de huidige 
maatschappelijke organisatie blijkt op tal van punten de ongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen als het ware besloten te liggen. Het totaal van 

Tweede Ka mer, vergaderjaar 1984—1985, 19052, nrs. 1—2 I0 



deze ontwikkelingen heeft geleid tot de conclusie dat intensiveren van het 
huidige emancipatiebeleid noodzakelijk is. Dit brengt tevens met zich mee 
het opnieuw vaststellen van de uitgangspunten en doelstellingen van dit 
beleid. 

Het kabinet wil emancipatie niet meer alleen definiëren als het probleem 
van een achtergestelde groep. Het gaat er met name niet zo zeer om dat 
vrouwen een achterstand hebben in te halen. Het gaat er veeleer om te 
bereiken dat het verschil tussen de seksen als element in de maatschappelijke 
organisatie niet langer tot effect heeft, dat systematisch de feitelijke 
mogelijkheden voor de ene groep kleiner zijn dan voor de andere. De 
regering gaat uit van de fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen en acht het haar taak om ongerechtvaardigde verschillen in 
kansen en behandeling weg te nemen. 

Tot nu toe is de (economische) afhankelijkheid van vrouwen ten opzichte 
van mannen veelal opgevat als een kwestie van rolkeuze. Daarbij werd als 
probleem weliswaar onderkend dat deze keuze niet vrij was, omdat daartoe 
maatschappelijke voorwaarden (voorzieningen en gelijke opleidingskansen) 
ontbraken. Er werd echter vaak over het hoofd gezien dat niet alleen 
traditionele waardepatronen en socialisatieprocessen vrouwen tot «een 
keuze» voor het huisvrouwschap brachten, maar dat ook allerlei maatschap-
pelijke structuren, instituties en het door de overheid gevoerde beleid deze 
rolverdeling sanctioneerden. 

Want ook los van een expliciet emancipatiebeleid is de overheid geen 
neutrale instantie ten aanzien van de sekseverschillen. Op velerlei terrein 
oefent ze invloed uit op de posities en het handelen van mensen, bij 
voorbeeld door al of niet regels te stellen en al of niet voorzieningen te 
scheppen. Niet alleen het openbare leven van burgers wordt daardoor 
beïnvloed, maar ook hun privé-sfeer, direct dan wel indirect. Op vele 
gebieden dienen barrières te worden weggenomen. In het beleid dienen, 
ten einde voorwaarden voor gelijke keuzemogelijkheden van individuen te 
scheppen, nieuwe voor de gehele samenleving geldende afwegingen 
plaats te vinden die hun neerslag krijgen in wetten, maatregelen of voorzie-
ningen. Deze afwegingen zullen, evenals de veelal impliciete afwegingen 
die aan het voorafgaande beleid ten grondslag lagen, indringende gevolgen 
kunnen hebben voor het persoonlijke leven van mensen. Daarmee beoogt 
het kabinet uitgaande van de noodzaak van werkelijk gelijke mogelijkheden 
ongeacht sekse de maatschappelijke voorwaarden te beïnvloeden waaronder 
mensen individuele keuzen voor de inrichting van hun bestaan maken. 

Het kabinet acht die laatste keuze te behoren tot de eigen verantwoorde-
lijkheid en persoonlijke levenssfeer van ieder individu, respecteert de 
uitkomst daarvan zonder meer en hecht positieve betekenis aan pluriformi-
teit. Dit impliceert in het kader van het streven naar economische zelfstan-
digheid tevens dat het aangaan van relaties, bij voorbeeld een huwelijk, en 
de keuze voor het verzorgen en opvoeden van kinderen (gedurende een 
bepaalde periode van het leven) een kwestie is van individuele verantwoor-
delijkheid en de daaraan verbonden consequenties op het terrein van 
arbeid en inkomen. Het is echter niet langer vanzelfsprekend dat ouderschap 
voor vrouwen, anders dan voor mannen, zou betekenen het gedurende de 
gehele dag en het gehele leven uitsluitend beschikbaar zijn voor verzorging, 
opvoeding en zelfs alle huishoudelijke taken. 

In het licht van het emancipatieproces dient het grootbrengen van 
kinderen voor mannen en vrouwen gelijkelijk gecombineerd te kunnen 
worden met deelname aan betaalde arbeid. Het opgroeien van kinderen als 
vanzelfsprekend en noodzakelijk element in onze maatschappij en met 
name de uitoefening van ouderschapstaken vormen een essentieel aan-
dachtspunt in de maatschappelijke veranderingen ten aanzien van de 
posities van mannen en vrouwen. Het emancipatiebeleid dient een gediffe-
rentieerd beleid te zijn en gaat uit van een pluriformiteit in leefvormen. 
Voorts is een onderscheid naar generatie een belangrijk aspect hierbij. Het 
gaat immers om een beleid en een na te streven situatie voor de middellange 
en lange termijn. 
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Het kabinet realiseert zich terdege dat sommige groepen in de bevolking, 
bij voorbeeld de ouderen, voor zich zelf geen verandering van leefsituatie 
en taakverdeling wensen. Het kabinet heeft er ten volle begrip voor dat 
vrouwen uit deze groepen nóch de mogelijkheid nóch de wens hebben tot 
deelname aan betaalde arbeid. Er kan immers niet aan voorbij worden 
gegaan dat deze groepen de inrichting van hun leven gebaseerd hebben op 
traditionele patronen in een periode voorafgaand aan de recente emanci-
patie-ontwikkeling. Met deze situatie wenst het kabinet nadrukkelijk 
rekening te houden met name bij het inkomensbeleid. Dit neemt niet weg 
dat er, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften en 
wensen van inmiddels brede lagen van de bevolking een koers is uitgezet, 
op grond waarvan regelgeving en beleid in de gewenste richting dienen te 
worden bijgesteld. 

Dit betekent dat de jongere generatie, die al in die richting denkt en 
handelt, daarop degelijk verder moet worden voorbereid. Het welslagen 
van het emancipatieproces van meisjes is een belangrijke voorwaarde voor 
de realisering van hun mogelijkheden tot zelfstandigheid en maatschappe-
lijke participatie. Op het gebied van bewustwording, scholing, arbeid, 
inkomen en vrije tijd bestaan echter speciaal voor meisjes specifieke 
knelpunten. Over maatregelen ter bestrijding van achterstand en achter-
stelling van meisjes zal binnenkort een adviesaanvraag naar de Emancipa-
tieraad worden gezonden. 

III. DOELSTELLINGEN VAN HET REGERINGSEMANCIPATIEBELEID 

1. Hoofddoelstelling 

Het kabinet ziet het emancipatieproces, dat leidt tot gelijke maatschappe-
lijke posities van vrouwen en mannen, als een onomkeerbare en uit 
rechtvaardigheidsoverwegingen ook beleidsmatig gewenste ontwikkeling. 
Het kabinet volgt hiermee, zoals in het vorige hoofdstuk gesteld, een 
autonome ontwikkeling, een proces van sociaal-culturele verandering dat 
koerst in de richting van vernieuwing van het maatschappelijk bestel. 

Het kabinet acht het voor de voortgang van dit proces noodzakelijk 
barrières weg te nemen en sturend op te treden om overgangsproblemen 
en de bijbehorende fricties zo veel mogelijk te doen verminderen. Het 
kabinet kiest daarom als centrale beleidsdoelstelling voor het regerings-
emancipatiebeleid voor de middellange termijn: het bevorderen van de 
ontwikkeling van de huidige maatschappij, waarin het sekseverschil nog in 
zo grote mate is geïnstitutionaliseerd naar een pluriforme maatschappij, 
waarin ieder ongeacht sekse of burgerlijke staat de mogelijkheid heeft een 
zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke 
rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden kunnen realiseren. 

Met deze omschrijving wordt de gewenste situatie aangegeven waarnaar 
met het emancipatiebeleid wordt gestreefd. In hoofdstuk II is reeds aange-
geven dat de kern van het emancipatievraagstuk hierin bestaat, dat het 
sekseverschil een van de grondslagen vormt voor de maatschappelijke 
organisatie, en op een zodanige wijze dat systematisch de feitelijke moge-
lijkheden voor de ene groep kleiner zijn dan voor de andere. 

Omdat deze ongelijke kansen in de maatschappij verankerd zijn, is er 
sprake van een structureel ongelijke machtsverhouding tussen mannen en 
vrouwen. Onder macht wordt hier verstaan het feitelijk in staat zijn de 
gedragsalternatieven van anderen te beïnvloeden alsmede invloed op de 
maatschappelijke besluitvorming uit te oefenen. Dat is niet alleen terug te 
vinden in de verdeling van verschillende soorten werk over mannen en 
vrouwen (betaalde en onbetaalde arbeid) alsmede binnen deze soorten 
arbeid, maar ook in normeringen die bestaan met betrekking tot leefvormen 
en seksualiteit en in de institutionalisering hiervan in onze maatschappij. 
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Hoewel in de praktijk steeds meer mensen een andere keus maken, 
wordt in de huidige samenleving en onder andere in het overheidsbeleid 
de keus voor een traditionele rolverdeling nog vaak als vanzelfsprekend 
uitgangspunt genomen vergeleken met andere manieren om vorm aan het 
leven te geven. Hierin spelen gevestigde opvattingen, zoals die via opvoeding 
en onderwijs worden doorgegeven maar ook de neerslag daarvan in 
gevoerd overheidsbeleid een onmiskenbare rol. De individuele wensen om 
een andere keus te maken worden juist hierdoor in hun realiseringskansen 
beperkt. 

De vrouwenbeweging heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
analyse van de afhankelijke positie van vrouwen in de maatschappij en in 
de persoonlijke levenssfeer. Deze afhankelijke positie van vrouwen kan 
alleen doorbroken worden door het creëren van een grotere zelfstandigheid, 
zodanig dat het machtsverschil wordt omgezet in een machtsevenwicht 
tussen mannen en vrouwen. Eerst wanneer een dergelijke situatie bereikt is 
zal er werkelijke keuzevrijheid kunnen bestaan. 

Voor deze grotere zelfstandigheid is essentieel dat iedere volwassene in 
staat zal zijn in het eigen levensonderhoud te voorzien en voor zich zelf te 
zorgen en in vrijheid te kiezen voor het aangaan van relaties en voor het 
nemen van verantwoordelijkheid voor kinderen. In die situatie zullen de 
ongelijk vormige afhankelijkheidsposities van mannen en vrouwen in 
persoonlijke relaties zijn teruggedrongen. Het streven naar verzelfstandiging 
van vrouwen betekent overigens niet dat de individuele waarde en het 
maatschappelijk belang van op persoonlijke verbondenheid gebaseerde 
relaties of leefvormen zou worden ontkend. Evenmin behoeven deze 
relaties door verzelfstandiging af te nemen of ten koste van gezin en 
kinderen te gaan. Het kabinet heeft dan ook met instemming kennisgenomen 
van het advies van de Nederlandse Gezinsraad, waarin het belang van 
(economische) onafhankelijkheid van de partners voor een gelijkwaardige 
relatie tussen hen wordt onderstreept. 

In het begrip «pluriforme maatschappij» ligt de maatschappelijke 
erkenning besloten van de variëteit van gedrags- en relatievormen, waarbij 
het bestaande huwelijksmodel niet im- of expliciet als enig uitgangspunt 
wordt genomen. Het kabinet is er zich van bewust dat met name bij de 
totstandkoming van nieuwe rechtsregels ten aanzien van niet-huwelijkse 
relatievormen zorgvuldig moet worden afgewogen of deze niet van een in 
ons rechtssysteem ongefundeerde veronderstelling van economische 
afhankelijkheid tussen de partners uitgaan. 

2. Subdoelstellingen 

Het streven de ongelijke machtsverdeling tussen vrouwen en mannen te 
doorbreken kan ten behoeve van de beleidsmatige operationalisering in 
drie subdoelstellingen onderscheiden worden die elk een onmisbaar 
element in het geheel vormen. Elk van de subdoelstellingen vergt andere 
vormen van overheidshandelen. De centrale beleidsdoelstelling kan 
worden vertaald in de volgende drie subdoelstellingen: 

a. het verzekeren van gelijke rechten van vrouwen en mannen; 
b. het bereiken van structurele veranderingen waardoor sekseverschil 

niet langer een van de pijlers van de maatschappelijke organisatie vormt; 
c. het doorbreken van beeldvorming in termen van mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. 

Deze drie subdoelstellingen worden hierna nader uitgewerkt. 

Ad a. Gelijke rechten 

Het gaat er hierbij om, dat op de korte termijn de nog bestaande formele 
ongelijkheden in wettelijke regelingen worden geëlimineerd en dat nieuwe 
wetgeving en beleid worden ontwikkeld die er op gericht zijn op de 
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middellange termijn feitelijk voorkomende ongelijke behandeling weg te 
nemen en discriminatie te bestrijden. Met deze uitwerking van de eerste 
subdoelstelling van het emancipatiebeleid wordt beoogd een grens te 
stellen aan de feitelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Het beleid gericht op vastlegging en realisering van het beginsel van 
gelijke behandeling en non-discriminatie ondergaat sterke impulsen van 
internationale ontwikkelingen op dit gebied. Zowel het VN-verdrag gericht 
op de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens de vrouw, als 
de richtlijnen inzake de gelijke behandeling van vrouwen en mannen van 
de Europese Gemeenschap, als ook diverse verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, zijn er op gericht de zich wijzigende normen voor de 
internationale gemeenschap juridisch vast te leggen. 

Om de zowel in de privésfeer als in de maatschappij bestaande ongelijkheid 
ongedaan te maken zijn deze echter niet voldoende. Maar het realiseren 
van formeel gelijke rechten en het voeren van een anti-discriminatiebeleid 
op alle beleidsterreinen is te beschouwen als een noodzakelijke eerste stap. 

Bij dit eerste «spoor» van het emancipatiebeleid is ook de overweging 
van belang dat gelijke rechten alleen dan aan de orde zijn als sprake is van 
gelijke situaties. Soms kan de situatie van vrouwen een behandeling die 
verschilt van die van mannen noodzakelijk maken. Dergelijk beleid kan 
zowel betrekking hebben op biologische feiten (men denke aan het zwan-
gerschapsverlof of taakverlichtende maatregelen voor oudere vrouwen) als 
op maatschappelijk bepaalde achterstanden. In het laatste geval zal het 
uiteindelijke doel van maatregelen die bijvoorbeeld een voorkeursbehande-
ling inhouden, zijn het verwezenlijken van gelijke maatschappelijke posities 
van vrouwen en mannen. 

Ad b. Structurele veranderingen 

Een samenleving met gelijke posities voor vrouwen en mannen ziet er 
anders uit dan de huidige: vrouwen zullen onder andere een grotere 
verscheidenheid en vooral meer invloedrijke functies vervullen, terwijl 
mannen aanzienlijk meer tijd en energie zullen besteden aan de huishoude-
lijke en verzorgende arbeid in de privé-sfeer. 

Vrouwen zullen economisch niet meer afhankelijk zijn van mannen en 
daarmee zal ook in andere opzichten hun zelfstandigheid groter kunnen 
zijn. De relevantie van het sekseverschil voor de inrichting van maatschap-
pelijke instituties maar ook voor het toekomstperspectief van volgende 
generaties zal daardoor afnemen. Het aandeel van vrouwen in de maat-
schappelijke besluitvorming zal toenemen. 

Als uitwerking van de tweede subdoelstelling van het emancipatiebeleid 
voor de middellange termijn wil het kabinet daarom - in de volgende 
hoofdstukken van dit beleidsplan en in de volgende fasen van beleidsont-
wikkeling - nagaan hoe thans op onderscheiden maatschappelijke deelter-
reinen ongelijke posities van vrouwen en mannen in stand worden gehouden 
en welke rol het overheidsbeleid daarbij speelt. Vervolgens zullen op 
deelterreinen toegesneden doelstellingen worden geformuleerd gericht op 
structurele veranderingen die de voorwaarden vormen voor het bereiken 
van feitelijk gelijke posities van vrouwen en mannen. 

De gemeenschappelijke noemer van die doelstellingen is dat met name 
bij de formulering van regelgeving en bij de vormgeving aan voorzieningen 
niet im- of expliciet wordt uitgegaan van een toewijzing van taken aan 
mannen en vrouwen op basis van hun sekse en van hun positie in een 
leefvorm dan wel hun seksuele voorkeur. Dit wil zeggen dat structurele 
veranderingen zijn gericht op een situatie waarin mensen zowel werkzaam-
heden in het openbare leven als in de persoonlijke levenssfeer verrichten 
en in staat zijn in beide opzichten voor zich zelf te zorgen en daarbij in 
vrijheid te kunnen kiezen hoe zij hun relaties met andere mensen vorm 
willen geven. Daarbij moet met name gedacht worden aan het wegnemen 
van de onevenredige belasting van vrouwen in verband met kinderen. 
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Ad c. Verandering in de beeldvorming 

Op alle beleidsterreinen blijkt beeldvorming in termen van mannelijkheid 
en vrouwelijkheid een rol te spelen bij het in stand houden van de maat-
schappelijke ongelijkheid van mannen en vrouwen. De vrouwenbeweging 
heeft een belangrijke rol vervuld bij het blootleggen van deze mechanismen. 
Wellicht is het meest zichtbare element in de emancipatie-ontwikkelingen 
de groeiende bewustwording bij vrouwen van en het toegenomen inzicht 
in hun achtergestelde positie. Willen deze bewustwording en dit inzicht 
evenwel een effectieve bijdrage vormen aan maatschappelijke verandering 
zoals in de centrale doelstelling omschreven, dan is een versterking van dit 
proces nodig: het bereiken van individuele en collectieve weerbaarheid van 
vrouwen, in die zin dat zij in staat zijn zich te verzetten, alternatieve ge-
dragsvormen te ontwikkelen en zich maatschappelijk en politiek te organi-
seren om de onder b beschreven structurele veranderingen te kunnen 
bereiken. In dit kader dient het aandeel van vrouwen in het openbaar 
bestuur toe te nemen. 

Ondersteuning van de vrouwenbeweging (in ruime zin)' is daarom een 
essentieel onderdeel van het emancipatiebeleid van de overheid. Daarnaast 
zal het beleid inspelen op de in snel tempo veranderende opvattingen over 
de posities van vrouwen en mannen in de samenleving ten einde de op 
gang gebrachte mentaliteitsverandering waar mogelijk te ondersteunen. 
Hierbij is het in het bijzonder van belang het inzicht in de achterstelling van 
vrouwen te vergroten bij mannen, vooral bij die mannen die vanuit 
sleutelposities in de maatschappij de feitelijke mogelijkheden van vrouwen 
mede bepalen. 

In dit verband is aparte aandacht op zijn plaats voor die gebieden in de 
samenleving, waarin de beeldvorming ontstaat en wordt veranderd, 
bevestigd en doorgegeven. Naast het gezin zijn dat het onderwijs, de 
kerken en levensbeschouwelijke instellingen en de media. Ook doordringt 
deze beeldvorming de taal, de wetenschappen en de kunsten. In de 
maatschappelijke organisaties die zich in het bijzonder op deze «cultuur-
aspecten» van de samenleving richten, worden de machtsposities bekleed 
door mannen, wordt in het gehanteerd mensbeeld eerder van mannen dan 
vrouwen uitgegaan en bestaat over vrouwen een traditionele onderschik-
kende beeldvorming. 

Vrouwen hebben zich dan ook de laatste jaren in toenemende mate sterk 
gemaakt om door te dringen in deze sectoren, en via de bestaande kanalen 
maar ook door het banen van eigen wegen te werken aan een meer 
emancipatoire beeldvorming ten aanzien van vrouwen. Het beleid van de 
regering op dit terrein, evenals het cultuurbeleid in engere zin, is gelet op 
de fundamentele vrijheden die hier in het geding zijn voorwaardenschep-
pend, niet inhoudsbepalend. In het kader van het hier ontwikkelde emanci-
patiebeleid wil het kabinet dan ook de gelijke kansen van mannen en 
vrouwen bevorderen door het stimuleren van cultuuruitingen die de 
bestaande beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen ter discussie 
stellen. Hierbij kan met name gedacht worden aan het verlenen van 
ondersteuning door middel van subsidiëring. Prioriteit wordt daarbij 
gegeven aan initiatieven van vrouwen zelf. 

IV. BELEIDSINSTRUMENTEN VAN SPECIFIEK EMANCIPATIEBELEID 

In dit hoofdstuk wordt een algemene uiteenzetting gegeven van de wijze 
waarop de instrumenten wetgeving, positieve actie, voorlichting, onderzoek 
en subsidiëring specifiek ter realisering van de doelstellingen van het 
emancipatiebeleid worden ingezet. Vanzelf spreekt dat beleidsinspanningen 
vaak een gemengd karakter dragen, bij voorbeeld dat op een bepaald 
terrein zowel wetgeving geschiedt als voorlichting wordt gegeven. Ook de 
voorbeeldfunctie van de overheid is in dit opzicht zeer belangrijk, vooral 
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waar het gaat om de voorkeursbehandeling in het kader van het overheids-
personeelsbeleid. 

Voorafgaand aan de afzonderlijke behandeling van de vijf genoemde 
beleidsinstrumenten zullen enige algemene opmerkingen worden gemaakt 
over de relatie van het streven naar privatisering, deregulering en decen-
tralisatie tot de doeleinden van het emancipatiebeleid. Een eerste vraag is 
of gezien het beleid van de privatisering er ook in het emancipatiebeleid 
overheidsvoorzieningen bestaan, die evenzeer door de particuliere sector 
zouden kunnen worden verzorgd. Het antwoord op deze vraag moet waar 
het het specifieke emancipatiebeleid betreft ontkennend luiden. In de 
voorzieningen die met de emancipatiegelden worden gecreëerd verricht 
immers de rijksoverheid zelf in het overgrote deel der gevallen geen 
uitvoerende taken. Het gaat veelal om eenmalige of kortlopende subsidies 
die tot doel hebben door middel van een tijdelijke impuls emancipatieont-
wikkelingen te ondersteunen waaraan naderhand in de desbetreffende 
sectoren zelf voortgang kan worden gegeven. Het op deze wijze gericht en 
op bescheiden schaal ondersteunen van het emancipatieproces in de 
samenleving, is een essentieel element van het emancipatiebeleid. 

Het geheel of ten dele privatiseren van functies of voorzieningen die 
thans mede uit emancipatieoverwegingen uit collectieve middelen worden 
betaald, vraagt om een afweging van de in het geding zijnde beleidsdoel-
einden, waaronder financieel-economische. De toetsingsfunctie die aan dit 
beleidsplan is toegekend, brengt met zich mee dat steeds in de besluitvor-
ming zal worden betrokken in hoeverre het in stand houden van een 
dergelijke collectieve voorziening voor het bereiken van de doeleinden van 
het emancipatiebeleid noodzakelijk is, dan wel in hoeverre er ook andere 
mogelijkheden zijn deze na te streven. 

Een tweede vraag is hoe het emancipatiebeleid zich verhoudt tot het 
streven naar deregulering. Bij de toetsing van bestaande en nieuwe 
wetgeving op het terrein van de emancipatie aan de toetsingspunten voor 
de deregulering zal het kabinet met name in het oog houden dat het 
verzekeren van gelijke rechten van mannen en vrouwen een essentieel en 
onmisbaar onderdeel van het regeringsemancipatiebeleid is, dat als 
zodanig een belangrijke politieke prioriteit toekomt. 

Niet alleen gaat het daarbij om het elimineren van ongelijkheid, waartoe 
ons land ook op grond van de Grondwet en internationale verdragen 
verplicht is, maar ook wordt daarmee een formele basis gelegd voor de 
taak van de overheid om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het 
emancipatievraagstuk als een zeer belangrijk probleem van deze tijd. In het 
kader van het experimentele vernieuwingsbeleid kan bovendien een op 
bijzondere voorzieningen gerichte regelgeving noodzakelijk zijn. 

Het kabinet erkent overigens dat wetgeving op het emancipatieterrein 
óók de functie vervult van het bieden van tegenwicht tegen normering en 
beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid; als zodanig 
kan emancipatiewetgeving bijdragen aan mentaliteitsverandering. 

Een derde vraag betreft de onderlinge verhouding tussen decentralisatie 
en emancipatiebeleid. Er is een indirecte relatie tussen beide aanwezig in 
zoverre decentralisatie wordt overwogen voor beleidsterreinen die voor het 
emancipatiebeleid van belang zijn. Er is sprake van een direct verband 
indien decentralisatievoorstellen worden gedaan die het specifieke emanci-
patiebeleid betreffen. Er bestaat een spanning tussen het emancipatiebeleid 
en het decentralisatiestreven, wanneer impulsen vanuit de centrale 
overheid moeten garanderen dat ook de lagere overheden bij hun beleid 
aandacht besteden aan de emancipatieproblematiek. 

Onder meer uit het onderzoek van de Emancipatieraad' is gebleken dat 
de gemeentelijke en provinciale overheden het emancipatiebeleid op hun 
niveau veelal nog niet als facetbeleid opvatten, maar zich beperken tot de 
uitvoering van de Tijdelijke Rijksbijdrageregeling ter stimulering van 
emancipatiewerk of zich zelfs nog minder inspanning willen getroosten. 
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Per onderdeel van het emancipatiebeleid zal worden beslist over de mate 
van sturing door de rijksoverheid die gewenst wordt geacht. In een aantal 
gevallen kan een argument voor een (tijdelijke) sturing van de rijksoverheid 
zijn, dat het gaat om emancipatiebevorderende voorzieningen die zich 
te midden van reeds langer bestaande werksoorten nog een plaats moeten 
verwerven. 

1. Wetgeving 

Binnen het emancipatiebeleid hebben wet- en regelgeving primair tot 
doel discriminatie te bestrijden, gelijke behandeling en daarmede het 
bereiken van gelijke rechten te verzekeren. Dit kan op twee manieren 
gerealiseerd worden: in de eerste plaats door het non-discriminatiebeginsel 
en het gelijkheidsbeginsel in wetten vast te leggen, in de tweede plaats 
door met wetgeving expliciet gelijke behandeling na te streven. Een 
belangrijke plaats binnen de wet- en regelgeving heeft het gelijkheidsbe-
ginsel inhoudende dat mannen en vrouwen in gelijke gevallen gelijk 
behandeld dienen te worden. 

Voor het beleid zijn niet alleen de nationale regels van belang, maar ook 
de op internationaal niveau vastgelegde regels, onder andere in de vorm 
van verdragen, richtlijnen en aanbevelingen. Een internationaal goed 
afgestemde aanpak bevordert de realisering van de emancipatiedoelstellin-
gen niet alleen in eigen land. Derhalve zal het streven erop gericht blijven, 
waar mogelijk aan internationale ontwikkelingen bij te dragen en het beleid 
mede in het licht van internationaal ontwikkelde normen en inzichten 
verder uitte werken. 

In de nationale wetgeving is het non-discriminatie en het gelijkheidsbe-
ginsel vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Realisering van dit beginsel 
betekent allereerst het wegnemen van ongerechtvaardigde verschillen in 
de bestaande wetgeving. Met het oog hierop heeft de regering in 1978 een 
inventarisatie laten maken van alle wetgeving waarin een onderscheid 
werd gemaakt tussen mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden. Uit 
een aantal van de in deze inventarisatie genoemde wettelijke regelingen 
zijn inmiddels discriminerende bepalingen geschrapt. Het voornemen is de 
nog voorkomende bepalingen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 
mannen en vrouwen - anders dan om biologische redenen - te wijzigen. 
Dit betreft onder andere het personen- en familierecht, het afstammingsrecht, 
en het naamrecht, waarvan in de afgelopen tijd voorontwerpen van wet 
zijn verschenen. 

Binnenkort zal een nieuwe voortgangsnota over de stand van zaken van 
de operatie «Anders Geregeld» uitgebracht worden. Uiteraard zal het 
gelijkheidsbeginsel ook uitgangspunt zijn van alle nog in te dienen wets-
voorstellen en overige regelgeving. Wetgeving kan voorts gehanteerd 
worden als instrument specifiek gericht op het naderbij brengen van de 
doelen van het emancipatiebeleid. In dit licht dient de totstandkoming van 
de Wet gelijke behandeling gezien te worden. In het Regeerakkoord is 
vastgelegd: dat de regering de kritiek - ook van juridische aard - die door 
vele kringen in de samenleving is uitgeoefend op het Voorontwerp van een 
Wet gelijke behandeling (1981) buitengewoon ernstig neemt, dat zij in het 
bijzonder het belang erkent van het bevorderen van tolerantie in een 
pluriforme samenleving en dat zij voornemens was het voorontwerp 
opnieuw in studie te nemen en met behoud van de uitgangspunten tot een 
nieuw ontwerp van wet te komen. Op de grondslag van dit akkoord is in de 
regeringsverklaring meegedeeld dat op alle terreinen van de samenleving 
discriminatie van mensen op grond van sekse, leefvorm of seksuele 
voorkeur zal worden bestreden en dat daartoe een wetsontwerp ter 
bestrijding van sekse-discriminatie in ruime zin zal worden ingediend. 

Voorts dient in dit verband ook het wetsvoorstel ter goedkeuring van het 
VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (Trb. 1981, 61) geplaatst te worden. Het verdrag verplicht alle 
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lid-staten passende maatregelen te nemen, waaronder wetgevende, om de 
volledige ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren, ten 
einde hun de uitoefening en het genot van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden op gelijke voet met mannen te waarborgen. 

2. Positieve actie 

Om het bereiken van gelijke rechten van vrouwen en mannen te verzekeren 
is het noodzakelijk maar veelal nog niet voldoende om de formele wet- en 
regelgeving aan te passen. Steeds duidelijker blijkt het noodzakelijk te zijn 
specifieke maatregelen te treffen gericht op het doen inhalen van achter-
standen en/of op het zodanig wijzigen van de bestaande (organisatie)struc-
turen dat deze in zich zelf niet meer tot ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen leiden. Dergelijke specifieke maatregelen worden thans aangeduid 
met de term «positieve actie». Voorbeelden van positieve actie zijn de 
voorkeursbehandeling bij gelijke geschiktheid van vrouwen binnen het 
overheidspersoneelsbeleid, weerbaarheidstrainingen, loopbaanoriëntatie-
bijeenkomsten voor vrouwen, streefcijfers etc. 

Zoals in hoofdstuk V wordt aangegeven is het kabinet van mening dat 
het gebruik van het instrument «positieve actie» een belangrijke bijdrage 
kan betekenen voor de verbetering van de positie van vrouwen in arbeids-
organisaties. Met het oog op de voorbeeldfunctie die het kabinet in deze 
wil vervullen zal met name binnen het overheidspersoneelsbeleid de 
toepassing van positieve actie voor vrouwen (verder) worden gestimuleerd. 
Zo is per 1 november 1984 een twee jaar durend onderzoeksproject bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken van start gegaan gericht op het ontwik-
kelen en invoeren van positieve actieplannen in drie overheidsorganisaties. 

Op basis van de daarbij opgedane ervaringen zal een draaiboek voor het 
ontwikkelen van actieplannen ten behoeve van overheidsorganisaties 
worden opgesteld. Het kabinet acht het ten slotte zinvol om het instrument 
«positieve actie» niet alleen toe te passen ten aanzien van de deelname aan 
en de plaats van vrouwen binnen arbeidsorganisaties, maar om ook de 
deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur vanuit deze gedachte te 
bezien. Er zal mede gebruik gemaakt worden van de ClER-adviezen (over 
werving en selectie, vorming en opleiding en over loopbaanbeleid) die in 
de periode 1983-1985 zijn uitgebracht. 

3. Voorlichting 

Emancipatievoorlichting is meer dan openbaar maken van beleid. Door 
systematisch informatie te geven over doelen en uitgangspunten van het 
emancipatiebeleid speelt de overheid een rol in de verdere stimulering van 
emancipatieprocessen in de samenleving. Een duidelijk en onderbouwd 
voorlichtingsbeleid zal daarom nadrukkelijker dan voorheen een integraal 
onderdeel van het emancipatiebeleid vormen. In de komende periode zal 
de nadruk bij de voorlichting liggen op: 

a. voorlichting over de ontwikkeling en voortgang van het emancipatie-
beleid, onder meer door voortzetting van de informatiekrant Op Gelijke 
Voet, het maandelijkse radioprogramma «gesprekken met vrouwen», 
speciale uitgaven, persconferenties, persberichten en dergelijke; 

b. het ontwikkelen van voorlichtingsprojecten afgestemd op en zo 
mogelijk in samenwerking met diverse doelgroepen binnen een aantal 
beleidsterreinen; hierbij wordt met name gedacht aan sexueel geweld, 
anti-discriminatiebeleid, vrouwen uit minderheden, hulpverlening en 
arbeid. Een en ander vormt uiteraard een onderdeel van de verdere 
vormgeving en uitvoering van het op deze terreinen gevoerde beleid. 

De coördinatie van de emancipatievoorlichting is neergelegd bij het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat daar de coördinatie 
van het emancipatiebeleid als zodanig is ondergebracht. De vakdeparte-
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menten geven en bekostigen voorlichting over het emancipatiebeleid op 
hun terrein. Gezien de aard van het emancipatiebeleid dragen vele voor-
lichtingsprojecten een interdepartementaal karakter. Bovendien dient er 
een zekere samenhang te bestaan tussen de diverse voorlichtingsuitingen. 
Voor de afstemming en coördinatie van de emancipatievoorlichting is 
daarom in 1982 de Commissie Voorlichting Emancipatiebeleid ingesteld 
door de Voorlichtingsraad. In 1985 is voor deze commissie f200 000 
gereserveerd uit het budget van de Voorlichtingsraad voor de uitvoering 
van zijn werkplan. De Commissie Voorlichting Emancipatiebeleid heeft 
tevens tot taak erop toe te zien dat alle overheidsvoorlichting in overeen-
stemming is met het emancipatiebeleid. 

4. Onderzoek 

In de in mei 1984 uitgebrachte standpuntbepaling stimuleringsbeleid 
emancipatieonderzoek3 is als reactie op de eindrapporten van de Voorlopige 
Begeleidingsgroep Emancipatie Onderzoek (VBEO) en het daarover door de 
Emancipatieraad uitgebrachte advies uiteengezet welk beleid het kabinet 
zich ter zake van de stimulering van emancipatieonderzoek (en vrouwen-
studies) heeft voorgenomen te voeren. Dit beleid speelt zich af zowel in het 
kader van het wetenschapsbeleid als in dat van het emancipatiebeleid. Het 
beleid ter stimulering van het emancipatieonderzoek is voor de middellange 
termijn vervat in de volgende beleidsvoornemens: 

a. het beïnvloeden van bestaande «algemene» onderzoekskaders opdat 
daarbinnen aan het emancipatieonderzoek gepaste aandacht wordt 
gegeven; 

b. het tijdelijk ter beschikking stellen van extra gelden ter stimulering 
van de ontwikkeling van het emancipatieonderzoek; 

c. het meer systematisch inbouwen van emancipatieonderzoek in de 
onderzoeksplanning en "financiering zoals deze door de afzonderlijke 
departementen wordt gehanteerd. 

Ter realisering van de beleidsvoornemens a en b is op 15 februari 1985 
een Stimuleringsgroep Emancipatie Onderzoek (STEO) in het leven 
geroepen, alsmede een daaraan verbonden stimuleringsfonds emancipa-
tieonderzoek. De STEO is ingesteld voor een periode van 6 jaar. Zij wordt 
ondersteund door een klein bureau. Aan het stimuleringsfonds wordt 
bijgedragen door de departementen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Onderwijs en Wetenschappen, Justitie, Buitenlandse Zaken (Ontwikkelings-
samenwerking) en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Economische 
Zaken voor een totaalbedrag van f820 000 per jaar, met ingang van 1985. 
Deze gelden zijn met name bestemd voor hetfinancieren van trendrapporten, 
kleinschalig onderzoek, onderzoeksopzetten en moeilijk plaatsbaar onder-
zoek. 

In het kader van het zoeven genoemde derde beleidsvoornemen van het 
beleid met betrekking tot het emancipatieonderzoek zullen de departemen-
tale onderzoeksbudgetten een geleidelijk toenemend deel van de ter 
beschikking staande middelen gaan besteden aan emancipatieonderzoek, 
voor zover dit direct of indirect dienstbaar kan worden geacht aan beleids-
voorbereiding en -evaluatie. 

De programmering van het emancipatieonderzoek dat in opdracht van of 
door middel van subsidiëring door de departementen wordt verricht zal op 
de uitgangspunten en doeleinden van het beleidsplan alsmede op de 
daarin uitgewerkte kerngebieden van het emancipatiebeleid worden geba-
seerd. De door de VBEO in deel II van haar eindadvies voorgestelde 
programmering van emancipatieonderzoek in verschillende deelprogranv 
ma's zal hierbij worden betrokken. De ondersteuning en stimulering van 
vrouwenstudies aan universiteiten en hogescholen vormt een onderdeel 
van het emancipatiefacetbeleid van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. In de Derde Onderwijsemancipatienota" zijn de beleids-
voornemens op dit terrein vervat. 
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5. Subsidie 

Voor het emancipatiebeleid als geheel is het subsidiëren van emancipa-
tie-activiteiten een instrument om de vrouwenbeweging in haar activiteiten 
en werkwijze te ondersteunen. Op enkele departementen zijn hiervoor in de 
afgelopen jaren extra middelen beschikbaar gesteld ter financiering van 
specifiek emancipatiebeleid, terwijl ook binnen bestaande geldstromen 
subsidie-aanvragen worden gehonoreerd. 

Vanuit de voor het emancipatiebeleid bestemde budgetten zijn de 
afgelopen jaren enkele voorzieningen en subsidie-instrumenten ontwikkeld. 
Hierbij is geprobeerd zo nauw mogelijk bij de in het veld levende behoeften 
aan te sluiten en tegelijkertijd een zo groot mogelijke effectiviteit te bewerk-
stelligen. Dit subsidiebeleid zal de komende jaren worden gecontinueerd. 
Daarnaast zal mede op grond van evaluatieresultaten toegewerkt worden 
naar een meer gecoördineerde aanpak van de financiële ondersteuning. 
Subsidieverlening zal meer dan voorheen integraal onderdeel van het 
gevoerde beleid uitmaken, in die zin dat gestreefd wordt naar een betere 
afstemming van het subsidiebeleid op de doeleinden van het interdeparte-
mentale emancipatiebeleid. Op de afzonderlijke departementen zullen in 
toenemende mate middelen worden aangewend. Gestreefd wordt naar het 
meer zichtbaar maken hiervan en een betere onderlinge afstemming van 
de doelen van bestedingen. De follow-up van geslaagde experimenten 
vormt hierbij een specifiek aandachtspunt. 

Voorlichting over subsidiemogelijkheden wordt gegeven door middel 
van persberichten, artikelen in het blad Op Gelijke Voet en door middel van 
speciale voorlichtingsfolders. 

a. Structurele voorzieningen/subsidies 

1. Op landelijke niveau bestaat het centraal punt voor informatie en 
documentatie over emancipatie en vrouwenbeweging te Amsterdam, 
(«Keizersgracht 10») dat wordt bekostigd uit de begroting van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Voorts is vanuit het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur voorzien in een landelijk ondersteuningspunt 
voor de provinciale (VOS-)consulenten en zijn beperkte middelen beschik-
baar voor een landelijk ondersteunings-/coördinatiepunt voor emancipatie-
werk, en worden de voor het emancipatieproces belangrijke maatschappe-
lijke organisaties als de Nederlandse Vrouwenraad, de Nederlandse 
Vereniging tot Integratie van Homosexualiteit COC, plattelandsvrouwenor-
ganisaties en arbeidsplaatsen emancipatiewerk bij organisaties als vor-
mingscentrum De Born, VIDO (Vrouwen In de Overgang) en Cinemien 
(filmdistributiecollectief) gesubsidieerd. 

2. Conform de in 1979 uitgebrachte nota Provinciale Vrouwenemancipa-
tiebureaus zullen in alle provincies en drie grote steden emancipatiesteun-
punten functioneren. De daadwerkelijke totstandkoming vergde een lange 
voorbereidingstijd; deze ondersteuningsstructuur draait vanaf 1985 op 
volledige sterkte. Hiermee zal dan jaarlijks een bedrag van f5,6 min. 
gemoeid zijn (opgenomen op de begroting van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid). 

b. Projectsubsidies 

1. De projecten emancipatiewerkers zijn gericht op het stimuleren en 
ondersteunen van emancipatieprocessen bij bestaande organisaties met 
behulp van een of meer emancipatiewerkers. Medio 1983 is door het 
departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie voor projecten 
toegekend aan 40 organisaties in de vrouwenbeweging en in andere 
maatschappelijke sectoren voor een periode van 3 jaar. Deze projecten 
lopen tot 1986/1987; er is een bedrag van f4 min. per jaar mee gemoeid. 
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Bij de evaluatie zal gebruik gemaakt worden van de tijdens het Experiment 
Proefproject Emancipatiewerkers (1979-1983)4 opgedane ervaringen. Op 
grond van de evaluatie van de thans lopende projecten zal besloten 
worden tot een vervolgbeleid voor de periode na 1987. 

2. In het kader van de deelprojecten Vrouw en Werkgelegenheid, 
Vrouwenhulpverlening en Vrouwen uit Minderheden worden diverse 
projecten gesubsidieerd. Op de begroting van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid is hiervoor in 1985 een bedrag gereserveerd ter grootte van in 
totaal f8 min. 

3. Voorts zijn middelen beschikbaar bij het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid ten behoeve van landelijke ondersteuning/coördinatie 
van vrouwengroepen die zich bezighouden met een specifiek thema of 
terrein. 

4. Het in gang gezette beleid ten aanzien van deskundigheidsbevordering 
zal worden voortgezet. Inmiddels is ervaring opgedaan met cursussen 
«vrouw en beleid» voor vrouwen uit de politiek en vrouwelijke beleidsamb-
tenaren. 

5. Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zal tevens 
middelen beschikbaar blijven stellen voor landelijke kadertrainingen van 
vrouwenorganisaties, gericht op het uitvoeren van plaatselijk en regionaal 
emancipatiewerk. 

6. Ontwikkelingssamenwerking zal steun blijven verlenen aan initiatieven 
van internationale niet-gouvernementele organisaties, die erop gericht zijn 
de contacten tussen vrouwen te bevorderen en een uitwisseling van 
informatie tussen vrouwen in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. 
Eveneens wordt steunverlening aan projectvoorstellen van vrouwenorgani-
saties in ontwikkelingslanden voortgezet. 

c. Emancipatieactiviteiten 

1. Op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een vast 
budget (f800 000 voor 1985) gereserveerd voor emancipatieactiviteiten op 
landelijk niveau. Het gaat hier om eenmalige activiteiten en projecten op 
diverse terreinen van het emancipatiebeleid. 

2. Ook de Ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van 
Onderwijs en Wetenschappen hebben middelen beschikbaar voor eenmalige 
emancipatiesubsidie op hun beleidsterrein (respectievelijk f800000 en f5,4 
min. voor 1985). 

3. Voor emancipatieactiviteiten op plaatselijk of regionaal niveau dient 
sinds 1979 subsidie te worden aangevraagd bij gemeenten en provincies. 
Deze kunnen op hun beurt een beroep doen op de Tijdelijke Rijksbijdrage-
regeling ter stimulering van Emancipatiewerk. Voor provincies en gemeenten 
is voor 1985 f7,9 min. op de begroting van het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur gereserveerd. Deze regeling blijft zoals in 
neergelegd in het voorstel inzake de welzijnswet bestaan tot 1 januari 1989. 
Wel wordt de regeling in 1986 gewijzigd, waarbij de vereenvoudigingen 
met betrekking tot de procedures zullen worden aangebracht en het 
stimulerend karakter zal worden versterkt. 

V. ARBEID EN INKOMEN 

INLEIDING 

In hoofdstuk III van dit plan zijn een centrale doelstelling en een drietal 
daarvan afgeleide subdoelstellingen van het emancipatiebeleid geformu-
leerd. In dit hoofdstuk worden die doelstellingen nader uitgewerkt en in 
maatregelen geconcretiseerd op het terrein van arbeid en inkomen. Hierbij 
zullen de uitgangspunten en doelstellingen van het algemeen sociaal-eco-
nomisch beleid en die van het emancipatiebeleid op evenwichtige wijze 
een plaats krijgen. 
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Het omvangrijke beleidsterrein van arbeid en inkomen is een centraal 
aandachtsveld voor de realisering van de emancipatiedoelstellingen. De 
ongelijke maatschappelijke positie van mannen en vrouwen hangt immers 
in sterke mate samen met de ongelijke verdeling van betaalde en niet-betaalde 
arbeid en - mede daardoor - met de ongelijke inkomensverdeling tussen 
beide seksen. Ondanks de huidige economische stagnatie zijn de maatschap-
pelijke voorwaarden voor een grotere gelijkheid van mannen en vrouwen 
aanwezig, al zullen sommige beleidsinitiatieven worden vertraagd en 
andere niet pijnloos kunnen worden gerealiseerd. Het belang van het 
arbeids- en inkomensbeleid voor het emancipatiebeleid en omgekeerd, 
wordt onderstreept door de in 1981 gemaakte keuze voor de overgang van 
de coördinatie van het emancipatiebeleid naar het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid'. Het terrein van arbeid en inkomen kan, hoe 
nauw de onderdelen ervan ook met elkaar samenhangen, onderscheiden 
worden in vijf deelterreinen of sectoren, namelijk: 

1. het werkgelegenheidsbeleid, waaronder de herverdeling van betaalde 
en niet betaalde arbeid, de bevordering van zelfstandig (mede) onderne-
merschap van vrouwen, «alternatieve» werkgelegenheid, het werken met 
behoud van uitkering en de verschillende vormen van arbeidsduurverkor-
ting; 

2. het arbeidsvoorzieningsbeleid, waaronder de versterking van de 
positie en de vergroting van de deelname van vrouwen op de (betaalde) 
arbeidsmarkt. Te denken valt daarbij aan vormen van positieve actie op het 
terrein van aanstelling, vorming, scholing en opleiding. 

3. het arbeidsverhoudingenbeleid, waaronder het arbeidsvoorwaarden-
beleid en het arbeidsbeschermingsbeleid, dat wil zeggen het vergroten van 
de mogelijkheden voor vrouwen om arbeid te (blijven) verrichten. Hierbij 
gaat het met name om bij voorbeeld kinderopvang, vormen van ouder-
schapsverlof, de positie van meewerkende vrouwen in gezinsbedrijven, 
flexibele werktijden, mogelijke vormen van positieve actie, loopbaanbeleid 
en medezeggenschap. In het kader van de arbeidsomstandigheden is ook 
wat men zou kunnen noemen «de cultuur van de werkplek» aan de orde, 
die veelal een barrière vormt bij de introductie van vrouwen in mannenbe-
roepen en die het aan de orde stellen van ongewenste intimiteiten vaak 
bemoeilijkt. 

4. Het beleid ten aanzien van onbetaalde arbeid, dat zich richt op een 
gelijkere deelname door mannen en vrouwen aan huishoudelijke arbeid, 
kinderverzorging, hulp aan zieken of anderszins hulpbehoevende huisgeno-
ten. 

5. Inkomensbeleid, hier te verstaan als het beleid dat zich richt op de 
primaire inkomensvorming, het fiscale beleid en het sociale zekerheidsbe-
leid. Het gaat hierbij met name om de aanpassing van inkomensregelingen 
aan de toenemende arbeidsparticipatie van (gehuwde) vrouwen en aan 
herverdeling van arbeid als beleidsdoelstelling. 

DE OVERHEID ALS WERKGEEFSTER 

De in dit beleidsplan geformuleerde doelstellingen richten zich op de 
Nederlandse samenleving als geheel, dus ook op de overheidsorganisatie 
zelf. In dit hoofdstuk is daarbij dan vooral het overheidspersoneelsbeleid 
van belang. Van de overheid als werkgeefster mag immers verwacht 
worden dat zij een voorbeeldfunctie vervult met betrekking tot het integreren 
van de emancipatiedoelstellingen in het eigen personeelsbeleid. De 
Minister van Binnenlandse Zaken heeft in het in september 1983 aan de 
Tweede Kamer toegezonden «Emancipatieplan Binnenlandse Zaken»2 ook 
aangegeven hoe hij daaraan concreet gestalte wil geven. Als een van de 
belangrijkste voornemens wordt daarin genoemd dat, mede gezien de 
relatieve achterstand in de deelname van vrouwen aan de overheidssector, 
het beleid meer dan tot nu toe gericht zal worden op de vergroting van het 
aandeel van vrouwen in het personeelsbestand bij de rijksdienst. Dit zal 
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gerealiseerd dienen te worden door extra aandacht te schenken aan het 
personeelsvoorzieningsbeleid (werving, selectie, tegengaan ongewenst 
verloop). 

Ook zal de mogelijkheid van het werken met streefcijfers worden bezien. 
In dit hoofdstuk zal verder alleen waar daartoe aanleiding bestaat de rol 
van de overheid als werkgeefster worden belicht. Voor het overige zij 
verwezen naar het bovengenoemde emancipatieplan van Binnenlandse 
Zaken en naar de nota's over emancipatoir personeelsbeleid van verschil-
lende departementen. Met betrekking tot het personeelsbeleid in de 
krijgsmacht wordt verwezen naarde Beleidsnota «Vrouw in de Krijgsmacht», 
die binnenkort zal verschijnen. 

DOELSTELLINGEN 

De hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid op het gebied van arbeid 
en inkomen is rechtstreeks af te leiden uit de in hoofdstuk III geformuleerde 
centrale algemene doelstelling: het bereiken van een situatie waarin ieder 
volwassen individu, ongeacht sexe, burgerlijke staat of de leefvorm 
waarvan hij of zij deel uitmaakt, een zelfstandig bestaan kan opbouwen; 
dat wil in dit verband zeggen, in eigen levensonderhoud kan voorzien en 
voor zich zelf kan zorgen. In principe zal deze situatie worden gerealiseerd 
via een groeiende deelname aan betaalde arbeid en, waar de mogelijkheden 
daartoe ontbreken, door het realiseren van een (eigen recht op) uitkering 
volgens de regels van de sociale wetgeving. In deze doelstelling ligt een zo 
algemeen mogelijke deelname aan betaalde arbeid besloten maar evenzeer 
de veronderstelling van een net zo algemene deelname aan verschillende 
vormen van niet-betaalde arbeid. 

Te denken valt daarbij aan huishoudelijke arbeid ten behoeve van 
zichzelf en eventueel ook ten behoeve van anderen, verzorging van 
kinderen en/of zieken of anderszins hulpbehoevende inwonenden, vrijwilli-
gerswerk etc. De principiële keuze voor een situatie waarin ieder volwassen 
individu aan de betaalde arbeid kan deelnemen, houdt zowel verband met 
het streven naar een situatie waarin een ieder een zelfstandig recht op 
inkomen kan verwerven (hierbij denkt het kabinet nadrukkelijk niet aan de 
mogelijkheid van een basisinkomen, huishoudloon of een recht op de helft 
van het inkomen van de partner), als met het feit dat gelijke en gelijkwaardige 
deelname van vrouwen aan de betaalde arbeid een emancipatiedoelstelling 
op zich zelf is. Immers, deelname aan betaalde arbeid schept niet alleen 
economische zelfstandigheid, maar bepaalt ook in de Nederlandse samen-
leving nog steeds in grote mate de toegang tot belangrijke maatschappelijke 
waarden, zoals bestaanszekerheid, individuele ontplooiing, status, prestige 
en macht en vormt bovendien voor vrouwen de materiële basis om 
zelfstandigheid in relaties en in gedrag te realiseren. Voorts vergroot 
betaalde arbeid de mogelijkheid deel te nemen aan het openbare leven en 
zeggenschap te verkrijgen in de besluitvorming daarbinnen. 

Zonder algemene deelname aan de betaalde arbeid zal de maatschappe-
lijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand blijven. Bovendien 
vormt ook de toenemende vergrijzing van de bevolking een argument voor 
een optimale inzet van de potentiële beroepsbevolking. Voorts zal een 
grotere mate van beroepsgerichtheid en van daadwerkelijke arbeidspartici-
patie van vrouwen ook kunnen leiden tot minder uitgaven in de sociale 
bijstandssfeer (ingeval van scheiding) en tot minder uitgaven voor gezond-
heidszorg (in verband met klachten die uit de positie van huisvrouwen 
voortkomen). 

De drie subdoelstellingen zoals omschreven in hoofdstuk III van dit 
beleidsplan worden op het terrein van arbeid en inkomen als volgt verbij-
zonderd: 

a. De eerste subdoelstelling van het algemene emancipatiebeleid (het 
verzekeren van gelijke rechten) heeft op het terrein van arbeid en inkomen 
met name betrekking op het bewerkstelligen van de gelijke behandeling 
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van vrouwen en mannen bij de toegang tot, de beloning van en de behan-
deling in de betaalde arbeid. Voorts betekent dit dat ongelijkheid in rechten 
van mannen en vrouwen in de belastingen sociale verzekeringswetten 
geëlimineerd zijn. 

b. Structurele verandering (de tweede subdoelstelling) betreft op het 
terrein arbeid en inkomen het daadwerkelijk doorbreken van de maatschap-
pelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen via algemene deelname 
aan betaalde arbeid. Daarbij geldt meer specifiek de noodzaak dat deze 
betaalde arbeid qua sectoren, beroepen en functieniveaus, gelijk over 
mannen en vrouwen verdeeld zal zijn. Dit zou betekenen dat de vrouwenar-
beid zijn kwantitatief en kwalitatief marginale karakter verliest en dat de 
ondergeschikte positie die vrouwen thans in het arbeidsproces innemen, 
verdwijnt. Daarbij vormen bestaande man- en vrouwbeelden nogal eens 
een belemmering. Het blijkt, voor zover desegregatie zich voordoet, dat 
mannen er wel in grote mate in slagen zich een positie te verwerven in 
sectoren waar tot op dat moment alleen vrouwen werkzaam waren, terwijl 
vrouwen nauwelijks in mannenberoepen weten door te dringen. 

Evenzeer structureel is de verandering te noemen, die daarmee in de 
sfeer van de onbetaalde arbeid gepaard moet gaan: herverdeling over 
vrouwen en mannen van betaald werk is immers slechts één kant van de 
medaille. Een aanzienlijke vergroting van het aandeel van mannen in met 
name huishoudelijke en verzorgende taken is net zo wenselijk en vormt een 
noodzakelijk complement om te voorkomen dat vrouwen dubbel belast 
worden. Het beleid dient - onder erkenning van de beperkte mogelijkheden 
van overheidsbeïnvloeding op dit gebied hierop steeds aan te sturen. 

Zeker in het geval er kinderen op te voeden zijn zal het ten behoeve van 
de zelfstandigheid verwerven van een eigen inkomen bijzondere lasten, 
ook financieel, met zich meebrengen. De hierbij in het geding zijnde keuzen 
worden vaak te zeer gezien als een individueel vraagstuk en te weinig als 
iets dat samenhangt met de maatschappelijke context. Het maatschappelijke 
emancipatieproces is dan ook gediend met een beleid waarin deze proble-
men met behulp van specifieke instrumenten zoals kinderopvang, ouder-
schapsverlof, herintredersbegeleiding en toereikende kindertoeslag kunnen 
worden opgevangen (zie maatregelen onder V.3). 

c. Ook op grond van de derde subdoelstelling is er reden de desegregatie 
van mannen- en vrouwenarbeid als doelstelling van het emancipatiebeleid 
op dit terrein aan te merken. Het voortbestaan van de segregatie van 
mannen- en vrouwenarbeid draagt immers op zich zelf ook weer bij tot de 
instandhouding van een beeldvorming in termen van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid en is als zodanig ook als een barrière voor het realiseren 
van maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen te beschouwen. 

De hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid op het terrein van arbeid 
en inkomen heeft betrekking op de langere termijn: Zoals ook in hoofdstuk 
III is aangegeven kan er op de korte termijn niet van worden uitgegaan dat 
alle vrouwen in staat en bereid zijn door middel van arbeid in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Van een aantal van de huidige generatie 
gehuwde vrouwen en mannen mag men dat dan ook in algemene zin niet 
verlangen, zeker niet in de vorm dat het niet nakomen van de verplichting 
zich voor passende arbeid beschikbaar te stellen zou worden gevolgd door 
onthouding van het sociaal minimum aan het gezin waarvan zij deel 
uitmaken. Daartoe ontbreken met name de beroepstoerusting en voorzie-
ningen die huishoudelijke en verzorgende arbeid en beroepsarbeid beter 
combineerbaar maken. 

Anderzijds vloeit uit de hoofddoelstelling wel voort dat de bestaande 
regelgeving en het lopende beleid op het terrein van arbeid en inkomen op 
de kortere en de middellange termijn in de richting van de gewenste 
situatie aangepast zullen worden. Er zij hier met name verwezen naar het 
voornemen te komen tot een aanpassing van de toeslagenregeling in het 
herziene stelsel van sociale zekerheid. (Zie de laatste paragraaf van dit 
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hoofdstuk, maatregelen Inkomensbeleid.) Arbeidsverdelingsbeleid en 
«flankerend» beleid op het gebied van onderwijs en emancipatie-onder-
steunende voorzieningen zullen voor de realisering van dit voornemen 
onmisbaar zijn. 

MAATREGELEN EN BELEIDSVOORNEMENS 

1. Werkgelegenheidsbeleid 

Inleiding 

Voorwaarde voor de realisering van de hoofddoelstelling van het 
emancipatiebeleid op het terrein van arbeid en inkomen, de mogelijkheid 
van algemene deelname van in principe ieder volwassen individu aan de 
betaalde arbeid, is het beschikken over voldoende (betaalde) werkgelegen-
heid. 

Door de huidige economische situatie is het realiseren voor alle inge-
schreven - nog afgezien van de vele niet-geregistreerde - werklozen van 
de thans geldende doelstelling van volledige werkgelegenheid (dat wil 
zeggen: 40 uur per week, 40 weken per jaar en 40 jaar per leven) een 
welhaast onmogelijke opgave. 

In de nabije toekomst mag, mede gezien de ontwikkelingen op het 
gebied van automatisering, robottisering enerzijds en het beleid van het 
kabinet gericht op de beperking van de omvang van de collectieve sector 
anderzijds, hoogstens op een stabilisatie van de thans beschikbare totale 
werkgelegenheid in mensjaren gehoopt worden. 

Deze situatie, het toenemend aanbod van arbeidskrachten in het algemeen 
en het realiseren van de emancipatiedoelstelling op het terrein van de 
werkgelegenheid dwingt tot herverdeling op grote schaal van alle beschik-
bare werkgelegenheid. Het kabinet heeft zich daarvoor ook steeds uitge-
sproken. Die herverdeling van betaalde arbeid is overigens óók nodig om 
de niet-betaalde arbeid onder andere de verzorging en opvoeding van 
kinderen evenwichtiger over mannen en vrouwen te kunnen verdelen. Dit 
geldt niet alleen binnen de gezinshuishouding; ook alleenstaande mannen 
en vrouwen en alleenstaande ouders zullen door arbeidstijdverkorting 
beter in staat zijn betaalde arbeid met het zelf verrichten van huishoudelijke 
en verzorgende taken te combineren. 

Herverdeling van betaalde arbeid kan op verschillende manieren (die 
overigens ook in combinatie kunnen worden gehanteerd): door verkorting 
van het arbeidsleven (verlaging pensioengerechtigde leeftijd, VUT, verlen-
ging leerplicht), door tijdelijke onderbreking van het arbeidsleven (ouder-
schapsverlof, vormen van educatief verlof), per jaar (uitbreiding vakantie 
en/of roostervrije dagen, deeltijdarbeid op jaarbasis) en per dag of week. 

De vorm van herverdeling waarvan ten aanzien van de emancipatie-doel-
stelling het gunstigste effect verwacht mag worden, is een (qua omvang 
voldoende) arbeidstijdverkorting per dag of per week met handhaving of 
verlenging van de bedrijfstijd, aangezien alleen deze een structurele 
verandering van de traditionele rolverdeling (man= kostwinner, vrouw= 
huisvrouw) lijkt mogelijk te maken. Ondanks de voorkeur van het kabinet 
vanuit emancipatieoogpunt voor arbeidstijdverkorting per dag of per week, 
dienen andere vormen van herverdeling van arbeid niet uitgesloten te 
worden. Die kunnen namelijk in zich zelf, om andere dan emancipatierede-
nen, wenselijk zijn (bij voorbeeld de VUT) of óók om andere emancipatiere-
denen wenselijk zijn (bij voorbeeld ouderschapsverlof). Voorts kunnen 
andere vormen van arbeidsduurverkorting, vooruitlopend op arbeidstijd-
verkorting per dag of per week, voor de korte termijn praktischer zijn (bij 
voorbeeld de converteerbare extra verlofdagen zoals deze tot augustus 
1985 gelden bij de overheid). Die andere vormen van herverdeling zullen 
echter tegen de uit emancipatieoverwegingen meest wenselijke vorm van 
herverdeling afgewogen dienen te worden. Aparte aandacht verdient de 
positie van deeltijdwerkers. 
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Deeltijdwerkers zijn, vanuit het emancipatiebeleid bezien, te beschouwen 
als voorlopers op gewenste maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking 
tot de algemene verkorting van de arbeidsduur (los van het feit of dat door 
hen ook zo wordt ervaren). Voorts zijn deeltijdwerkers thans nog voor het 
overgrote deel vrouwen. Om beide redenen (maar ook omdat de overheid 
zelf het werken in deeltijdarbeid wil stimuleren) verdienen deeltijdwerkers 
bijzondere aandacht. Daarbij gaat het dan in de eerste plaats om versterking 
van hun rechtspositie, met name ook in de sociale zekerheidssfeer. In de 
tweede plaats gaat het om versterking van hun positie in de arbeid (met 
betrekking tot deelname aan faciliteiten, loopbaanmogelijkheden etc.) en 
om hun positie met betrekking tot algemene arbeidsverkortende maatrege-
len. 

Een snel in belang toenemend verschijnsel is ten slotte het werken met 
behoud van uitkering. In de praktijk betreft het in toenemende mate 
werkzaamheden die ook op reguliere arbeidsplaatsen zouden kunnen 
worden verricht, maar die om budgettaire redenen niet «normaal» bezet 
(kunnen) worden. Hoewel dat verschijnsel, gezien het voor velen geringe 
werkgelegenheidsperspectief, positief te waarderen is, en het kabinet dit 
onder strikte voorwaarden wil bevorderen, verdienen drie kanttekeningen 
mede vanuit emancipatieoogpunt aandacht. 

In de eerste plaats dient vermeden te worden dat het werken met behoud 
van uitkering de herverdeling van de reguliere arbeid in de weg staat. Het 
dient een tijdelijke, aanvullende voorziening te zijn. 

In de tweede plaats dient vermeden te worden dat het werken met 
behoud van uitkering een nieuwe belemmering wordt voor de gewenste 
vergrote arbeidsparticipatie van de vrouw. Dat wil zeggen dat werken met 
behoud van uitkering geen voorwaarde mag worden om tot de «echte» 
arbeidsmarkt te kunnen toetreden. De verdeling van de reguliere arbeid op 
een gelijkere manier over mannen en vrouwen zou daarmee onbedoeld 
vertraagd worden. 

In de derde plaats dient voorkomen te worden dat het ongelijke recht op 
uitkeringen van mannen en vrouwen een gelijke toegang tot het werken 
met behoud van uitkering en tot getoetste vormen van vrijwilligerswerk in 
het algemeen in de weg staat. 

In dit verband verdient ook de mogelijkheid voor vrouwen om een eigen 
bedrijf te beginnen meer aandacht. Gebrek aan scholing en ervaring, en het 
ontbreken van eigen kapitaal dan wel van toegang tot de reguliere financie-
ringskanalen leveren nu vaak veel meer dan voor mannen nog onoverko-
melijke barrières op, waarop bestaande organisaties die zich met steunver-
lening aan beginnende ondernemers bezighouden, vaak geen oplossing 
bieden. 

Maatregelen 

1. Het kabinet zal het belang van herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid over in principe alle vrouwen en mannen zowel uit emancipatoire 
overwegingen als vanuit overwegingen met betrekking tot de bestrijding 
van werkloosheid blijven benadrukken in het overleg met de sociale 
partners. Als middel staat daarbij voor ogen een kortere werkdag of 
werkweek. Als eerste oriëntatiepunt, zowel voor de particuliere als voor de 
collectieve sector, hanteert het kabinet daarbij de mogelijkheid van een 
gemiddelde werkweekvan 36uur de eerstkomende jaren. In het stapsgewijze 
proces van arbeidstijdverkorting kan, mede afhankelijk van de sociaal-eco-
nomische ontwikkeling en het effect van andere arbeidsduurverkortende 
maatregelen alsdan worden bezien of er reden is verdere stappen te doen 
in de richting van bij voorbeeld 32 uur. 

2. Het beleid gericht op arbeidstijdverkorting zal primair gericht worden 
op diegenen met het kleinste aandeel in de nietbetaalde, respectievelijk het 
grootste aandeel in de betaalde arbeid. Daartoe zullen in de overheidssfeer 
deeltijdwerkers, met name degenen die thans 32 uur of minder per week 
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werken, indien zij dat wensen, voor zover mogelijk van arbeidstijdverkor-
tende maatregelen worden uitgezonderd3. 

3. Bestaande ongerechtvaardigde verschillen in de rechtspositie tussen 
volletijdswerkers en deeltijdwerkers zullen worden weggenomen4. Als 
uitgangspunt voor de rechtspositie van deeltijdwerkers geldt daarbij het 
principe van evenredigheid naar omvang van de werktijd, tenzij de aard 
van de regeling zich daartegen verzet5. 

4. Het werken in deeltijd in de collectieve sector zal met name in de 
middelbare en hogere functies verder gestimuleerd worden. Daartoe 
dienen in principe alle functies in deeltijd verricht te kunnen worden; 
verzoeken van werknemers om in deeltijd te werken zullen, tenzij het 
belang van de dienst zich daartegen uitdrukkelijk verzet, gehonoreerd 
worden. De regering zal over het verder stimuleren van deeltijd in de 
particuliere sector in overleg treden met de sociale partners. 

6. De departementen wordt vier jaar lang de mogelijkheid geboden een 
extra functionaris aan te stellen ten behoeve van de verdere ontwikkeling 
van het beleid inzake arbeidsduurverkorting. 

7. De departementen is medio 1983 verzocht 30% van hun volletijds-
functies om te zetten in deeltijdfuncties van maximaal 32 uur, zodra deze 
extern vacant worden gesteld. Voor die maatregel komen in principe alle 
functies in aanmerking waarvoor voorafgaande werkervaring geen noodza-
kelijk selectiecriterium is. 

8. In het kader van het deelproject Vrouw en Werkgelegenheid zullen de 
specifieke belemmeringen voor vrouwen die een eigen bedrijf willen 
beginnen worden geïnventariseerd en zal het huidige beleid met betrekking 
tot de startende ondernemer vanuit dit gezichtspunt worden geëvalueerd. 
Daarnaast is de experimentele regeling startfaciliteiten vrouwenbedrijven 
vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor vrouwen die een eigen bedrijf 
willen starten, maar vooral door gebrek aan scholing, werkervaring en 
middelen niet in aanmerking komen voor bestaande startersregelingen en 
niet in staat zijn direct een bedrijf zodanig van de grond te krijgen dat het 
op korte termijn rendabel kan functioneren. De regeling biedt de mogelijkheid 
van een renteloze lening als overbrugging (voor deze regeling is voor 1985 
f 0,7 min. op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeno-
men). 

9. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de positie van meewer-
kende vrouwen in het eigen bedrijf in het midden- en kleinbedrijf en in de 
agrarische sector. De Commissie «Meewerkende vrouw in het eigen 
bedrijf», die op 1 februari 1985 is geïnstalleerd en eind 1985 hieromtrent zal 
rapporteren, zal met concrete beleidssuggesties komen. 

10. De in voorbereiding zijnde Wet onbeloonde arbeid uitkeringsgerech-
tigden (WOAU) zal het laten verrichten van onbeloonde arbeid door 
uitkeringsgerechtigden onderwerpen aan een toetsings- en goedkeurings-
procedure. In deze wet zal tevens aandacht besteed worden aan de positie 
van niet-uitkeringsgerechtigden: 

- de bij wet geregelde rechten en plichten tussen arbeidsverrichter en 
•verschaffer zullen tevens van toepassing zijn op niet-uitkeringsgerechtig-
den; 

- in de memorie van toelichting zal worden benadrukt dat ook niet-uitke-
ringsgerechtigden de door de toetsingscommissie goedgekeurde arbeids-
plaatsen kunnen vervullen. 

2. Arbeidsvoorzieningsbeleid 

Inleiding 

Arbeidsvoorzieningsbeleid zal vanuit de emancipatiedoelstelling gericht 
zijn op gelijke deelname van mannen en vrouwen aan het arbeidsproces. 
Hiertoe dient het aantal vrouwen in de beroepsbevolking en het aandeel 
van vrouwen in de totale hoeveelheid betaalde arbeid te worden vergroot. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 052, nrs. 1-2 27 



In kwalitatieve zin betekent deze doelstelling dat de segregatie tussen 
sectoren, beroepen en functieniveaus doorbroken wordt. Naast het algemene 
beleid gericht op herverdeling van arbeid is daartoe meer specifiek het 
arbeidsmarkt" en arbeidsvoorzieningsbeleid van belang. Waar door middel 
van dit beleid direct of indirect aanvullende werkgelegenheid wordt 
gecreëerd is het zaak er voor te zorgen dat deze minstens in evenredige 
mate aan werkzoekende vrouwen ten goede komt. 

In het kader van emancipatiebeleid is roldoorbreking geen doel op zich 
zelf. Er dient immers waar mogelijk tegenspel geboden te worden tegen 
het verschijnsel dat het doordringen van mannen in vrouwenberoepen het 
doordringen van vrouwen in mannenberoepen overvleugelt, zodat per 
saldo door desegregatie de arbeidsmarktpositie van vrouwen verslechtert. 
Niet iedere vorm van desegregatie verdient daarom ondersteuning. Gezien 
de algemene achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt verdient het 
doordringen van vrouwen in mannenberoepen dat wel. Dit rechtvaardigt 
een actieve bevordering in die richting. De omgekeerde richting namelijk 
de verdringing van vrouwen uit vrouwenberoepen door mannen is een 
ontwikkeling die de regering in deze fase van het emancipatieproces niet 
wil ondersteunen. 

Maatregelen 

1. Het kabinet wil door onderzoek, registratie en voorlichting het potentiële 
arbeidsaanbod van vrouwen beter zichtbaar maken, ten einde arbeidsmarkt-
en arbeidsvoorzieningsmaatregelen mede hierop af te stemmen. 

2. In de toepassing van arbeidsvoorzieningsinstrumenten en bij het 
zogenoemde aanvullend beleid wordt gestreefd naar een evenredig bereik 
voor mannen en vrouwen. 

3. Bij de toewijzing van gelden in het kader van de Regeling werkgele-
genheidsprojecten voor jeugdige werklozen zullen, indien van onderverte-
genwoordiging van vooral op meisjes gerichte projecten sprake is, deze 
projecten met voorrang in aanmerking komen. 

4. Binnen de GAB'swordt een campagne gevoerd gericht op medewerkers 
om hen gevoeliger te maken voor de problematiek van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. 

5. Tien procent van de gelden voor arbeidsvoorzieningsinstrumenten 
wordt expliciet bestemd voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie 
van (her)intredende vrouwen. Het hiervoor beschikbare bedrag, in totaal 
voor 1985 f 35 min., zal op een herkenbare manier in de bestedingen van de 
GAB's worden verwerkt. Er zal voorts een onderzoek worden ingesteld naar 
de toepassing en het effect van arbeidsvoorzieningsmaatregelen voor 
vrouwen en meisjes. 

6. Zowel in het reguliere onderwijs als bij de her-, bij- en omscholing zal 
getracht worden de beroepskeuze van meisjes en vrouwen minder op 
traditionele beroepen te richten. Speciale aandacht krijgen hierbij het 
Centrum voor Vakopleiding voor Volwassenen en het leerlingwezen. De 
Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen zal in 1985 met betrekking tot de 
instroom van meisjes in opleidingen vallend onder het primair leerlingwezen 
de volgende twee stimulerende elementen bevatten: 

- een extra subsidie van f2000 per instromende vrouwelijke leerling, 
indien in het voorafgaande jaar het aandeel van meisjes in de betreffende 
opleiding minder dan 50% was; 

- aan de besturen van opleidingsfondsen zal worden gevraagd een 
meerjarenplan op te stellen voor een structurele aanpak van de bevordering 
van de instroom van vrouwen en meisjes in het leerlingwezen, met name 
in de zogenaamde typische mannenopleidingen. 

7. In interdepartementaal verband zal bezien worden of door het hanteren 
van streefcijfers6 het aandeel van vrouwen in het personeelsbestand van 
de overheid extra kan worden bevorderd. Met name zal worden getracht 
door positieve acties de benoeming van vrouwen in middelbare en hogere 
functies en in functies waarin mannen sterk de overhand hebben te 
bevorderen. 
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8. In het kader van het deelproject Vrouw en Werkgelegenheid wordt 
subsidie gegeven aan acht Vrouw en werkwinkels ten behoeve van activi-
teiten voor herintredende vrouwen. Het betreft onder andere het geven van 
cursussen banen en beroepenoriëntatie, een informatie/ombudsspreekuur 
en het ondersteunen van vrouwen die een eigen bedrijf willen starten (voor 
deze subsidies is voor 1985 f 0,8 min. op de begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid opgenomen). Dit experimentele beleid voor 3 jaar ten 
aanzien van herintredende vrouwen zal onder andere via het signaleren 
van knelpunten en belemmeringen moeten leiden tot aanpassing en 
vernieuwing van het instrumentarium op dit terrein. 

9. In het aanstellingsbeleid van de rijksoverheid zal in versterkte mate 
uitvoering gegeven worden aan het beginsel dat bij gelijkwaardige sollici-
tanten de voorkeur wordt gegeven aan een vrouw. De mogelijkheid 
voorkeursbehandeling ook ten gunste van mannen te gebruiken, nl. in 
verband met roldoorbreking, zal niet toegepast worden zolang sprake is 
van een betekenende achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

3. Arbeidsvoorwaarden", arbeidsverhoudingen' en arbeidsbeschermings-
beleid 

Inleiding 

Gelijke deelname van vrouwen aan betaalde arbeid vereist niet alleen 
groei van het aantal vrouwen dat deelneemt aan arbeid in alle sectoren, 
beroepen en op alle functieniveaus waar nu achterstanden bestaan. Ook op 
het gebied van de arbeidsvoorwaarden, van de medezeggenschap en van 
de bescherming van de mens in de arbeid moet een kwalitatief gelijke 
positie binnen de arbeid voor vrouwen en mannen worden bereikt. 

Voor zover arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en het arbeids-
klimaat in de praktijk zijn afgestemd op de overheersende arbeidsdeelname 
van mannen, gesteund door een verzorgende huisvrouw thuis, zullen deze 
in het licht van de emancipatiedoelstelling formeel en materieel afgestemd 
moeten worden op gelijke arbeidsdeelname van mannen en vrouwen. 

Dit omvat aspecten als gelijke beloning voor mannen en vrouwen; 
arbeidsvoorwaarden die het voor vrouwen en mannen mogelijk maken het 
krijgen en/of verzorgen van kinderen te combineren met betaalde arbeid; 
gelijke deelname aan ondernemingsraden en dienstcommissies; daadwer-
kelijke aandacht daarbinnen voor de bestrijding van discriminatie van 
vrouwen, alsmede voor mogelijke vrouwonvriendelijke elementen in het 
arbeidsklimaat van de arbeidsorganisatie; het stimuleren van de totstand-
koming en realisatie van positieve actieplannen in de arbeidsorganisatie, 
hetgeen bij voorbeeld gepaard kan gaan met het ontwikkelen van loop-
baanmogelijkheden met name voor vrouwen en het afstemmen van 
arbeidsbeschermende maatregelen op de aanwezigheid van vrouwen in 
alle soorten beroepen en functies; het ontdoen van het beroepsbeeld van 
met name technische functies van hun «mannelijk» imago en van het 
daarmee verbonden vrouwonvriendelijke arbeidsklimaat. 

Wat betreft de positie van vrouwen bij de meest flexibele vormen van 
arbeid, zoals bij tijdelijke arbeid, uitzendarbeid, afroepcontracten, thuisarbeid 
etc. zal het gevaar moeten worden onderkend dat juist deze banen aan de 
marge van de arbeidsmarkt specifiek aan vrouwen worden toebedeeld, 
terwijl juist daar sprake kan zijn van een mindere mate van arbeidszekerheid 
en inkomenszekerheid. Een nieuwe sekse-segregatie op de arbeidsmarkt 
naar arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zou een voor de emancipatie 
zeer nadelige ontwikkeling zijn. 

Maatregelen 

1. AandeStaten-Generaal is in 1984 een nota aangeboden met voorstellen 
voor verbetering van het effect van de bestaande wetgeving op het terrein 
van de gelijke behandeling vrouwen en mannen. Daaruit voortvloeiende 
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voorstellen tot wijziging van de wetgeving zullen binnenkort bij de Tweede 
Kamer worden ingediend. Onder andere is hierin vervat dat de commissies 
voor gelijke behandeling voor de particuliere sector en voor de overheid 
vooruitlopend op de integratie in het kader van de nieuwe Wet gelijke 
behandeling, worden samengevoegd. 

Bovendien komt de regering bij deze reparatiewetgeving tegemoet aan 
bezwaren van de Europese Commissie inzake de tenuitvoerlegging in de 
Nederlandse wetgeving van de mogelijkheid om, indien het geslacht 
bepalend is, een uitzondering te maken op het discriminatieverbod vervat 
in de tweede richtlijn (76/207) van de Europese Gemeenschap. 

Deze richtlijn betreft de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding, de 
promotiekansen en de arbeidsvoorwaarden. 

2. De Loontechnische Dienst zal diepte-onderzoeken verrichten in 
diverse sectoren naar het vóórkomen van beloningsverschillen. 

3. De ontwikkeling van positieve actieplannen als strategie ter bevordering 
van de integratie van vrouwen in alle geledingen van de arbeidsorganisatie 
zal het kabinet stimuleren. Hiertoe zal onder andere een studiedag voor 
ondernemers en personeelsfunctionarissen over dit onderwerp worden 
gehouden, en zal een brochure met concrete suggesties voor positieve 
actieplannen worden uitgebracht. Bij het stimuleren van positieve actie-
plannen worden de aanbevelingen ter zake van de EG betrokken. 

4. Ter uitvoering van het emancipatieplan van Binnenlandse Zaken is 
najaar 1984 een onderzoeksproject Positieve Aktieprogramma's voor 
vrouwen gestart. Het project bestaat uit het ontwikkelen èn uitvoeren van 
een geïntegreerd emancipatie-actieprogramma in drie overheidsorganisa-
ties (z.g. proeftuinen). Het project, dat twee jaar zal duren, wordt door 
externe onderzoekers begeleid. Op basis van de opgedane ervaringen in de 
drie proeftuinen zal een draaiboek voor het ontwikkelen en implementeren 
van positieve actieprogramma's worden opgesteld ten behoeve van 
(andere) onderdelen van de overheidsorganisatie. 

Bij het opstellen van de actieprogramma's zal mede gebruik worden 
gemaakt van de adviezen ter zake van het Contact Orgaan Emancipatiebeleid 
Rijksdienst. 

5. Nu de adviezen ter zake van het ouderschapsverlof van de Sociaal 
Economische Raad en de Emancipatieraad zijn ontvangen zal het kabinet 
binnenkort in een hoofdlijnennota zijn standpunt bepalen over mogelijkhe-
den voor mannen en vrouwen om, onder andere door middel van ouder-
schapsverlof, betaalde arbeid met verzorgende arbeid thuis te combineren. 
Met name wordt hierbij gedacht aan het recht op (tijdelijke) verkorting van 
de arbeidstijd. Hierbij zal tevens de ontwerprichtlijn inzake ouderschapsverlof 
om gezinsredenen worden betrokken, die op korte termijn door de Europese 
Commissie aan de Europese Raad zal worden aangeboden. 

6. Het voorhanden zijn van voldoende kinderopvangmogelijkheden in 
diverse vormen is een essentiële voorwaarde om met name op de kortere 
termijn de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te vergroten. 
Naar aanleiding van de eindrapportage van de in het kader van het project-
staatssecretariaat ingestelde Interdepartementale werkgroep Kinderopvang 
heeft het kabinet zijn standpunt inzake kinderopvang vastgesteld. 

Basis voor het voorwaardenscheppend beleid van de rijksoverheid inzake 
kinderopvang is de eigen verantwoordelijkheid van ouders voor hun 
kinderen en de eventuele opvang daarvan. Tevens meent het kabinet dat 
de besluitvorming over kinderopvangvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de 
burger moet plaatsvinden; op lokaal niveau kan het beste rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften aan verschillende vormen van 
kinderopvang (hele-dagopvang, gastouderschap, etc.) 

Vanuit deze uitgangspunten bevat het kabinetsbeleid de volgende 
elementen. In de concept-welzijnswet is ten aanzien van het kinderopvang-
beleid van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
opgenomen dat decentralisatie zal plaats vinden naar gemeentelijk 
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niveau. In de collectieve sector zal de financiering van kinderopvangvoor-
zieningen betrokken worden bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden. 

Voorts is in het kader van de derde fase van de wet Tweeverdieners een 
tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang - de zogeheten aanvul-
lende arbeidstoeslag - vastgesteld voor ouders die betaald werk verrichten 
en die kinderen beneden de 12 jaar hebben. Daarnaast stelt het kabinet 
voor 1985 f 15 min. beschikbaar waarmee onder andere een éénjarige 
verlenging van de financiering van de experimenten kinderopvang, te 
weten buitenschoolse" en internationale opvang, mogelijk wordt gemaakt. 

7. De regering zal het ILO-verdrag nr. 156 inzake de Gelijke Kansen/Gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, arbeiders met gezinsverantwoorde-
lijkheid 1981, na goedkeuring door de Staten-Generaal, bekrachtigen. 

8. Vooruitlopend op de algehele herziening van de Arbeidswet (1919) zal 
een partiële herziening, die is gericht op de eliminatie van de belangrijkste 
discriminerende bepalingen worden uitgevoerd. In de voortgangsnota die 
in 1985 zal worden uitgebracht over de stand van zaken van de operatie 
«Anders geregeld» (het wijzigen van alle discriminerende bepalingen in de 
Nederlandse wetgeving) zal over de voortgang hiervan verslag worden 
gedaan. 

9. Ter zake van de problematiek van de thuiswerkers heeft het kabinet 
besloten om voor een periode van 3 jaar een thuiswerksteunpunt te 
subsidiëren. Dit steunpunt zal als centraal aanspraakpunt voor thuiswerkers 
fungeren en tevens een functie vervullen in de advisering en informatiever-
gadering omtrent de thuiswerkproblematiek. 

10. Ten einde een beleid gericht op het tegengaan van ongewenste 
uitingen van seksegebonden machtsongelijkheid binnen de werksituatie te 
ontwikkelen, wordt een onderzoek naar ongewenste intimiteiten verricht. 

11. Nagegaan zal worden op welke wijze experimentele projecten op het 
terrein van de hulp en opvang aan slachtoffers van ongewenste intimiteiten 
op de werkplek, het beste kunnen worden ondersteund. Bij dergelijke 
experimenten wordt gedacht aan het aanwijzen van vertrouwensvrouwen, 
zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Ook wordt in dit kader 
ondersteuning gegeven aan een (experimenteel) centraal klachtenbureau 
ongewenste intimiteiten. 

12. Ter zake van de introductie van vrouwen in mannenberoepen zal een 
evaluatieonderzoek worden opgezet, ten einde belemmeringen in met 
name de sfeer van het arbeidsklimaat te inventariseren en stimuleringsmo-
gelijkheden te ontwikkelen. 

13. Aan de positie van vrouwen die meewerken in een eigen bedrijf zal 
bijzondere aandacht worden besteed. Hiermee wordt uitvoering gegeven 
aan de ter zake afgesproken gedragslijn in het tweede Actieprogram inzake 
de bevordering van gelijke kansen voor de vrouw 1982-1985 van de 
Europese Gemeenschappen. Een op 1 februari 1985 ingestelde commissie 
van ambtenaren en externe deskundigen zal concrete voorstellen doen met 
betrekking tot specifieke belemmeringen die er thans zijn voor deze 
vrouwen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de positite, die de 
vrouw kan innemen als «meewerkende vrouw», als «werknemer» of als 
«mede-ondernemer». Uitgaande van de bij deze zelfstandige bedrijven 
specifieke problematiek van de drievoudige functie van het inkomen 
(investeringsreserverings- en consumptieve functies) zal voorts worden 
bekeken of de huidige fiscale faciliteiten een reële financiële beloning voor 
beider werkzaamheden waarborgen. Een in 1984 gehouden studiedag over 
de positie van deze categorie vrouwen heeft hiervoor mede beleidsugges-
ties opgeleverd. 

4. Onbetaalde arbeid 

Waar mogelijk wil het kabinet bevorderen dat in de toekomst ook de 
onbetaalde arbeid aanzienlijk gelijker over mannen en vrouwen zal worden 
verdeeld. Vooral binnen huwelijk en gezin is thans de situatie veelal zo dat 
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vrouwen een aanzienlijk grotere verantwoordelijkheid voor de dagelijkse 
zorgtaken toevalt. Met de Nederlandse Gezinsraad is het kabinet van 
oordeel dat voor een gelijkwaardigheid van partners een ontwikkeling 
noodzakelijk is in de richting van het daadwerkelijk gezamenlijk dragen van 
verantwoordelijkheid door mannen en vrouwen voor onder andere het 
verrichten van huishoudelijke taken en de verzorging en opvoeding van 
kinderen. De beeldvorming in de samenleving, ook in opvoeding en 
onderwijs, bestendigt nog steeds, zij het in afnemende mate, een verdeling 
in vrouwen- en mannentaken. Dit speelt zowel in de betaalde als in de 
onbetaalde arbeid. 

De mogelijkheden van beïnvloeding door middel van beleidsmaatregelen 
zijn echter gering, gezien het feit dat de onbetaalde huishoudelijke en 
verzorgende arbeid zich vooral in de privé-sfeer afspeelt. Het is geen taak 
van de overheid om mensen voor te schrijven hoe hun privé-leven moet 
worden ingericht. Niettemin kan de overheid op een aantal terreinen de 
voorwaarden verbeteren voor een keuze voor gelijke deelname aan de 
onbetaalde huishoudelijke en verzorgende arbeid door mannen en vrouwen. 
Door de vormgeving van de algemene verkorting van de arbeidstijd, een 
groeiende deeltijdmogelijkheid en een gelijkere deelname aan de betaalde 
arbeid ontstaan immers mogelijkheden om de onbetaalde dagelijkse taken 
beter te verdelen. 

Ook degenen die, alleenwonend, niet of veel minder de mogelijkheid 
hebben om taken te verdelen zullen bij verkorting van de betaalde arbeidstijd 
beter in staat zijn om de combinatie van zelfverzorging en beroepsarbeid 
zonder excessieve belasting te realiseren. Ook kan ouderschaps- en 
verzorgingsverlof - mits ook in de praktijk gelijkelijk toegankelijk voor 
vrouwen en mannen - belangrijke feitelijke belemmeringen wegnemen. 

Over de vraag welke wijze van organisatie van de betaalde arbeid 
optimale voorwaarden schept voor herverdeling van het onbetaalde werk 
is echter nog weinig gedetailleerde en direct toepasbare kennis voorhanden. 
Daarom zal worden bezien hoe het beschikbaar komen van beleidsrelevante 
onderzoeksgegevens hierover kan worden bevorderd. Daarbij zal overigens 
niet alleen naar de positie van samenlevenden maar ook naar die van 
alleenlevenden en alleenstaande ouders dienen te worden gekeken. Ook 
zal de overheid door het bevorderen van de toerusting speciaal van 
jongens voor onbetaalde zorgtaken en het benadrukken van de wenselijkheid 
van een oriëntatie op deze taken, de voorwaarden verbeteren waaronder 
de uiteindelijke privé-keuzes worden gemaakt. 

5. Inkomensbeleid 

Inleiding 

Vanuit de hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid op het terrein van 
arbeid en inkomen zal het inkomensbeleid worden gericht op een gelijke 
inkomensverdeling over mannen en vrouwen, die kan worden gerealiseerd 
door kwantitatief en kwalitatief gelijke deelname aan betaalde arbeid. Voor 
een nadere analyse over de relatie tussen emancipatie en inkomensbeleid 
zij verwezen naar het gelijknamige rapport van de ICE7. Op grond van deze 
doelstelling zal het inkomensbeleid aan twee soorten eisen moeten 
voldoen. 

In de eerste plaats eisen die uit het emancipatiebeleid voortvloeien, en in 
meer directe zin nadere inhoud geven aan wat in de inkomenssfeer 
rechtvaardig geacht moet worden. 

In de tweede plaats eisen ten aanzien van de doelmatigheid van het 
inkomensbeleid voor de verwezenlijking van emancipatiedoelstellingen 
met betrekking tot gelijke deelname van vrouwen en mannen aan betaalde 
arbeid. 

Gezien de betekenis van arbeid als primaire bron van inkomen en de 
functie van inkomen voor de arbeidsverdeling zal de invloed die inkomens-
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regelingen op de arbeidsverdeling kunnen hebben zoveel mogelijk ook in 
emancipatoire richting worden aangewend. Op grond van deze twee eisen 
vanuit het emancipatiebeleid zullen inkomensregelingen aan een aantal 
criteria moeten voldoen. Zoals ook blijkt uit de Inkomensnotitie8 van het 
kabinet die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 
december 1983 aan de Tweede Kamer heeft gezonden, zijn deze criteria: 

- gelijke behandeling van mannen en vrouwen in formele en in materiële 
zin (tegengaan van directe in indirecte discriminatie); 

- neutraliteit van het inkomensbeleid ten opzichte van de verschillende, 
door mensen gekozen, leefvormen door het vermijden van te grote 
verschillen in financiële aantrekkelijkheid daarvan; 

- behandeling van samenlevingspartners zoveel mogelijk onafhankelijk 
van elkaar (voor zover het rekening houden met draagkracht niet noodzakelijk 
is); 

- bijdragen aan herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. 

In het bijzonder zal steeds nauwlettend in het oog worden gehouden of 
reeds genomen of in voorbereidende maatregelen in de inkomenssfeer 
geen belemmering opwerpen voor de arbeidsparticipatie van (gehuwde of 
samenwonende) vrouwen. 

Voor wat betreft de positie van alleenstaanden in het geheel van inko-
mensontwikkelingen en het inkomensbeleid bij herverdeling van betaald 
werk en een toenemend aandeel van gehuwde vrouwen in de betaalde 
arbeid passen de volgende kanttekeningen. Het kabinet onderkent dat de 
relatieve inkomenspositie van werkende alleenstaanden onder druk kan 
komen te staan als gevolg van evenredige loonsvermindering bij arbeids-
tijdverkorting. Daarbij zal het huidige verschil tussen het netto-minimum-
loon voor een alleenstaande en het netto sociaal minimum voor een 
alleenstaande kleiner kunnen worden. Op korte of zelfs middellange 
termijn behoeft dit echter geenszins een bedreiging voor het sociaal-mini-
mum van een alleenstaande in te houden, temeer daar de compensatie 
voor het ontbreken van de besparende werking van een gezamenlijke 
huishouding een wezenlijk bestanddeel van het regeringsbeleid blijft 
uitmaken. Daarnaast is het te verwachten dat, door de grotere arbeidsparti-
cipatie van gehuwde vrouwen, het beroep dat thans op de solidariteit van 
alleenstaanden wordt gedaan in verband met partner-uitkeringen ingevolge 
de sociale zekerheid, zeker op middellange en lange termijn zal kunnen 
verminderen. Opgemerkt zij voorts dat de in het kader van de ontwikkeling 
van het inkomensbeleid hierna opgesomde maatregelen ook dienen te 
worden bezien in het licht van de specifieke inkomensproblematiek van 
mannen en vrouwen werkend in een gezinsbedrijf. 

Maatregelen 

1. Door het bevorderen van herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid tussen mannen en vrouwen streeft het kabinet ernaar het relatieve 
aandeel van vrouwen in de primaire inkomensverwerving te vergroten. 

2. Het kabinet overweegt het «één-derde-criterium» in de wet minimum-
loon, dat in de praktijk vrijwel uitsluitend voor vrouwen tot een lagere 
beloning leidt, te laten vervallen. Nadat de SER en de Emancipatieraad het 
hierover gevraagde advies hebben uitgebracht, zal hierover worden 
besloten. 

3. In het kader van de tweeverdienersmaatregelen in de belastingen zijn, 
voor zover redelijkerwijs technisch uitvoerbaar, de inkomensbestanddelen 
toegerekend aan en belast bij de partner bij wie deze bestanddelen opkomen. 
Een nader onderzoek is ingesteld naar de vraag of hiermee - onbedoelde -
belemmeringen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen of mannen met 
een beperkte deeltijdbaan optreden. Het kabinet heeft op 18 juni 1985 een 
nota aan de Staten-Generaal gezonden die de resultaten van deze studie 
bevat alsmede het besluit om met ingang van 1986 ter verbetering van de 
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inkomenspositie van zogenoemde kleine tweeverdieners een tegemoetko-
mende maatregel te treffen9. 

4. Naar aanleiding van de EG-richtlijn dd. 19 december 1978 ter zake, 
dient de sociale zekerheidswetgeving, voor zover dat thans nog niet is 
gerealiseerd, op het punt van gelijke behandeling van vrouwen en mannen 
te worden aangepast. Voor de AOW zijn inmiddels wijzigingsvoorstellen 
gericht op toekenning van zelfstandige uitkeringsrechten en geïndividuali-
seerde premieheffing gerealiseerd. 

5. Aan de SER en de ER zal in de loop van 1985 advies worden gevraagd 
over een herstructurering van de weduwen- en wezenwet. Enerzijds lijken 
de huidige toelatingscriteria te ruim, anderzijds verdient de positie van 
weduwnaars, vooral met jonge kinderen, speciale aandacht. Bij deze 
herstructurering zal gelijke behandeling van mannen en vrouwen uitgangs-
punt zijn. 

6. Op 25 mei 1983 heeft de regering aan de SER en de ER advies gevraagd 
over de stelselherziening sociale zekerheid10. De adviesaanvrage behandelt 
met name de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid en 
de manier waarop de bijstand op deze uitkeringen aansluit. Realisering van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een van de belangrijkste 
uitgangspunten. Van de maatregelen die in de adviesaanvrage worden 
voorgesteld zijn op dit terrein van belang: 

- voor de WW en WWV (c.q. de in de plaats daarvan te stellen geïnte-
greerde regeling) streeft de regering naar een nadere uitwerking van het 
zelfstandigheidsbeginsel, waardoor: 

a. op kortere termijn, met inachtneming van zekere voorwaarden, 
degenen die hun betaalde arbeid kwijtraken, hun economische zelfstandig-
heid daarmee - althans op minimumniveau - niet te snel verliezen; 

b. op langere termijn, voor zover de middelen dit toelaten, voor degenen 
met een recent, voldoende, arbeidsverleden zelfstandige uitkeringen op 
een minimumniveau langer zouden kunnen voortduren; 

- het inkomen in een leefeenheid met tweeverdieners wordt via de 
sociale zekerheid evenzeer beschermd als het inkomen in een leefeenheid 
met een éénverdiener; 

- voor zover en voor zolang de verstrekking van een toeslag in een 
leefeenheid noodzakelijk is, zal deze aan het inkomen uit arbeid (of een 
daarvan afgeleide vorm van uitkering) van beide partners worden getoetst. 
Dit zal in een aparte toeslagenwet worden geregeld. 

Zoals in de adviesaanvraag van 25 mei 1983 aan de SER en de ER over 
de herziening van het stelsel van sociale zekerheid is gesteld, acht het 
kabinet het mogelijk deze toeslagenwet na een zeker aantal jaren een ander 
karakter te geven, waardoor voor de nieuwe generatie die dan op de 
arbeidsmarkt komt, zowel voor mannen als voor vrouwen zou gelden dat 
zij gehouden zijn allereerst te trachten zich uit arbeid een voldoende 
inkomen te verwerven in plaats van een beroep op een toeslag via hun 
partner te doen. Dit zou bij voorbeeld kunnen gelden voor de generatie die 
na 1990 18 jaar wordt. Maar ook dan zou voor een toeslagenwet een 
functie overblijven, met name wanneer de verzorging van jonge kinderen 
tot een geringe beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt leidt, alsmede om in 
situaties van arbeidsdeling een voldoende inkomen bij verlies van arbeid te 
kunnen garanderen. 

7. Uitkeringen ingevolge de Algemene Bijstandswet en de daarop 
geënte uitkeringsregelingen zullen bij samenwonenden en gehuwde 
uitkeringsgerechtigden op verzoek aan ieder van de partners voor de helft 
kunnen worden uitgekeerd. Uitgangspunt hierbij blijft dat de bijstand aan 
gehuwd en ongehuwd samenwonende partners als gezinsbijstand wordt 
toegekend. Toekomstige veranderingen in de maatschappelijke omstandig-
heden kunnen echter leiden tot een herbezinning op de uitgangspunten 
van de ABW betreffende het beginsel van gezinsbijstand. Daarbij kunnen 
de mogelijkheden om tot individueel gerichte rechten en plichten te komen 
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nader worden onderzocht. Dit om te beginnen ten aanzien van jongeren die 
hun intrede doen op de arbeidsmarkt. 

8. Ten slotte kan in het verband van het inkomensbeleid worden gewezen 
op het voornemen van het kabinet het recht op alimentatie bij echtscheiding 
te limiteren. Gedacht wordt aan een maximum termijn van 12 jaar, met een 
uitloop naar maximaal 18 jaar. Het wetsvoorstel ter zake zal binnenkort bij 
de Tweede Kamer worden ingediend. 

VI. ONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE 

In dit hoofdstuk komen de beleidsvoornemens van het kabinetten 
aanzien van het emancipatiebeleid op de terreinen onderwijs en volwasse-
neneducatie aan de orde. Deze worden hieronder afzonderlijk behandeld. 

1. Onderwijs 

Inleiding 

In het onderwijs vindt de voorbereiding plaats met betrekking tot de 
toekomstige positie van mensen in de maatschappij en de ontwikkeling 
van hun belangstelling en kwaliteiten. Hoewel het onderwijsniveau van 
meisjes en vrouwen relatief toeneemt, zijn er nog steeds aanzienlijke 
verschillen in vergelijking met jongens en mannen. Dit veroorzaakt mede 
dat vrouwen en mannen nog steeds ongelijke maatschappelijke posities 
innemen. 

Meisjes maken geen optimaal gebruik van hun formele onderwijskansen. 
Meisjes verlaten het onderwijs (nog) vaker voortijdig en lager gekwalificeerd 
dan jongens. Dit wordt vooral zichtbaar in de laatste jaren van het v.w.o. en 
in het beroepsonderwijs. Daarnaast kiezen zij voor een beperkt aantal 
sectoren van het onderwijs die veelal in het verlengde liggen van verzorgende 
en huishoudelijke taken. De huidige opzet van het lager beroepsonderwijs 
leidt ertoe dat er sprake is van een sterke seksesegregatie. In het l.h.n.o. 
zijn praktisch alleen meisjes te vinden en in het l.t.o. hoofdzakelijk jongens. 

In het algemeen vormend onderwijs leidt de huidige opzet bij het 
samenstellen van vakkenpakketten ertoe, dat er seksespecifieke keuzen 
worden gemaakt. De pakketten die meisjes over het algemeen kiezen, 
bieden minder mogelijkheden zowel voor het vervolgonderwijs als op de 
arbeidsmarkt. Qua gekozen opleidingen is de seksesegregatie eveneens 
aanwezig in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het bovenstaande 
staat uiteraard niet op zich zelf maar wordt mede beïnvloed door datgene 
wat in het onderwijs wordt aangeboden en door de wijze waarop het wordt 
gegeven. Dit alles heeft te maken met de beeldvorming die via het onderwijs 
wordt overgedragen. Dit aspect kan op zich zelf als een structurele belenv 
mering in het onderwijs worden beschouwd. Bij het onderwijsaanbod zijn 
drie punten van belang: 

- de totstandkoming van het aangebodene in het onderwijs. Het gaat 
hier om het onderwijsleerplan en het schoolwerkplan; 

- de gehanteerde instrumenten in het onderwijs, waaronder de leermid-
delen, toetsen en examens worden begrepen; 

- de wijze waarop aan het onderwijs wordt vormgegeven. Het gaat hier 
om de rol van leerkrachten en leerlingbegeleiders. 

Onderwijsleerplannen geven een typering waaraan het onderwijs in 
onderwijskundige zin voor een bepaald schooltype c.q. een bepaald 
vakgebied moet voldoen. Het schoolwerkplan geeft aan hoe de wettelijke 
algemene doelstellingen door de school worden uitgewerkt. Het is een 
hulpmiddel waarin planning en uitvoering van onderwijsprocessen worden 
vastgelegd en verantwoord, dat wil zeggen geeft het kader aan waarbinnen 
gewerkt moet worden en de instrumenten die daarbij gebruikt worden. 
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Uit een recent onderzoek' naar gehanteerde leerplannen binnen het 
rijksonderwijs bleek dat op onderdelen nog expliciet onderscheid tussen de 
seksen gemaakt wordt. Verondersteld mag worden dat dergelijke bevindin-
gen ook uit andere onderwijs-, leer- en schoolwerkplannen naar voren 
zullen komen. 

In leermiddelen is in veel gevallen sprake van een beeldvorming, zowel 
in taalgebruik als in de illustratie, die een traditioneler beeld weergeven 
dan de werkelijke situatie. Uit onderzoeken blijkt voorts dat het met de 
houding en aanpak van onderwijsgevenden en leerlingbegeleiders ook niet 
zo gunstig gesteld is als het om emancipatie gaat. Leerkrachten en decanen 
laten zich in hun adviezen aan meisjes leiden door beperktere toekomstver-
wachtingen voor vrouwen dan voor mannen. Daarnaast ontbreekt het bij 
leerkrachten nogal eens het bewustzijn van de problemen rond emancipatie2. 

Hoewel in het onderwijs als bedrijfstak de participatie van vrouwen 
(45%) ongeveer gelijk is aan die van mannen, geeft de verdeling van taken 
binnen het onderwijs een zeer traditioneel beeld te zien. Vrouwen werken 
als onderwijsgevende voornamelijk in lager gewaardeerde onderwijsvor-
men. Van de deeltijdwerkers in het onderwijs bestaat het merendeel uit 
vrouwen. In leidinggevende functies zijn vrouwen nauwelijks te vinden. In 
de wetenschappelijke wereld is hetzelfde beeld te zien. Vrouwen zijn in de 
functies met wetenschappelijke taken in de minderheid. 

Vrouwen participeren ook nauwelijks in overleg- en adviesinstanties en 
in besturen in alle niveaus van het onderwijs. De feitelijke organisatie van 
het onderwijs is voorts niet afgestemd op het combineren door ouders van 
beroepsarbeid met huishoudelijke en verzorgende taken. 

De regering voert sinds 1979 een actief beleid op het terrein van emanci-
patie en onderwijs. Dit beleid is tot nu toe voornamelijk gericht geweest op 
het verbeteren van het ondewijsniveau van meisjes en vrouwen en het 
bevorderen van roldoorbrekende keuzen. Onderzoek en ervaringen hebben 
inmiddels aan het licht gebracht dat deze doelstellingen het onderwijs-
emancipatieproces in gang hebben gezet, maar niet toereikend zijn om het 
onderwijsemancipatieproces te verwezenlijken. Binnen het onderwijs zelf is 
een aantal belemmeringen te onderkennen die het emancipatieproces 
belemmeren. 

Doelstellingen 

De hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid verwijst op het gebied 
van het onderwijs naar een situatie waarin ieder individu een zodanige 
onderwijskwalificatie heeft dat hij of zij ongeacht de leefvorm waarvan 
hij/zij deel uitmaakt enerzijds in het eigen levensonderhoud kan voorzien 
en anderzijds onafhankelijk huishoudelijke en verzorgende taken op zich 
kan nemen. In brede zin dient het onderwijs een voorwaardenscheppende 
rol te vervullen om volwaardig te functioneren in de samenleving zowel in 
economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht als op het terrein van 
zelfverzorging. 

Bovenstaande doelstelling impliceert dat onderwijs een actieve bijdrage 
dient te leveren aan het verkleinen van verschillen in deelname aan 
opleidingen, toekomstverwachtingen en aan het beeld dat meisjes en 
jongens van zich zelf hebben. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen 
is de verwachting dat men wel een partner zal kunnen vinden voor het 
huishoudelijk werk even onwerkelijk als de verwachting dat er altijd wel 
een partner te vinden is voor het verdienen van het huishoudgeld. Het 
bovenstaande geldt met name voor de generaties die nu en in de toekomst 
onderwijs volgen of zullen volgen. Voor de oudere generaties is het 
bovenstaande gezien de huidige economische toestand niet in alle situaties 
te verwezenlijken. De subdoelstellingen van het emancipatiebeleid worden 
op het terrein van het onderwijs als volgt geformuleerd. 

a. Om het bereiken van gelijke posities in het onderwijs mogelijk te 
maken zal het kabinet de gelijke deelname van meisjes/vrouwen aan alle 
onderwijsvormen nastreven. 
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b. Om structurele veranderingen in het onderwijsaanbod en de organisatie 
van het onderwijs te realiseren zullen 

- vakkenpakketten zodanig worden samengesteld dat het diploma 
toegang geeft tot tenminste twee verschillende opleidingssectoren; 

- gelijke uitoefening door vrouwen en mannen van de beroepen in het 
onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek op alle niveaus worden 
nagestreefd; 

- gelijke deelname van vrouwen en mannen aan advies- en overlegin-
stanties en besturen ten behoeve van het onderwijs worden bevorderd; 

- schooltijden en opvangmogelijkheden overeenkomstig de wettige 
bepalingen ter zake zodanig worden afgestemd respectievelijk gecreëerd 
dat ouders en verzorgers optimaal aan het maatschappelijk leven kunnen 
deelnemen. 

c. Om een doorbreking van traditionele beeldvorming in het onderwijs 
te bereiken zal ernaar gestreefd worden dat veranderde maatschappelijke 
opvattingen en ontwikkelingen daarin met betrekking tot de positie van 
mannen en vrouwen in onderwijsleerplannen, schoolwerkplannen, leermid-
delen, toetsen en examens tot uitdrukking komen; alsmede dat leerkrachten 
en leerlingbegeleiders zich bewust worden van bovengenoemde ontwikke-
lingen. Dit alles zal geschieden met inachtneming van de terughoudende 
taak van de overheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs. 

Maatregelen en beleidsvoornemens 

Op 17 januari 1985 is door de staatssecretaris van Onderwijs en Weten-
schappen mevrouw drs. N. J. Ginjaar-Maas mede namens de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met het emancipatiebeleid 
mevrouw mr. A. Kappeyne van de Coppello de derde onderwijsemancipa-
tienota aan de Tweede Kamer aangeboden3. De nota is op 6 mei 1985 in 
een uitgebreide commissievergadering in de Tweede Kamer behandeld. 
De inhoud van deze nota is mede gebaseerd op de inzichten die geleid 
hebben tot de hierboven geformuleerde doelstellingen. 

De adviezen en commentaren die zijn gegeven naar aanleiding van de 
conceptnota die op 30 november 1983 werd gepubliceerd gaven geen 
aanleiding tot herschrijving van de nota. In de begeleidende brief bij de 
nota is uiteengezet welke nieuwe beleidsvoornemens mede naar aanleiding 
van de adviezen en commentaren genomen zullen worden. Het tot dusver 
gevoerde beleid zal geëvalueerd worden. 

Er zal gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van emancipatiebeleid 
als facetbeleid. Daarnaast blijft specifiek beleid noodzakelijk. Bij de brief 
aan de Tweede Kamer is tevens een stand-van-zaken overzicht van de 
aangekondigde maatregelen uit de nota gestuurd. Voor een volledig 
overzicht van de maatregelen zij verwezen naar de nota «Een stukje wijzer» 
en naar bovengenoemd stand-van-zaken overzicht. Hieronder volgen een 
aantal nieuwe beleidsmaatregelen. 

1. Er zal onderzoek worden verricht naar het schoolklimaat in het 
basisonderwijs. 

2. Van 1 augustus 1984 tot 1 augustus 1987 zullen tien samenwerkings-
projecten basisonderwijs/pedagogische academies in wisselwerking met 
elkaar via schoolpraktijk, nascholingsactiviteiten werken aan concrete 
emancipatie-opdrachten. 

3. Er wordt materiaal ontwikkeld om de emancipatiedeskundigheid bij 
schoolbegeleidingsdiensten te verhogen. 

4. In het nascholingsplan 1984/1985 zijn de volgende nascholingscursus-
sen opgenomen: 

- oriëntatie op schoolorganisatie en onderwijsmanagement voor 
vrouwelijke leerkrachten; 

- het werken met allochtone meisjes (bestemd voor vrouwen die 
werkzaam zijn zowel in het reguliere voortgezet onderwijs als in het 
vormingswerk) ; 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 052, nrs. 1-2 3 7 



- cursussen om vrouwen die een aantal jaren geen les meer hebben 
gegeven de terugkeer naar een functie in het voortgezet onderwijs of de 
volwasseneneducatie gemakkelijker te maken; 

- roldoorbreking in school en klas; 
- vrouwengeschiedenis; 
- specifieke cursussen op gebied van techniek en wiskunde. 
5. Er zijn ook voor 1985 financiële middelen gereserveerd om roldoor-

brekend lesmateriaal te ontwikkelen. 
6. Per 1 januari 1985 is de materialenbank onderwijsemancipatie gestart. 

De materialenbank zal een documentatie- en informatie, bibliotheek" en 
voorlichtingsfunctie krijgen. 

7. Er zijn ook in 1985 middelen gereserveerd om initiatieven op het 
terrein van onderwijsemancipatie van spontane vrouwengroepen in het 
onderwijs te stimuleren. 

8. Bij het vormen van brede scholengemeenschappen wordt specifieke 
aandacht besteed aan emancipatieaspecten. 

9. Er wordt overwogen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs 
via projecten na te gaan hoe zodanige vakkenpakketten kunnen worden 
samengesteld dat belemmeringen voor vervolg-opleidingen worden 
weggenomen. 

10. Het project keuzevrijheden wordt tot 1.8.1987 voortgezet via twee 
activiteiten: 

- er worden faciliteiten beschikbaar gesteld om binnen scholen voor 
a.v.o. (v.w.o.) de verworvenheden van het project verder te verspreiden 
door middel van kaderdocenten; 

- aan dertien l.b.o.-scholen zijn faciliteiten verleend voor het project 
emancipatieactiviteiten in het l.b.o. 

Deze projecten hebben tot doel de mogelijkheden te onderzoeken om 
rolbeperkingen te overwinnen die in het huidige voortgezet onderwijs voor 
11 - tot 15-jarigen worden gesignaleerd. 

11. Het Ment-project (Meisjes, Natuurkunde en Techniek) is eveneens 
verlengd tot 1 augustus 1987. Dit project richt zich op het ontwikkelen van 
proeflesmateriaal voor het tweede en derde leerjaar van het a.v.o. met als 
doel de belangstelling van meisjes voor exacte vakken te stimuleren. In de 
komende jaren zal het project worden verbreed, zowel naar schoolsoorten 
als naar vakken. 

12. In het beroepsbegeleidend onderwijs, vormingswerk en het kort-m.b.< 
zijn per 1-8-1984 28 nieuwe projecten begonnen die zullen duren tot 
1-8-1987. Doelstellingen van deze projecten zijn: 

- verbetering van traditionele meisjesopleidingen; 
- toegankelijk maken van technische opleidingen voor meisjes; 
- programmaontwikkeling gericht op het doorbreken van sekserolstereo-

typering; 
- emancipatiegevoelig maken van school/instituut. 
13. Bij de verdere beleidsvoorbereiding en vormgeving van het voortgezet 

basisonderwijs zal het facet emancipatie aandacht krijgen 
- in beroepenoriëntatie en keuzebegeleiding; 
- bij de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling. 
14. In het hoger beroepsonderwijs functioneren sinds 1 augustus 1984 

steungroepen emancipatie in de sectoren h.b.o. en h.e.a.o. en ontwikke-
lingscommissies in de sectoren hoger sociaal-pedagogisch- en hoger 
gezondheidszorgonderwijs. De ontwikkelingscommissies houden zich 
bezig met de ontwikkelingen van leerplanontwikkeling vrouwenstudies. De 
steungroepen houden zich bezig met voorlichting en begeleiding van 
studenten. Het ligt in de bedoeling de steungroepen te zijner tijd om te 
zetten in ontwikkelingscommissies. 

Ter ondersteuning van deze groepen en commissies is de subsidiëring 
van de emancipatiewerksters bij de HBO-raad verlengd tot 1 augustus 
1987. Naast deze ondersteunende functie zullen de emancipatiewerksters 
tevens een initiërende en stimulerende taak vervullen om te bevorderen 
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dat in het beleid van de HBO-raad het facet emancipatie geïntegreerd 
wordt. Voor incidentele emancipatieactiviteiten in het h.b.o. zullen in 1985 
meer middelen dan in voorgaande jaren worden vrijgemaakt. 

15. Vooruitlopend op de definitieve standpuntbepaling naar aanleiding 
van de evaluatie coördinatoren vrouwenstudies zal de financiering van 
deze plaatsen verlengd worden met één jaar. 

16. In 1984 is gestart met een voorlichtingscampagne emancipatie ten 
behoeve van het onderwijsveld. Dit beleid wordt in 1985 gecontinueerd. 
Voor ambtenaren van het ministerie zullen in 1985 voorlichtingsdagen 
worden gehouden om de emancipatiedeskundigheid te bevorderen. 

Voor de bekostiging van specifieke emancipatieprojecten is voor 1985 
f5400 000 beschikbaar. Emancipatiemaatregelen worden tevens bekostigd 
binnen de reguliere begrotingsonderdelen. Het gaat hierbij in 1985 om 
f6000 000. 

2. Volwasseneneducatie 

Inleiding 

Volwasseneneducatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren 
van de emancipatiedoelstellingen. In het emancipatieproces van individuele 
vrouwen fungeert het deelnemen aan vormen van volwasseneneducatie 
vaak als een eerste stap. Dit geldt vooral vrouwen die hoofdzakelijk belast 
zijn (geweest) met de zorg voor kinderen en huishouden. Via deelname aan 
volwasseneneducatie kunnen vrouwen (weer) de overstap maken van de 
wereld binnenshuis naar de buitenwereld. Volwasseneneducatie draagt op 
die manier bij aan vergroting van de maatschappelijke participatie van 
vrouwen en aan herverdeling van arbeid. Ook kan volwasseneneducatie 
een rol vervullen bij de heroriëntatie van vrouwen en mannen op een 
veranderende samenleving. 

Het beleid ten aanzien van volwasseneneducatie is binnen het totale 
overheidsbeleid een taak van de ministeries van Onderwijs en Wetenschap-
pen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur. Als uitgangspunt voor de volwasseneneducatie geldt het 
beginsel van permanente educatie. Dit beginsel houdt in dat, met inachtne-
ming van de eigen verantwoordelijkheid van het individu, aan elk mens in 
zijn verschillende levensfasen en situaties de voor hem geschikte mogelijk-
heden moeten worden geboden om in zijn educatieve behoeften te 
voorzien zowel ter bevordering van de individuele ontplooiing als voor de 
actieve deelneming aan de vormgeving van het maatschappelijke en 
politieke leven en aan de sociale en economische ontwikkelingen van de 
samenleving. 

In het jaarplan volwasseneneducatie 19844 wordt ingegaan op de 
bijdragen die de volwasseneneducatie kan leveren aan het realiseren van 
emancipatiedoelstellingen. Daarbij zijn, in navolging van de SER5 (Publikatie 
nr. 2, 21 januari 1983) drie externe functies van educatie onderscheiden: 

- de instrumenteringsfunctie: educatie geeft aan de zich emanciperende 
groepen «werktuigen» om goed in de samenleving te kunnen functioneren 
en hun bijdrage te leveren aan de maatschappelijk ontwikkelingen; 

- de allokatiefunctie: het genoten onderwijsniveau is nog steeds een van 
de meest bepalende factoren in het proces van positietoewijzing. Door 
middel van meer of andere onderwijsdeelname en een hoger onderwijsni-
veau krijgen zich emanciperende groepen meer kansen in het arbeidsproces; 

- de ontplooiingsfunctie: educatie leidt tot individuele ontplooiing en 
zelfbewustzijn. 

De mate waarin deze externe functies ten behoeve van vrouwen waarge-
maakt kunnen worden is mede afhankelijk van een aantal voorwaarden 
binnen de volwasseneneducatie zoals de mate waarin vrouwen deelnemen 
aan volwasseneneducatie en de aanwezigheid van deelnamefaciliteiten 
daarbij. 
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Voortbouwend op de beginselennota heeft de projectminister voor de 
volwasseneneducatie op 5 september 1983 een beleidsnota «Hoofdlijnen 
volwasseneneducatie»6 uitgebracht, waarin voorstellen worden gedaan 
met betrekking tot basiseducatie, wetgeving en educatief verlof. Tot de 
nadere uitwerking van deze beleidsvoorstellen behoort de opstelling van 
de rijksbijdrageregeling basiseducatie en een beleidsplan beroepseducatie. 
Hierbij worden tevens de aanbevelingen van de Emancipatieraad, zoals 
deze zijn gedaan in het advies «Vrouwen en volwasseneneducatie 1982» 
betrokken. 

Doelstellingen 

a. Het verzekeren van gelijke rechten vindt op het terrein van de volwas-
seneneducatie zijn vertaling op twee manieren. Ten eerste is het streven 
naar gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de volwasseneneducatie 
als zodanig in het geding. Ten tweede vervult volwasseneneducatie een 
functie bij het bestrijden van de ongelijke maatschappelijke participatie. 
Met maatschappelijke participatie wordt hier zowel deelname aan de 
arbeidsmarkt als aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming 
bedoeld. 

Verbetering van de positie van vrouwen, zodanig dat een gelijke maat-
schappelijke participatie mogelijk wordt, betekent voor de volwassenen-
educatie dat vrouwen adequaat moeten worden toegerust voor het verrichte 
van activiteiten die hun maatschappelijke invloed vergroten. Gelijke 
deelname van vrouwen aan alle vormen van volwasseneneducatie waar zij 
ondervertegenwoordigd zijn, zal met kracht worden nagestreefd. Gezien de 
educatieve achterstand van vrouwen is het uiteraard niet de bedoeling dat 
deelname van vrouwen aan vormen van volwasseneneducatie waar zij 
relatief oververtegenwoordigd zijn, wordt afgeremd. 

b. Volwasseneneducatie zal mensen moeten toerusten voor een veran-
derende samenleving waarin vrouwen en mannen een zelfstandig bestaan 
verwerven, en ongeacht de leefvorm waarvan zij deel uitmaken, zowel in 
het eigen levensonderhoud moeten voorzien als huishoudelijke en verzor-
gende taken op zich nemen. Bij de inrichting van de volwasseneneducatie 
wordt uitgegaan van het gegeven dat mensen verschillende taken hebben, 
zowel binnens- als buitenshuis. In de beginselennota volwasseneneducatie 
is reeds vastgelegd dat «openheid» en «toegankelijkheid» als twee in dit 
verband belangrijke uitgangspunten zullen gelden. Daarom wordt veel 
aandacht besteed aan het wegnemen van belemmeringen voor deelname, 
onder andere door aangepaste cursustijden, scholing/opleiding in deeltijd, 
cursussen zo mogelijk dicht bij huis. Van groot belang is in dit verband de 
mogelijkheid van kinderopvang bij volwasseneneducatie. 

c. Vooral dankzij initiatieven van vrouwengroepen is er de afgelopen tien 
jaar een groei geweest in het emancipatorisch vormingswerk met vrouwen. 
Door middel van deze cursussen levert de volwasseneneducatie een 
belangrijke bijdrage aan de groeiende bewustwording onder vrouwen van 
hun maatschappelijke positie, en het vergroten van hun zelfvertrouwen en 
weerbaarheid. 

Diverse opleidingen, met name beroepsopleidingen en cursussen voor 
traditionele mannenberoepen, weerspiegelen in hun leerplan en leerinhoud 
traditionele beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
Dit belemmert de kansen van vrouwen om met succes dergelijke opleidingen 
en cursussen te volgen. Het beleid zal er dan ook op gericht zijn deze 
beeldvorming te wijzigen. Hiertoe is naast aanpassing van leermiddelen, 
gerichte deskundigheidsbevordering van educatieve werkers noodzakelijk. 

Maatregelen en beleidsvoornemens 

a. Basiseducatie 
Bij de uitwerking van het beleid ten aanzien van de volwasseneneducatie 

op de verschillende deelgebieden wordt voorrang gegeven aan groepen in 
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achterstandssituaties. Op grond hiervan wordt binnen de volwassenenedu-
catie voorrang gegeven aan basiseducatie. Basiseducatie omvat namelijk 
die kennis en vaardigheden, die strikt noodzakelijk zijn om zich in het 
dagelijks leven te redden, te weten: elementaire taal- en rekenvaardigheden 
en sociale vaardigheden; eventueel toespitsing hiervan op aansluitend 
vervolgonderwijs. 

De basiseducatie en de randvoorwaarden die voor de uitvoering ervan 
noodzakelijk zijn, liggen vervat in de Rijksregeling en het Raamplan 
Basiseducatie die op 27 februari j l. aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. 
Voorzien wordt dat deze in september door de Tweede Kamer zullen 
worden behandeld. In deze regeling wordt nadrukkelijk aangesloten bij het 
algemene emancipatiebeleid. Aan de deelname van vrouwen en met name 
ook aan vrouwen uit culturele minderheden kan binnen het kader van de 
Regeling dan ook extra aandacht worden besteed. Ten behoeve van 
kinderopvang, een wezenlijke voorwaarde om de deelname van vrouwen 
ook daadwerkelijk mogelijk te maken, wordt in de regeling een vast 
percentage van het budget dat aan gemeenten wordt toegewezen, gereser-
veerd. 

b. Beroepsgerichte volwasseneneducatie 
Veel vrouwen die na enige jaren onderbreking weer aan het arbeidsproces 

willen deelnemen, hebben geen of een verouderde beroepsopleiding. 
Deelname van vrouwen aan beroepsgerichte opleidingen, en mogelijkheden 
voor oriëntatie en schakeling naar beroepsopleidingen zullen dan ook 
bijzondere aandacht krijgen in het op dit terrein te voeren beleid. Voor de 
beroepsgerichte educatie is dit beleid aangegeven in de in mei 1985 
uitgebrachte concept-beleidsnota Beroepseducatie voor Volwassenen. Dit 
plan behelst voorstellen voor een nieuwe planningsstructuur, voor geza-
menlijke activiteiten van betrokken departementen en voor activiteiten van 
de departementen afzonderlijk. Tot de gezamenlijke activiteiten behoren in 
het bijzonder het ontwikkelen van plannen voor oriëntatie en schakeling en 
beroepsopleidingen op primair niveau, dat wil zeggen het niveau van 
aankomend beroepsbeoefenaar. Speciale aandacht voor vrouwen zal daar 
een wezenlijk onderdeel van uitmaken. 

Wil er daadwerkelijk sprake zijn van een gelijke deelname van vrouwen 
aan de betaalde arbeid, dan zal ook de seksescheiding op de arbeidsmarkt 
moeten worden doorbroken. In de beroepsgerichte volwasseneneducatie 
zal daarom speciaal aandacht worden besteed aan opleiding van vrouwen 
in traditionele mannenberoepen. 

1. Naast acties in het reguliere onderwijs gericht op het doorbreken van 
traditionele beroepskeuzen door meisjes, zal grotere deelname van 
vrouwen aan de scholingsmaatregelen in het kader van het arbeidsvoorzie-
ningsbeleid worden bevorderd. Daartoe zal op een drietal Centra voor 
vakopleiding van volwassenen een experiment worden gestart, dat inzicht 
moet geven in de vraag welke maatregelen er nodig zijn om het CVV tot 
een meer gemengd opleidingsinstituut te maken. 

2. Nagegaan zal worden of in het kader van de regeling scholing in 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven specifieke projecten (bij 
voorbeeld in de micro-electronica) kunnen worden ontwikkeld voor 
vrouwen om uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. 

3. In de proefprojecten beroepskwalificerende educatie die 1 augustus 
1986 beëindigd zullen worden is speciale aandacht besteed aan vrouwen. 
Bij de verdere beleidsontwikkeling zullen de ervaringen, mogelijkheden en 
onmogelijkheden die vrouwen bij deelname aan de BKE-projecten ontmoe-
ten, een belangrijk aandachtspunt zijn. Uit het in het voorjaar 1985 te 
houden doelgroepenonderzoek in de BKE-projecten, zal ook een aantal 
gegevens naar boven komen die op deelname van vrouwen betrekking 
hebben. Uiteraard zullen ook deze gegevens mede een rol spelen bij de 
verdere beleidsontwikkeling. 
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4. In de beroepsgerichte volwasseneneducatie zal, met het oog op de 
gelijke deelname van vrouwen aan de betaalde arbeid en de daarmee 
samenhangende doorbreking van de seksescheiding op de arbeidsmarkt, 
speciaal aandacht worden besteed aan opleidingen voor vrouwen in 
traditionele mannenberoepen. 

5. De doorbreking van de leeftijdsgrens in het leerlingwezen, waartoe 
een wetsontwerp is voorbereid, kan eveneens bijdragen aan een grotere 
participatie van vrouwen in traditionele mannenberoepen. 

6. In het kader van het deelproject Vrouw en Werkgelegenheid wordt 
door acht vrouw en werkwinkels cursussen banen- en beroepenoriëntatie 
voor herintredende vrouwen gegeven. 

7. In 1984 is door de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw N. J. Ginjaar-Maas, een zogeheten «Platform meisjes en techniek» 
ingesteld. Dit platform zal adviezen uitbrengen over de manieren waarop 
niet alleen deelname van meisjes, maar ook van volwassen vrouwen aan 
technisch onderwijs bevorderd kan worden. Een belangrijk aandachtsgebied 
in dit kader is het deeltijd middelbaar technisch onderwijs, waar tot op 
heden het percentage deelnemende vrouwen minimaal is. 

VII. GEZONDHEIDSZORG, MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN 
VROUWENHULPVERLENING 

Inleiding 

De traditionele opvattingen en verwachtingen ten aanzien van vrouwen 
en mannen en de maatschappelijke ongelijkheid tussen hen worden ook 
aangetroffen in de organisatie van het hulpaanbod van de gezondheidszorg 
en de maatschappelijke dienstverlening. Deze terreinen worden hieronder 
afzonderlijk beschreven. 

1. Gezondheidszorg 

Het medisch model dat als uitgangspunt wordt gehanteerd bij behandeling 
in de gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een individuele benadering 
van klachten en problemen. Hierbij spelen seksestereotype opvattingen 
mede een rol. Allereerst is daar de heersende, als waardenvrij verdedigde 
opvatting, dat problemen in de eerste plaats «menselijk» zijn en pas in de 
tweede plaats eventueel «vrouwelijk» of «mannelijk». Hulpvragen worden 
meestal gekoppeld aan het individu dat in de knel is gekomen. Hij of zij 
moet zo geholpen worden dat hij of zij de gegeven omstandigheden weer 
«aan» kan. Hierdoor worden de maatschappelijke oorzaken van problemen, 
waaronder vrij dwingende rolpatronen van verwacht mannelijk en vrouwelijk 
gedrag, onvoldoende onderkend. 

Onderzoek op het terrein van de psycho-sociale hulpverlening toont aan, 
dat therapeuten een verschillend beeld hebben van de geestelijk gezonde 
vrouw en van de geestelijk gezonde man. Ook in het wetenschappelijk 
onderzoek is lange tijd weinig belangstelling getoond voor specifieke 
vrouwenproblemen en -klachten. Pas de laatste jaren heeft er onderzoek op 
dit terrein plaats. 

De genoemde dubbele standaard is overigens eigen aan onze hele 
samenleving: «mannelijke» eigenschappen als zelfbewustheid, objectiviteit 
en doortastendheid worden niet alleen in de gezondheidszorg hoog 
aangeslagen. Van vrouwen worden andere eigenschappen verwacht, die 
overeenkomen met de traditionele opvattingen over vrouwelijkheid. In de 
hulpverlening heeft dat tot gevolg, dat het herstel van vrouwen vaak wordt 
afgemeten aan hun (weer) functioneren in het huishouden of in hun relatie. 

De grote invloed van stereotype opvattingen over vrouwen en mannen is 
mede mogelijk door de onevenredige verhouding tussen de aantallen 
vrouwelijke en mannelijke artsen. Het aantal vrouwelijke artsen is nog 
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steeds aanzienlijk geringer dat het aantal mannelijke artsen; dit geldt met 
name voor de diverse specialismen. Vrouwelijke artsen hebben bovendien 
veelal minder status dan hun mannelijke collega's. 

In de gezondheidszorg zijn traditioneel vele vrouwen werkzaam in de 
lager betaalde en gewaardeerde verzorgende functies. Vanouds bezetten 
vrouwen wel de leidinggevende functies in de verpleging maar de laatste 
jaren geven een snelle opmars van mannen in deze functies te zien. In de 
psycho-sociale hulpverlening zijn weliswaar meer vrouwen dan mannen 
werkzaam maar de meeste vrouwen werken minder uren en bezetten 
lagere functies dan mannen. Ook op bestuurlijk en beleidsniveau zijn 
mannen veruit in de meerderheid. 

2. Maatschappelijke dienstverlening 

Evenals in de gezondheidszorg overheerst in de maatschappelijke 
dienstverlening de opvatting dat problemen in de eerste plaats «menselijk» 
zijn. Dit komt tot uitdrukking in het aanbod en de beschikbaarheid van 
voorzieningen (algemeen maatschappelijk werk, hulpverlening bij zwanger-
schap en alleenstand ouderschap, gezinsverzorging, bejaarden- en gehan-
dicaptenzorg, seksualiteits-hulpverlening, etc). Gemiddeld vormen vrouwen 
echter 60-80% van het aantal cliënten/gebruikers van MD-voorzieningen. 

Maatschappelijke dienstverlening is overigens meer dan hulpverlening 
alleen. Het reikt van informatie, eerste opvang en ambulante (psycho-sociale) 
hulp tot volledige verzorging in intramurale settingen (bejaardentehuizen, 
thuislozenzorg). Zij omvat (tijdelijke) woonvoorzieningen, waaronder Blijf 
van mijn Lijf, individuele hulpverlening, hulpverlening via praatgroepen en 
- met name - via zelfhulp (VIDO). Een en ander is expliciet (via rechtstreekse 
subsidiëring) dan wel impliciet (via apparaatskosten ten behoeve van 
algemene voorzieningen) voorwerp van overheidsbemoeienis. 

De doelstelling van de maatschappelijke dienstverlening is in algemene 
zin emancipatoir (gericht op behoud dan wel herstel van zelfstandigheid/ 
zelfwerkzaamheid van mensen in de samenleving, gegeven hun eigen 
mogelijkheden). Problemen van vrouwen worden echter nog te weinig in 
verband gebracht met de bestaande machtsverschillen tussen mannen en 
vrouwen in de maatschappij. 

Er zijn ook specifieke voorzieningen, die vooral met vrouwelijke hulpvra-
gers te maken hebben (Fiom, Blijf-van-m'n-Lijf, (vrouwen)opvangcentra, 
Rutgershuizen). In hun doelstelling en werkwijze houden zij rekening met 
de positie van vrouwen in onze samenleving. Naast de hulpverlening op 
plaatselijk vlak streven deze instellingen dan ook op landelijk niveau naar 
positieverbetering van vrouwen door bij voorbeeld te ijveren voor ouder-
schapsverlof, kinderziektedagen, betere anti-conceptie, een betere abortus-
wetgeving, meer kinderopvang, het bestrijden en voorkomen van mishan-
deling, en dergelijke 

Het aantal in de maatschappelijke dienstverlening werkzame vrouwen 
was altijd al hoog. Dit impliceert niet, dat zij overal naar rato in leidinggevende 
functies zijn vertegenwoordigd. Naarmate bestaande voorzieningen echter 
meer ten behoeve van vrouwen werkzaam zijn, neemt ook het aantal 
vrouwen in leidinggevende functies toe. In hoeverre daarmee tevens het 
perspectief van de hulpverlening wijzigt is een nog onbekend gegeven. 

De meest gangbare opleiding voor de (ambulante) maatschappelijke 
dienstverlening, te weten m.b.o. en h.b.o. heeft voor vrouwen geen 
belemmeringen ten aanzien van toegankelijkheid. De opleidingseisen 
vormen derhalve geen knelpunt om door te stoten naar hogere functies. In 
instellingen waar de verzorgingscomponent voorop staat (bij voorbeeld 
gezinsverzorging en bejaardentehuizen) zijn relatief vele vrouwen in lagere 
functies werkzaam. 

3. Vrouwenhulpverlening 

Vanaf het ontstaan van de vrouwenbeweging hebben vrouwen verschil-
lende alternatieven voor maatschappelijke dienstverlening en gezondheids-
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zorg in het leven geroepen. Aanvankelijk vond dit plaats ver verwijderd van 
de bestaande instellingen, in vrouwenpraatgroepen, FORT-groepen 
(feministische oefengroepen radicale therapie), het organiseren van 
Vrouwen bellen Vrouwen, door het opzetten van Blijf-van-m'n-Lijf-huizen 
en het vormen van VIDO-groepen (Vrouwen in de overgangsjaren). 

Later organiseerden vrouwen gezondheidscentra, om kennis en bewust-
wording te vergroten over hun eigen lichaam, ten einde een sterker en 
mondiger gesprekspartner te zijn tegenover huisarts of specialist. Ook 
werden vrouwenhulpcentra opgericht, waar op professionele basis een 
alternatief wordt geboden voor de gevestigde psycho-sociale hulpverlening. 
Daarnaast ontstonden er ook in gevestigde instellingen initiatieven voor 
specifieke hulp- en dienstverlening aan vrouwen. 

De op emancipatie-overwegingen gebaseerde ideeënvorming ten 
aanzien van hulpverlening en bejegening verschilt op een aantal punten 
van de traditionele hulpverlening. Bijvoorbeeld in het algemeen maatschap-
pelijk werk zijn hier en daar merkbare aanzetten voor het ontwikkelen van 
specifieke vrouwenhulpverlening. Deze spelen zich echter momenteel nog 
sterk af op het niveau van individuele uitvoerende werkers en zijn slechts 
zelden geëxpliciteerd instellingsbeleid. Vanuit de vrouwenhulpverlening 
wordt gesteld, dat de zogenaamde traditionele hulpverlening teveel 
handelt volgens het medisch model en een individuele benadering vanuit 
een «mannelijk» gezichtspunt van de problemen. 

De benadering die hier tegenover in de vrouwenbeweging is ontstaan, 
legt juist veel nadruk op de relatie tussen klachten en de positie die 
vrouwen in onze samenleving innemen en de opvoeding van vrouwen tot 
het vervullen van haar maatschappelijke rollen. Deze ontwikkelingen 
hebben tevens bijgedragen tot vernieuwing in de theorievorming. Om de 
doorwerking van deze ervaringen en ontwikkelde deskundigheden in de 
bestaande algemene voorzieningen op de terreinen van de volksgezondheid 
en de maatschappelijke dienstverlening te stimuleren, is in 1983 de 
projectgroep Vrouwenhulpverlening ingesteld door de projectstaatssecre-
taris voor het emancipatiebeleid, mede namens de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hiervoor zijn middelen afgezonderd, 
die in 1985 ± 2 min. gulden bedragen. 

Het project omvat onder meer de systematische evaluering van de 
projecten vrouwenhulpverlening en de verdere ontwikkeling van specifieke 
vormen en methoden van vrouwenhulpverlening, ook binnen de reguliere 
voorzieningen. Om practische redenen richt de projectgroep zich met name 
op de ambulante voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg en het 
algemeen maatschappelijk werk. 

Doelstellingen 

Het verder doorzetten van emancipatieontwikkelingen in de samenleving 
zal op den duur de specifiek met de traditionele vrouwenrol samenhangende 
klachten doen verminderen. Voor het zover is, zal het grotere bewustzijn 
hiervan echter de problemen van vrouwen en mannen (kunnen) doen 
toenemen. 

Het ontwikkelen van adequate zorg en hulp voor vrouwen kan intussen 
zowel curatief als preventief een belangrijke bijdrage leveren aan hun 
welzijn en welbevinden. Inzicht in de gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening met betrekking tot vrouwen kan niet bereikt worden zonder 
inzicht in hun maatschappelijke positie. Vrouwen dienen weerbaarder dan 
thans in de processen van de gezondheidszorg te staan. 

De sub-doelstellingen van het emancipatiebeleid kunnen met betrekking 
tot het verbeteren van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstver-
lening voor vrouwen als volgt worden omschreven: 

a. - verbreiding van het inzicht in de samenhang tussen de hulpvragen 
van vrouwen en hun socialisatie en maatschappelijke positie als vrouwen; 

- het doen doorwerken van dit inzicht in de uitgangspunten, methoden 
en organisatie van de hulpverlening. 
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b. Het scheppen van structurele voorwaarden in gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening door middel van het realiseren van 

- een adequaat hulpverleningsaanbod voor vrouwen in het bestaande 
reguliere en het alternatieve circuit; dit kan voor bepaalde doelgroepen of 
problematieken het ontwikkelen van bijzondere voorzieningen van een 
beperkte omvang en voor een bepaalde tijd impliceren. In elk geval moet 
een vrouw op haar verzoek zoveel mogelijk geholpen kunnen worden door 
een vrouwelijke hulpverlener; 

- voldoende aandacht voor de positie van vrouwen in de opleidingen in 
de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; 

- de gelijke uitoefening - ook wat betreft het aantal uren - door vrouwen 
en mannen van de medische en dienstverlenende beroepen op alle 
niveaus; 

- de gelijke deelname van vrouwen en mannen aan het beleid en 
bestuur van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. 

c. - het stimuleren tot het elimineren van seksistische elementen in de 
hulpverlening; 

- het ondersteunen van de initiatieven vanuit de vrouwenbeweging tot 
verbetering van de hulpverlening aan vrouwen. 

Maatregelen en beleidsvoornemens 

1. Het kabinet acht het van belang dat de vrouwenhulpverlening verder 
wordt uitgebouwd en ontwikkeld. Zij zal daartoe ondersteuning bieden aan 
projecten voor vrouwenhulpverlening, zowel buiten als binnen de gevestigde 
instellingen. 

2. Zelfhulpgroepen vervullen een onvervangbare rol, door de onderlinge 
herkenning en steun die ze bieden en door hun functioneren als kritische 
gesprekspartners voor de professionele hulpverlening. Zij zullen door het 
kabinet worden gesteund. De contacten tussen zelfhulpgroepen en de 
professionele hulpverlening zullen worden bevorderd. 

3. Om te bevorderen dat de onvrede en de kritiek van vrouwen ten 
aanzien van de gevestigde hulpverlening op zo breed mogelijke wijze 
weerklank vindt, zal onderzoek worden gestimuleerd naar de ervaringen 
van vrouwen met de hulpverlening in de eerste, tweede en derde lijn. 

4. Voor het voorzien in de hulpvraag van vrouwen is de verdere ontwik-
keling van feministische hulpverleningsmethodieken van belang. Onderzoek 
dat gericht is op de onderbouwing en verdieping daarvan zal worden 
gestimuleerd. 

5. De ontwikkeling en uitbouw van vrouwenhulpverlening stuit in 
gevestigde instellingen vaak op beleidsmatige belemmeringen. Het inzicht 
in deze remmende processen zal worden verdiept; gezocht zal worden naar 
oplossingen voor de problemen. 

6. Ter bestrijding van de op vooroordelen of op gewoonte berustende 
benaderingswijzen in de hulpverlening zal onderzoek worden gestimuleerd 
naar de verschillen en overeenkomsten in de klachtenpatronen van 
vrouwen en mannen en naar de behandeling daarvan, wat betreft de 
diagnose, medicijnvoorschrift, operatieve ingrepen etc. 

7. Het streven van het kabinet is gericht op versterking van de positie 
van patiënten en cliënten. Daartoe behoort de voorlichting over de moge-
lijkheden om klachten over de gezondheidszorg en de maatschappelijke 
dienstverlening in te dienen en de bevordering van adequate klachtenpro-
cedures. 

8. Gestimuleerd zal worden, dat instellingen voor gezondheidszorg 
(zoals ziekenhuizen en -fondsen) en hulpverlening (zoals RIAGG's en 
algemeen maatschappelijk werk) in het sociaal jaarverslag rapporteren 
welke vorderingen zij maken met, respectievelijk welke belemmeringen zij 
ondervinden bij de gelijke deelname van vrouwen en mannen in de 
verschillende functies, waaronder de bestuurlijke en beleidsfuncties. 

9. Een grotere instroom van vrouwen in de medische specialistenoplei-
dingen en de toeneming van de aantallen vrouwelijke huisartsen en 
specialisten zullen worden bevorderd. 
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Voor maatregelen op het vlak van de hulpverlening in gevallen van 
sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes wordt verwezen naar het hierna 
volgende hoofdstuk. 

VIII. DE BESTRIJDING VAN SEKSUEEL GEWELD TEGEN VROUWEN EN 
MEISJES 

Inleiding 

Door de ontwikkelingen in de vrouwenbeweging is het verschijnsel 
seksueel geweld enigszins uit de taboesfeer gekomen, en is het in samenhang 
met het emancipatievraagstuk voorwerp van nader onderzoek en van 
beleidsontwikkeling geworden. Het gaat hierbij om verschillende vormen 
van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals: aanranding en 
verkrachting, vrouwenmishandeling, seksueel misbruik van kinderen, 
seksueel geweld in relatie tot de arbeid, seksueel geweld in hulpverlenings-
relaties, pornografie, prostitutie, sekstoerisme en vrouwenhandel, seksueel 
geweld als onderdeel van de problematiek van vrouwelijke vluchtelingen 
en seksueel geweld tegen vrouwen uit minderheden. De diverse vormen 
van (seksueel) geweld hebben met elkaar gemeen, dat het uitoefenen 
ervan dan wel het dreigen ermee, samenhangt met de situatie van vrouwen 
in onze samenleving. 

Het vóórkomen van seksueel geweld hangt samen met visies op de 
seksualiteit van mannen vrouwen en met normen en praktijken op het 
terrein van voortplanting en seksualiteit, alsmede met de maatschappelijke 
positie van vrouwen. Seksueel geweld is één van de manieren waarop 
bestaande machtsverschillen tussen mannen en vrouwen tot uiting komen 
en worden bevestigd. 

De regering heeft een begin gemaakt met de ontwikkeling van een beleid 
op dit terrein. In juni 1982 is er een studieconferentie gehouden, die geheel 
gewijd was aan deze problematiek. Mede op basis van de uitkomsten van 
deze conferentie is in oktober 1983 door de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, belast met de coördinatie van het emancipatie-
beleid, en door de Minister van Justitie een Voorlopige nota met betrekking 
tot het beleid ter bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes uitgebracht, die ter advisering is voorgelegd aan de Emancipatie-
raad, de Sociaal Economische Raad en de Arboraad. In september 1984 is 
de, op basis van deze adviezen bijgestelde, definitieve nota aan de Tweede 
Kamer aangeboden'. Deze heeft de nota in een uitgebreide commissiever-
gadering op 19 november 1984 besproken. De Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur heeft recentelijk een beleidsnota uitgebracht 
over de bestrijding van seksueel geweld op de beleidsterreinen van dit 
departement2. 

Doelstellingen 

In de nota «Bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes» 
wordt gesteld, dat de doeleinden van het beleid tegen seksueel geweld 
alleen dan ten volle kunnen worden gerealiseerd indien tegelijkertijd een 
beleid wordt gevoerd dat zich richt op opheffing van de structureel ongelijke 
machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Het verwezenlijken van de 
aanspraak van vrouwen op betaalde arbeid en op een zelfstandig inkomen 
vormt immers - te zamen met de realisering van een zelfstandige positie in 
relaties, in gedrag en in seksualiteit en voortplanting - een van de voor-
waarden voor een maatschappij waarin seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes zoveel mogelijk zal zijn uitgebannen. Daarom ziet het kabinet het 
beleid ter bestrijding van seksueel geweld in onverbrekelijke samenhang 
met het emancipatiebeleid als geheel. Voor het beleid ter bestrijding van 
seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes is de uitvoering van de andere 
onderdelen van dit Beleidsplan Emancipatie dan ook van groot belang. 
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a. De eerste subdoelstelling van het algemene emancipatiebeleid (gelijke 
rechten) verwijst op het terrein van het seksueel geweld naar de constituti-
onele grondslag waarop dit beleid rust; het beleid is gebaseerd op de 
grondrechten bescherming van de persoonlijke levenssfeer en onaantast-
baarheid van het menselijk lichaam. Het beleid beoogt middelen aan te 
dragen die strekken tot het daadwerkelijk - gelijkelijk voor vrouwen en voor 
mannen - respecteren van die grondrechten. 

b. Het bereiken van structurele veranderingen vindt op het beleidsterrein 
seksueel geweld vooral zijn concretisering in het bevorderen dat vrouwen 
seksueel geweld niet als «normaal» of «onontkoombaar» lot behoeven te 
ondergaan, waarbij ook het bevorderen van de zelfstandigheid van vrouwen 
in economische, emotionele en seksuele zin een belangrijke rol speelt. Een 
verandering in het kader van het seksueel geweldbeleid behelst tevens het 
stimuleren dat de bestaande hulpverlening beter wordt toegerust om 
adequate hulp en opvang aan slachtoffers te bieden. 

c. De derde subdoelstelling van het emancipatiebeleid (het doorbreken 
van beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid) neemt 
in het seksueel geweldbeleid een centrale plaats in. Omdat seksueel 
geweld maatschappelijk nog steeds weinig zichtbaar is en omdat er in 
ruime kring weerstanden bestaan om te erkennen dat seksueel geweld een 
maatschappelijk probleem is dat samenhangt met de maatschappelijke 
positie van vrouwen, ligt er veel nadruk op de zichtbaarmaking en bewust-
wording van het seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Maatregeien en beleidsvoornemens 

Voor een volledig overzicht zij verwezen naar de nota Bestrijding van 
Sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes. 

a. Seksuele geweldsmisdrijven 

1. In een wetsvoorstel dat aan de Emancipatieraad om advies is voorge-
legd3, wordt voorgesteld de beperking, dat verkrachting alleen «buiten 
echt» strafbaar is, te doen vervallen. 

2. Voor de slachtoffers worden adequate vormen van opvang, hulp en 
begeleiding gecreëerd. Er wordt daartoe onder meer geëxperimenteerd 
met nieuwe, specifiek hierop gerichte, vormen van opvang. Politie en 
Openbaar Ministerie zullen richtlijnen ontvangen voor bejegening van 
slachtoffers. Voor de politieopleidingen, met name de recherche-opleiding, 
is een programma ontwikkeld om de opvang van slachtoffers en de 
behandeling van aangiftes te verbeteren. 

b. Vrouwenmishandeling 

1. Er wordt onderzoek gedaan naar de omvang van, naar de wijze 
waarop en de oorzaken waardoor vrouwenmishandeling zo vaak en 
langdurig verborgen blijft. De opvangvoorzieningen worden bij dit onderzoek 
betrokken. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum 
heeft een onderzoek naar slachtofferhulp, waaronder hulp aan mishandelde 
vrouwen, gedaan4. De registratiesystemen zullen worden verbeterd en 
uitgebreid. 

2. De gevoeligheid van hulpverleners voor de problematiek wordt 
vergroot. 

3. De gewijzigde woonruimtebeschikking van het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer5 wordt bekeken op de 
effecten voor mishandelde vrouwen die zelfstandig willen gaan wonen. 

4. Bevorderd zal worden dat het politieoptreden ten aanzien van vrou-
wenmishandeling wordt verbeterd. 
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c. Seksueel misbruik van kinderen 

1. Er wordt onderzoek gedaan naar aard, omvang en gevolgen van 
seksuele kindermishandeling. De Landelijke Vereniging tegen seksuele 
kindermishandeling in het gezin is hierbij betrokken. 

2. Een experiment van de Landelijke Vereniging, voor hulpverlening aan 
kinderen van jongere leeftijd, wordt ondersteund. 

3. De Landelijke Vereniging wordt vanaf 1982 gesubsidieerd voor haar 
werkzaamheden op het terrein van voorlichting, deskundigheidsbevordering 
en hulpverlening. 

4. Er wordt zonodig steun gegeven aan plaatselijke samenwerkingsver-
banden voor hulpverlening. 

5. Het NISSO verricht een onderzoek naar knelpunten in de hulpverlening 
aan slachtoffers van seksuele kindermishandeling in het gezin. 

d. Seksueel geweld in relatie tot de arbeid 

1. Naar aard en omvang van ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties 
en naar verzetsmogelijkheden wordt onderzoek gedaan. 

2. Er wordt als tijdelijke voorziening een klachtenbureau gesubsidieerd 
dat erop gericht is adequate hulp en opvang op regionaal niveau tot stand 
te brengen voor slachtoffers van ongewenste intimiteiten. 

3. Er zal worden nagegaan op welke departementen bij wijze van 
experiment het aanwijzen van vertrouwenspersonen realiseerbaar is. Op 
grond van de hiermee opgedane ervaringen zal worden bezien op welke 
wijze dit beleid in de overheidssector verder kan worden ontwikkeld. Het is 
de bedoeling dat uiteindelijk op alle departementen vertrouwenspersonen 
aangewezen worden. Gezien de onbekendheid ten aanzien van de beste 
aanpak zal dit fasegewijs gebeuren. Bij enkele departementen is het besluit 
reeds genomen vertrouwenspersonen aan te stellen. 

4. Er zal aandacht worden gevestigd op de eerder genoemde wettelijke 
mogelijkheden en er zal gestimuleerd worden dat deze ook daadwerkelijk 
benut worden. Te zijner tijd zal er een evaluatie plaatsvinden om te bezien 
of en zo ja, op welke wijze de bestaande regelgeving moet worden aangepast 
om vrouwen een goede bescherming tegen (de gevolgen van) ongewenste 
intimiteiten op de werkplek zoveel mogelijk te garanderen. 

e. Seksueel geweld in hulpverleningsrelaties 

1. In de adviesaanvraag aan de Emancipatieraad over het wetsvoorstel 
ter herziening van de artikelen 242 t/m 249 Wetboek van Strafrecht6 wordt 
voorgesteld onder andere strafbaar te stellen: 

Artikel 249 

Degene die opzettelijk iemand die voor zijn of haar onderhoud verzorging, 
behandeling, verpleging of opleiding van hem of haar afhankelijk is dan 
wel zich aan zijn of haar zorg of hulp heeft toevertrouwd, door misbruik 
van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding 
beweegt tot het dulden of plegen van seksuele handeling, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie. 

2. Mogelijkheden worden onderzocht om meld- en opvangposten te 
creëren, tot wie vrouwen en meisjes zich kunnen wenden die te maken 
hebben (gehad) met seksueel geweld binnen hulpverleningsrelaties. 

f. Pornografie 

1. Onderzoek is in voorbereiding naar de arbeidsverhoudingen bij de 
produktie en met name naar mogelijke geweldselementen daarin. 
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g. Prostitutie 

1. Een literatuuronderzoek is gestart naar aard en omvang van vormen 
van dwang en geweld die prostituees ondervinden bij de uitoefening van 
hun werk; parallel hieraan wordt een onderzoek gehouden naar het stigma 
van prostituees en mogelijkheden om dit stigma te doorbreken, zodat 
prostituees zich beter kunnen verweren tegen dwang of geweld. 

2. Een voorstel is ingediend om het artikel 250bis Sr., handelend over 
het bordeelverbod te schrappen, omdat naar verwachting daardoor de 
rechtspositie van de prostituees kan worden verbeterd. In een nieuw artikel 
250bis Sr. zal strafbaar worden gesteld het voordeel trekken uit prostitutie 
onder dwang of geweld. 

3. Het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel betreffende 
afschaffing van de bijkomende straf bij plaatsing in een rijkswerkinrichting 
en van de strafbepaling betreffende souteneurschap als overtreding zal 
zodanig worden gewijzigd, dat dit voorstel opgaat in het nieuwe 250bis Sr. 

h. Sekstoerisme 

1. Nederland stelt deze problematiek waar mogelijk en nuttig in interna-
tionaal verband aan de orde. 

2. De mogelijkheid van subsidiëring uit de begroting van Ontwikkelings-
samenwerking voor organisaties en groepen in ontwikkelingslanden die ter 
zake actief zijn zal bij zulke groepen onder de aandacht worden gebracht. 

3. Een onderzoek naar de internationale aspecten van het sekstoerisme 
is afgerond8. 

i. Internationale vrouwenhandel 

1. Een onderzoek naar de omvang, de praktijken en de mechanismen ten 
aanzien van de vrouwenhandel in Nederland is begin 1985 afgerond. 

2. De wenselijkheid en mogelijkheden van het instellen van een coördi-
natiepunt als onderdeel van een internationaal netwerk voor de bestrijding 
van handel in vrouwen worden onderzocht. 

j . Vrouwelijke vluchtelingen 

1. Onderzoek is afgerond naar aard en omvang van het seksueel geweid 
dat vrouwelijke vluchtelingen is aangedaan9. 

2. Bij de beoordeling van asielverzoeken zal aangedaan en te vrezen 
seksueel geweld zwaar worden meegewogen. 

3. Getracht wordt zoveel mogelijk de belemmeringen weg te nemen die 
vrouwen ervaren om zich over het hun aangedane seksueel geweld te 
uiten. 

4. Met het oog op een tijdige onderkenning van problemen veroorzaakt 
door seksueel geweld wordt samengewerkt met het Centrum Gezondheids-
zorg Vluchtelingen van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. 

k. Vrouwen uit minderheden 

1. Bevorderd wordt dat vrouwen uit minderheidsgroepen beter geïnfor-
meerd zijn over hulp- en opvangmogelijkheden die in Nederland bestaan 
op het terrein van seksueel geweld. 

2. Een kortlopend onderzoek gaat van start naar knelpunten die bestaan 
in de hulp en opvang van vrouwen uit minderheidsgroepen die slachtoffer 
zijn (geweest) van seksueel geweld binnen het gezin. Op basis van de 
aanbevelingen uit dit onderzoek, zullen zo spoedig mogelijk beleidsmaatre-
gelen worden getroffen. 
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I. Internationaal 

In de de VN-wereldconferentie in Nairobi in 1985 zal voor het thema 
Seksueel geweld als belangrijk een onderwerp voor deze conferentie 
speciaal aandacht worden gevraagd. 

m. Financiën 

Voor de uitvoering van bovengenoemde en andere maatregelen is voor 
1985 f 3 min. gereserveerd, waarvan ruim f 1 min. is opgenomen op de 
begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor 
1986 is dat eveneens circa f3 min. 

IX. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 

Inleiding 

De afgelopen jaren zijn ook met betrekking tot de gebouwde omgeving 
steeds duidelijker de belemmeringen voor het emancipatieproces van 
vrouwen zichtbaar geworden. Zowel in de vrouwenbeweging als onder 
vrouwen werkzaam in de vakgebieden op het terrein van ruimtelijke 
ordening en wonen is de belangstelling hiervoor toegenomen. 

Het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
stoelt op de veronderstelde maatschappelijke behoefte van het moment en 
die van de toekomst. Bouwen is per definitie plannen op termijn en 
opereren binnen de in het verleden gemaakte keuzen. De gebouwde 
omgeving vormt als het ware een «verstening» van vroegere opvattingen 
over het wonen, die al weer achterhaald kunnen zijn door de maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Bij het vaststellen van uitgangspunten en criteria 
spelen expliciet en impliciet opvattingen over de taakverdeling tussen de 
seksen en de wijze waarop mensen hun leven inrichten een rol. De woning 
en de gebouwde omgeving bepalen mede de mogelijkheden die vrouwen 
(naast mannen) hebben om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 

Vanuit emancipatie-oogpunt vormt de sterke functiescheiding het meest 
opvallende knelpunt. Wonen en werken liggen meestal ver uit elkaar en de 
samenstelling van de woonomgeving is eenzijdig. De mobiliteit van de 
moderne mens waarvan bij de planning wordt uitgegaan blijkt in de 
praktijk vooral van toepassing op de kostwinner. Deze situatie is een rem 
op de herverdeling van arbeid tussen mannen en vrouwen. Regels ten 
aanzien van woonruimteverdeling en gemeentegarantieverlening bepalen 
mede de toegangsmogelijkheden van vrouwen tot de woningmarkt. 

Bij aspecten als openingstijden en bereikbaarheid van voorzieningen in 
de woonomgeving wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een huisvrouw 
in elk huishouden. Zowel ten aanzien van de grootte van woningen als 
voor wat betreft de indeling is er behoefte aan woonvormen die rolbeper-
kingen kunnen helpen doorbreken en andere leefvormen dan het traditionele 
gezin (groepswonen, kleine huishoudens) mogelijk maken. Ook op het 
terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bestaat een machtson-
gelijkheid tussen vrouwen en mannen met betrekking tot de zeggenschap 
over de totstandkoming en het gebruik van de gebouwde omgeving. 

Doelstellingen 

Op grond van de centrale doelstelling voor het emancipatiebeleid zullen 
ten aanzien van ruimtelijke ordening, bouwen en wonen voorwaarden 
geschapen moeten worden voor pluriforme behoeften van mensen in 
verschillende huishoudens en levensfasen. Uitgangspunt hierbij is de 
individuele combineerbaarheid van deelname aan het maatschappelijke 
verkeer, waaronder het uitoefenen van beroepsarbeid, het voeren van een 
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huishouding en het grootbrengen van kinderen. De uitwerking van de drie 
subdoelstellingen van het emancipatiebeleid houdt op het terrein van 
ruimtelijke ordening, bouwen en wonen het volgende in: 

a. In nieuwe wet- en regelgeving zal geen onderscheid tussen mannen 
en vrouwen voorkomen; bestaande regels zullen hierop zonodig bijgesteld 
worden. In het beleid wordt evenredig aandacht besteed aan diverse 
leefvormen en huishoudens zoals deze worden aangegeven door de 
demografische ontwikkelingen. De mogelijkheden voor mannen en 
vrouwen inzake toegang tot de woningmarkt zijn gelijk. 

b. Materiële voorwaarden voor het realiseren van een zelfstandige 
leefwijze zullen tot uitdrukking komen in: 

- een voldoende flexibel en gevarieerd aanbod van woningen; 
- een voorzieningenniveau in de woon- en werkomgeving waardoor het 

combineren van betaald werk en het voeren van een huishouding mogelijk 
wordt; 

- een betere afstemming van wonen en werkgelegenheid; 
- een betere bereikbaarheid, ook met openbaar vervoer, van werkgele-

genheid en voorzieningen. 
c. Kennis van en betrokkenheid bij de relatie tussen emancipatieontwik-

kelingen en het beleidsveld wonen en ruimtelijke ordening worden gesti-
muleerd. De betrokkenheid van vrouwen bij beslissingen die het woon- en 
leefklimaat raken, zal worden bevorderd. In alle beleidsonderdelen zal 
expliciet aandacht worden geschonken aan mogelijke consequenties voor 
de emancipatie van vrouwen. In het algemeen verdient een beleidsvisie die 
uitgaat van het individu en de primaire verbanden waarin mensen leven de 
voorkeur. 

Rijk, provincie en gemeente oefenen op het terrein van wonen en 
ruimtelijke ordening elk specifieke taken uit die in eikaars verlengde liggen. 
Dit houdt in dat de hierna vermelde maatregelen en beleidsvoornemens op 
de drie overheidsniveaus aandacht dienen te krijgen. Bij de voorbereiding 
en herziening van streekplannen (provincie) en structuur- en bestemmings-
plannen (gemeente) verdienen aspecten van emancipatiebeleid continue 
aandacht. 

Maatregelen en beleidsvoornemens 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
heeft in januari 1985 het Beleidsplan Emancipatie VROM' om advies naar 
de Emancipatieraad gestuurd. Hiermee is een eerste aanzet gegeven voor 
het ontwikkelen van een gecoördineerd emancipatiebeleid op dit 
terrein. De hieronder genoemde maatregelen en beleidsvoornemens zijn 
voor een groot deel uit dit Beleidsplan afkomstig. Overigens is emancipa-
tiebeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en wonen een zaak van 
meerdere departementen; met name kunnen naast Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nog Economische Zaken, Verkeer en 
Waterstaat en Landbouw en Visserij genoemd worden. 

a. Bereikbaarheid van voorzieningen en functiemenging 

1. Bezien vanuit de centrale doelstellingen van emancipatiebeleid zijn 
binnen het veld van de ruimtelijke ordening bereikbaarheid van voorzienin-
gen en de menging van functies als wonen, werken, educatie en recreatie 
van groot belang. Bevordering hiervan zal prioriteit krijgen. Concrete 
aandachtspunten hierbij zijn: 

• (Her)lokatie van werkgelegenheid door middel van een zekere mate 
van spreiding en situering in de woonomgeving (kleinschalige bedrijven) 
c.q. op goed bereikbare plekken als knooppunten van openbaar vervoer 
(grootschalige kantoorwerkgelegenheid). 

• Het gunstig situeren van voorzieningen voor dagelijks gebruik (winkels, 
medische zorg, maatschappelijke dienstverlening) ten opzichte van de 
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woning en de werkplek. Hierbij wordt tevens gelet op toegankelijkheid 
(openingstijden) en bereikbaarheid (per openbaar vervoer, per fiets). 
Hetzelfde geldt voor sociaal-culturele en recreatieve voorzieningen. 

2. In de Structuurschets Stedelijke Gebieden 19842) staan veel uitspraken 
die ertoe kunnen bijdragen dat de sterke scheiding tussen wonen en 
werken niet verder toeneemt en mogelijk in kwalitatief en kwantitatief 
opzicht afneemt. In dit verband kunnen worden genoemd: 

• het prioriteit geven aan bouwlokaties in en om de steden, meer dan 
voorheen aansluitend bij grote werkgelegenheidsconcentraties; 

• het in onderlinge samenhang ontwikkelen van lokaties voor wonen, 
(kleinschalig) werken, recreatieve en sociaal-culturele voorzieningen; 

• voldoende en gedifferentieerde bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in 
de stadsgewesten; 

• om noodzakelijke verplaatsingen in het woon-werkverkeer zoveel 
mogelijk geconcentreerd te laten plaatsvinden, worden arbeidsintensieve 
vormen van bedrijvigheid en voorzieningen die constant veel bezoekers 
trekken bij voorkeur in de stadscentra geplaatst of bij andere knooppunten 
van openbaar vervoer in het stedelijk gebied; 

• het handhaven van de bestaande functie van wonen, (ambachtelijke) 
bedrijvigheid en verzorgingselementen in oudere stadsdelen wanneer deze 
in het kader van het stadsvernieuwingsproces worden gerenoveerd. 

• voor de bereikbaarheid van allerlei voorzieningen is de reistijd (per 
openbaar vervoer, per fiets) een belangrijke maat naast afstand als criterium 
om de omvang van functioneel samenhangende gehelen (stadsgewesten) 
af te bakenen. 

3. Speciale aandacht zal worden besteed aan de werkgelegenheid in 
groeikernen. 

4. Bij de komende herziening van de Structuurschets Landelijke Gebieden3 

zal met emancipatie-aspecten rekening worden gehouden. In dit verband 
krijgt de bereikbaarheid van voorzieningen vanuit de verspreid in het 
landelijke gebied of in kleinere kernen wonende individuen en huishoudens 
de aandacht. De inspanningen zullen worden gericht op het zoveel mogelijk 
handhaven van de bestaande lokale en regionale verzorgingsstructuur. De 
kwaliteit van het openbaar vervoer is hierbij eveneens voorwerp van 
aandacht. Het principe van bundeling verdient de aandacht op het niveau 
van de wijdere woonomgeving (regionale verzorging): de huidige verzor-
gingskernen zullen zo mogelijk bij bezuinigingen worden ontzien. 

Waar nog sprake is van nieuwbouw of uitbreiding van voorzieningen 
verdienen de bestaande regionale streekcentra die toch al «in de loop» 
liggen, de voorkeur als vestigingsplaats. Bij ruilverkavelingen zal eveneens 
rekening worden gehouden met de consequenties voor de bereikbaarheid 
van voorzieningen. 

b. Sociale veiligheid 

De woonomgeving dient zo weinig mogelijk aanleiding te geven tot 
(gevoelens van) onveiligheid bij vrouwen en mannen. Onderzoek naar de 
beleving van en belemmeringen bij het gebruik van de woonomgeving en 
het feitelijk voorkomen van geweldpleging zal moeten leiden tot verbetering 
van onveilige situaties. Hierbij kan worden gedacht aan experimenten naar 
analogie van het onlangs afgesloten experiment herinrichting verkeersluwe 
woonomgeving. Binnen het beleid met betrekking tot sociale veiligheid zal 
specifiek aandacht worden besteed aan aspecten van seksueel geweld 
tegen vrouwen en meisjes. 

1. Overwogen wordt aandachtspunten te formuleren voor het beoordelen 
van bestemmings- en bouwplannen, alsmede van nieuwe bouwlokaties op 
het aspect van de sociale veiligheid. Het ligt op de weg van vooral de 
lagere overheden (provincies en gemeenten) aan de sociale veiligheid 
aandacht te geven gelet op het decentrale karakter van de wetgeving op 
het gebied van de ruimtelijke ordening. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,19052, nrs. 1-2 52 



2. Recentelijk is opdracht verleend tot onderzoek naar de relatie tussen 
enerzijds de gebouwde omgeving (woningen en semi-openbare ruimten in 
en om woongebouwen) en anderzijds vandalisme en geweldpleging. Op 
dit terrein wordt eveneens gewerkt aan onderzoek naar de bijdrage die de 
inrichting van de openbare ruimte kan geven aan de vermindering van 
(gevoelens van) onveiligheid. 

3. Nagegaan wordt in hoeverre in het Bouwbesluit aanwijzingen kunnen 
worden opgenomen voor een veilige woonomgeving. 

c. Verkeer en vervoer 

1. In het kader van het emancipatiebeleid is verkeersveiligheid van 
belang enerzijds voor het wegnemen van belemmeringen ten aanzien van 
fietsers- en voetgangersverkeer, anderzijds ter verlichting van de taken van 
ouders met betrekking tot het halen en brengen van kinderen. 

Er zal dan ook naar gestreefd worden maatregelen te treffen die de 
verkeersonveiligheid terug brengen (bij voorbeeld veilige fietspaden, 
inrichting van woonerven). 

2. Ook bij de beleidsontwikkeling met betrekking tot verkeer en vervoer 
zal aandacht worden besteed aan door vrouwen ervaren sociale onveiligheid. 

d. Woningaanbod 

1. Bij het woningbouwbeleid zal aandacht besteed worden aan de zich 
wijzigende levensomstandigheden van mensen. Dit komt als volgt tot 
uitdrukking: 

• het berekenen en vaststellen van de woningbehoefte; 
• het doen (verrichten) van onderzoek naar het ontwikkelen van flexibele 

woningtypen die kunnen meegroeien met de zich wijzigende behoeften in 
een huishouden; 

• het vaststellen van de woningbouwcontingenten; 
• de invulling van het Bouwbesluit; 
• het beleid ten aanzien van wonen in groepsverband. 
Bij de onwikkeling van nieuwe woonvormen kan met name gedacht 

worden aan woningtypen die huishoudens in staat stellen desgewenst 
gezamenlijk activiteiten van huishoudelijke aard te verrichten. Concreet zal 
er onderzoek worden verricht inzake ontwerprichtlijnen ten behoeve van 
wonen in groepsverband. 

2. Onlangs is onderzoek uitbesteed naar de woonruimtebehoefte van 
individuen met als doel te komen tot een oppervlaktenormering die 
rekening houdt met maatschappelijke veranderingen. Dit kan leiden tot het 
opstellen van uitgangspunten voor regelgeving op het terrein van bouwen 
en wonen (met name woontechnische eisen). 

e. Woningindeling 

1. Er wordt naar gestreefd de woningindeling zo min mogelijk vast te 
leggen, waardoor een betere aansluiting kan ontstaan bij de diversiteit aan 
behoeften van verschillende samenlevingsverbanden. 

2. In het bouwbesluit worden ten aanzien van de woningindeling 
minimale voorschriften geformuleerd waardoor de indelingsvrijheid van de 
woning maximaal zal zijn. 

3. De behoefte aan flexibiliteit in de woningen sluit aan bij het idee van 
«drager en inbouwmethode». Dit houdt in dat het casco van een woning 
als vast gegeven wordt neergezet en dat de indeling grotendeels flexibel is. 
Een verdere uitwerking en toepassing in de praktijk van dit idee zal plaats-
vinden. 

f. Participatie van vrouwen en emancipatie-deskundigheidsbevordering 

- De participatie van vrouwen in inspraakprocedures zal worden bevor-
derd evenals de participatie van vrouwen in de besluitvorming. Een langer 
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bestaand kanaal waarlangs met name vanuit de optiek van de huisvrouw 
invloed op de ontwerpplannen wordt geleverd, zijn de Vrouwenadviescom-
missies. Vanuit deze kringen is een tendens waarneembaar het taakgebied 
te verruimen. De Stichting Landelijk Contact Vrouwenadviescommissies 
van de woningbouw krijgt in 1985 en in principe ook in 1986 rijkssubsidie. 

- De deelname van vrouwen aan commissies en adviesorganen zal 
worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld op rijksniveau de RARO, de RAVO, 
VRA-OGO, CRMH, RMNO4, Waddenadviesraad, maar ook gemeentelijke 
commissies en provinciale raden. Gedacht kan worden aan het plaatsen 
van advertenties bij vacatures en het vaststellen van een bepaald percentage 
deelnemers/leden dat uit vrouwen moet bestaan. 

- Veel belang wordt gehecht aan scholing, voorlichting en kennisover-
dracht. 

• Een belangrijke doelgroep betreft de beroepsmatig betrokkenen op 
sleutelposities. Hierbij wordt gedacht aan het informeren van lagere 
overheden en aan het onder de aandacht brengen van verricht onderzoek 
door middel van publikaties. 

• Ten aanzien van scholing kan worden gewezen op de subsidies die 
diverse woonconsumentenorganisaties krijgen. Een deel van de subsidiëring 
wordt aangewend voor scholing en kennisoverdracht. Bezien zal worden in 
hoeverre hierbij als voorwaarde kan worden gesteld dat specifieke aandacht 
aan vrouwen wordt besteed. 

• In het recente verleden zijn initiatieven zoals van de Stichting Vrouwen 
Bouwen en Wonen en het NIROV5-werkverband «Vrouwen in de ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting» financieel ondersteund. Bezien zal worden 
op welke wijze in de toekomst dergelijke initiatieven kunnen worden 
gehonoreerd. 

g. Koopmarkt van woningen 

- Ten aanzien van de positie van vrouwen bij het verkrijgen van gemeen-
tegarantie zal overleg gevoerd worden met de bemiddelende organen over 
een aanpassing van de wijze van adviseren aan gemeenten. 

- Onderzoek zal worden verricht naar de positie van vrouwen op de 
koopmarkt van woningen. 

- Aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop hypotheekbanken 
te werk gaan bij het verlenen van hypotheken aan tweeverdieners. 

h. Woonruimteverdeling 

- Bij een aantal gemeenten zal worden onderzocht welke effecten het 
woonruimteverdelingsbeleid heeft voor vrouwen (uit opvanghuizen) en 
gescheidenen. 

- Nagegaan zal worden in hoeverre op rijksniveau voor de huisvestings-
problemen van vrouwen uit opvanghuizen een oplossing kan worden 
gevonden. Bij de opstelling van de huisvestingswet zal mede aan deze 
problemen aandacht besteed worden. Hierbij zal tevens worden nagegaan 
of de eis van economische binding kan vervallen voor mensen die één of 
meer kinderen verzorgen en een (deeltijd)opleiding in een bepaalde 
gemeente volgen. 

i. Woonlasten 

- Nagegaan zal worden wat het woonlastenbeleid voor gevolgen heeft 
voor de positie en ontwikkelingsmogelijkheden van vrouwen. 

j . Voorlichting 

- Om gemeenten en provincies te stimuleren in hun beleid aandacht te 
besteden aan emancipatie-aspecten van volkshuisvesting, ruimtelijke 
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ordening en milieubeheer zal een brochure worden vervaardigd waarin 
bekendheid wordt gegeven aan het emancipatiebeleid van het Ministerie 
van VROM. 

- Ook over specifieke onderwerpen zoals toetsingscriteria voor een 
veilige woomomgeving zal voorlichtingsmateriaal vervaardigd worden, 
waarvan vooral provincies en gemeenten bij hun beleid gebruik kunnen 
maken. 

k. Werkgelegenheid in de bouw 

- Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft gedurende een 
aantal jaren via het project «Vrouwen en meisjes in traditionele mannenbe-
roepen» deelname aan gekoppelde leer-werkprojecten gestimuleerd 
waarbij ook enige aan de bouw toeleverende of verwante sectoren betrokken 
waren (electra, installatie, meubelmakerij). Op grond van de resultaten van 
de experimenten van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen zal 
worden bezien of op een aantal plaatsen in het land soortgelijke experi-
menten in de bouwnijverheid plaats kunnen vinden. 

X. VROUWEN UIT MINDERHEIDSGROEPEN 

Inleiding 

In vergelijking met de positie van Nederlandse vrouwen is die van 
vrouwen uit minderheidsgroepen' extra gecompliceerd te noemen. Zij 
ervaren niet alleen de gevolgen varc*het verschil in maatschappelijke 
positie tussen mannen en vrouwen in het algemeen en binnen hun eigen 
groepering, maar zijn tevens in een achterstandssituatie geplaatst wegens 
het feit dat zij behoren tot een minderheidsgroep in ons land. Deze achter-
standssituatie doet zich voor op verschillende terreinen. Uit het oogpunt 
van emancipatiebeleid wil de regering vooral aandacht besteden aan de 
volgende sectoren: werkgelegenheid, educatie, informatievoorziening en 
beleving van eigen cultuur, participatie aan voorzieningen op het terrein 
van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel 
werk en emancipatiewerk. 

Vrouwen uit minderheidsgroepen vormen geen homogene groepering. 
Binnen en tussen de te onderscheiden groepen zijn grote verschillen te 
constateren waarmee in het beleid ook rekening moet worden gehouden. 
De redenen waarom zij naar Nederland zijn gekomen lopen uiteen en zijn 
in zekere mate bepalend voor hun huidige positie. Sommigen zijn in het 
kader van de actieve werving van arbeidskrachten naar Nederland gekomen, 
anderen om betere opleidings- en studiemogelijkheden te kunnen benutten 
of een betere arbeidspositie te verkrijgen dan in het land van herkomst het 
geval was. 

De laatste jaren zijn veel vrouwen, met name uit Turkije en Marokko in 
het kader van de gezinshereniging in ons land komen wonen. Voor vluchte-
lingenvrouwen is vooral de politieke situatie in het eigen land de oorzaak 
van hun verblijf in Nederland. De redenen van het verblijf van vrouwen uit 
minderheidsgroepen zullen vooral in de beginperiode hun leefwijze en hun 
belangstelling voor deelname aan Nederlandse maatschappelijke voorzie-
ningen hebben beïnvloed. Naarmate zij langer in Nederland verblijven en 
zij duidelijker wensen en verwachtingen hebben ten aanzien van hun 
verblijf in de toekomst in Nederland respectievelijk ten aanzien van de 
terugkeer naar het eigen land, zullen hun problemen, wensen en knelpunten 
zich in de Nederlandse samenleving nadrukkelijker manifesteren. 

De soorten problemen en knelpunten die vrouwen uit minderheidsgroepen 
ervaren, houden in belangrijke mate verband met de mogelijkheden die de 
Nederlandse samenleving hun - als individu en als groep - biedt, dan wel 
de mate waarin zij in staat zijn om van de voorzieningen in die samenleving 
te profiteren. 
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De te geringe scholing, niet adequate werkervaring en andere culturele 
waarden en normen, waaronder een andere verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen, zijn er vaak de oorzaak 
van dat velen onder hen van deze mogelijkheden geen of te weinig gebruik 
maken. Daarnaast houden vele maatschappelijke instellingen in de Neder-
landse samenleving te weinig rekening met de andere culturele gewoonten 
en gebruiken van minderheidsgroepen. Dit klemt voor vrouwen des te 
meer, gezien de positie die zij veelal innemen. Zowel in de opleidingen als 
inde voorzieningen op het terrein van gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening wordt over het algemeen onvoldoende rekening gehouden 
met de behoeften, mogelijkheden en wensen van vrouwen uit minderheden. 

Ook op de arbeidsmarkt is een weinig rooskleurig beeld te zien. Het 
aantal buitenshuis werkende vrouwen is onder hen weliswaar procentueel 
groter dan onder Nederlandse vrouwen. De vrouwen zijn echter werkzaam 
in laag gewaardeerde functies of in zwakke bedrijfstakken waarin de 
werkomstandigheden minder goed zijn. Doorstroming naar betere functies 
is vrijwel uitgesloten. De mogelijkheden tot kinderopvang zijn hier geringer 
dan in het land van herkomst, waar dit veelal binnen het gezin of de familie 
kon gebeuren. De categoriale welzijnsstichtingen voor buitenlandse 
werknemers, Surinamers en Antillianen hebben in beperkte mate aandacht 
kunnen geven aan de problemen waarmee vrouwen uit minderheidsgroe-
peringen te kampen hebben. 

De laatste jaren is zichtbaar geworden dat bepaalde groepen onder de 
vrouwen zich in toenemende mate zijn gaan organiseren en hun wensen 
met betrekking tot onderling contact en belangenbehartiging naar voren 
brengen. Voor meer mogelijkheden voor eigen activiteiten, eigen ontmoe-
tingscentra en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de organisaties 
en groepen van vrouwen uit minderheidsgroeperingen, wordt hoge 
prioriteit gevraagd. 

Doelstellingen 

Een actief beleid gericht op de positieverbetering van vrouwen uit 
minderheidsgroepen, wordt zowel vanuit het minderhedenbeleid als vanuit 
het vrouwenemancipatiebeleid gevoerd. In de in 1983 uitgebrachte Minder-
hedennota2 is afzonderlijk aandacht besteed aan vrouwen uit minderheids-
groepen. In het kader van het gecoördineerde minderhedenbeleid worden 
extra maatregelen ten behoeve van vrouwen genomen op het terrein van 
educatie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en werkge-
legenheid. Het door de regering gevoerde minderhedenbeleid, gericht op 
het inhalen van achterstanden op de diverse terreinen, het voorkomen en 
zonodig bestrijden van achterstelling en discriminatie, het bieden van 
mogelijkheden tot participatie, emancipatie - in dit geval van minderheids-
groepen - en cultuurbeleving, zal ertoe moeten leiden dat de minderheden, 
zowel de mannen als de vrouwen, gelijkwaardig aan de Nederlandse 
samenleving kunnen deelnemen. Het realiseren hiervan vormt voor de 
vrouwen een noodzakelijke voorwaarde om een aandeel te kunnen hebben 
in het uit een oogpunt van vrouwenemancipatie gewenst heroriëntatie- en 
reorganisatieproces. Het emancipatiebeleid zal in dit kader met name 
gericht zijn op de problemen die samenhangen met de positie van vrouwen 
uit minderheden als vrouw binnen haar eigen groepering en in de samen-
leving als geheel. 

De uitwerking van de subdoelstellingen van het emancipatiebeleid ten 
aanzien van vrouwen uit minderheden houdt het volgende in: 

a. bevorderen dat uiteraard met respect voor de eigen culturele waarden, 
dat vrouwen uit minderheden geleidelijk ook daadwerkelijk gebruik maken 
van dezelfde rechten die voor mannen uit minderheden en Nederlandse 
vrouwen en mannen gelden; 

b. stimuleren van een structurele en materiële positieverbetering 
worden door middel van: 

- het verbeteren van perspectieven op arbeidsmogelijkheden; 
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- het bevorderen van meer aan de doelgroep aangepaste opleidings- en 
scholingsmogelijkheden 

- het beter afstemmen op vrouwen uit minderheden van de dienstverle-
ning van Nederlandse maatschappelijke voorzieningen door middel van 
deskundigheidsbevordering enerzijds en vergroting van het aantal vrouwen 
uit minderheden in het personeelsbestand van deze voorzieningen ander-
zijds; 

c. de doorbreking van de traditionele beeldvorming door de verwezenlij-
king van de doelen onder a en b alsmede door: 

- het ondersteunen van de eigen organisaties van vrouwen uit minder-
heidsgroepen; 

- het ondersteunen van de op gang gebrachte mentaliteitsverandering 
met betrekking tot de veranderende positie van vrouwen en mannen door 
middel van informatievoorziening. 

Hierbij is ook internationale uitwisseling van belang om tevens de 
ontwikkelingen op dit punt in de landen van herkomst zichtbaar te maken. 

Maatregelen en beleidsvoornemens 

Om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren hebben eind 1982 de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar hoedanigheid 
van projectstaatssecretaris voor het emancipatiebeleid en de minister van 
Binnenlandse Zaken in zijn hoedanigheid van coördinerend minister voor 
minderhedenbeleid een deelproject Vrouwen en Minderhedenbeleid 
gestart. Dit deelproject is erop gericht ontwikkelingsprojecten op te zetten, 
te begeleiden en te evalueren en op basis van de hiermee opgedane 
ervaringen aanbevelingen te doen voor structurele beleidsveranderingen, 
ten einde de positie van vrouwen uit minderheidsgroepen te verbeteren. 

1. Het beleid op korte termijn houdt onder andere de uitvoering van het 
deelproject in. Voor de uitvoering van dit project is voor 1985 f 5,3 min. 
gereserveerd op de begroting van SZW. De ontwikkelingsprojecten voor 
vrouwen uit minderheden hebben tot doel dat in de praktijk wordt onderzocht 
welke weerstanden en problemen zich voordoen voor vrouwen uit minder-
heidsgroepen tot deelname aan de verschillende voorzieningen in de 
Nederlandse samenleving en hoe deze kunnen worden overwonnen. 
Hierbij zal tevens worden onderzocht welke weerstanden en belemmeringen 
er bij de voorzieningen zelf bestaan die een grotere deelname in de weg 
staan. Deze ervaringen zijn zowel van belang voor personen en instellingen 
die soortgelijke initiatieven zouden willen nemen als voor de verdere 
beleidsontwikkeling en de eventuele aanpassing van het beleid. 

Bij de keuze van de projecten is van de volgende criteria uitgegaan: 
- op de desbetreffende terreinen doen zich problemen voor die slechts 

met behulp van experimentele projecten kunnen worden onderzocht; 
- van de projecten gaat een voorbeeldfunctie uit; 
- de projecten richten zich in principe op vrouwen uit alle minderheids-

groepen, dat wil zeggen dat geen minderheidsgroep op voorhand is 
uitgesloten. Uiteraard zal er wel van een gedifferentieerde benadering 
sprake zijn. 

De projecten liggen op de terreinen van educatie, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning zelforganisaties, werkge-
legenheid in de zorgsector, bij gemeentelijke diensten en bij het opzetten 
van eigen bedrijven, informatievoorziening en media, en de evaluatie van 
de experimentele projecten internationale kinderopvang. Deze projecten 
worden in nauw overleg met de betrokken vrouwen en andere betrokken 
instanties ontwikkeld. 

2. Bij de uitvoering van de specifieke emancipatieinstrumenten zal 
ermee rekening worden gehouden dat de aan Nederlandse groepen en 
organisaties te stellen criteria met betrekking tot emancipatieactiviteiten 
niet aansluiten bij de praktijk van vrouwengroepen uit minderheden. 
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Gestimuleerd zal worden dat op gemeentelijk niveau voor hen een ruimere 
interpretatie zal worden gehanteerd. In de door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid uitgebrachte Emancipatie-subsidiegids is een 
afzonderlijk hoofdstuk «Subsidie voor vrouwen uit minderheden» opgeno-
men, waarin hierop wordt gewezen. Hierin wordt tevens vermeld dat 
wensen en initiatieven met betrekking tot (emancipatie)activiteiten voor 
vrouwen ook kunnen worden voorgelegd aan (het werkverband Welzijn 
Minderheden van) het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
indien deze niet elders voor subsidie in aanmerking komen. 

Een essentiële bijdrage aan de positieverbetering van vrouwen uit 
minderheidsgroepen wordt geleverd doordat zij zich via alfabetisering en 
verdere vorming en educatie beter in onze samenleving kunnen oriënteren 
en ontplooien. De forse inspanningen van de overheid in het kader van de 
ontwikkelingsprojecten Alfabetisering en educatieve activiteiten culturele 
minderheden en de vele vrijwilligers die bij dit werk zijn betrokken hebben 
hier al een forse stap vooruit bewerkstelligd. De ontwikkeling van de 
basiseducatie is eveneens sterk gericht op de verdere ontplooiing van deze 
groep vrouwen. 

3. Ten aanzien van de internationale uitwisseling is het van belang dat 
kennis over ontwikkelingen in het land van herkomst met betrekking tot de 
positie van vrouwen in Nederland wordt verspreid. Deze kunnen immers 
van invloed zijn op de manier van leven in ons land, terwijl nu (soms) 
wordt vastgehouden aan het traditionele normen- en waardenpatroon dat in 
het land van herkomst veelal niet meer actueel is. Wat de vorm betreft kan 
worden gedacht aan onder andere studiereizen, congressen, studiedagen, 
uitwisseling van radio- en televisieprogramma's. Zowel bij de invulling van 
culturele akkoorden zal op een dergelijke uitwisseling worden aangedrongen 
als bij de contacten met particuliere organisaties die op deze terreinen 
actief zijn. 

XI. VROUWEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN 

Inleiding 

Vrouwenemancipatie als maatschappelijke ontwikkeling en als beleids-
vraagstuk is niet beperkt tot Nederland. Ook in Afrika, Azië en Latijns 
Amerika hebben vrouwenemancipatiebewegingen in het verleden en ook 
nu strijd gevoerd voor de bevrijding van de vrouw. Dit heeft in de meeste 
ontwikkelingslanden eveneens geleid tot regeling van een aantal rechten 
voor vrouwen zoals passief en actief kiesrecht, toegang tot onderwijs en 
betaalde arbeid. De mogelijkheden voor vrouwen, met name onder de 
armere bevolkingsdelen, om deze rechten in de praktijk te brengen en zelf 
tot maatschappelijke ontplooiing te komen zijn echter veelal nog beperkt. 

Ontwikkelingen die er in Nederland toe hebben geleid dat vrouwen ook 
van hun rechten gebruik konden maken, zoals de introductie van tijdsbe-
sparende huishoudelijke apparaten, de beschikbaarheid van produkten die 
minder bewerking vragen en de beschikbaarheid van betrouwbare geboor-
tenregelende middelen, zijn voor de meeste vrouwen in ontwikkelingslanden 
nog onbekend. In ontwikkelingslanden hebben veel mensen nog te lijden 
van het gebrek aan voldoende voedsel, schoon water, gezondheidsvoorzie-
ningen en scholing. Volgens cijfers van de Wereldband is het aantal 
absoluut armen in 1980 (800 min.) zelfs nog hoger dan de 770 min. die voor 
1975 werden berekend. 

Maar niet alleen bestaat er een ongelijke verdeling van ontwikkelingskan-
sen en welvaart tussen de verschillende landen en tussen de verschillende 
groepen binnen die landen, ook bestaat er een sterke ongelijkheid in die 
landen en binnen die groepen tussen mannen en vrouwen, bij voorbeeld 
op het gebied van gezondheid, onderwijs, arbeid, inkomen en maatschap-
pelijke positie. De volgende cijfers illustreren dat: volgens de World Health 
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Organization lijdt ongeveer de helft van de vrouwen in ontwikkelingslanden 
aan bloedarmoede en de levenskansen voor vrouwen zijn in een aantal 
ontwikkelingslanden lager dan die van mannen. Volgens de Unesco zijn de 
analfabeten bijna voor tweederde vrouwen. In Afrika is bij voorbeeld 73% 
van de vrouwen analfabeet tegen 48% van de mannen. Volgens de lnterna-
tionale Arbeidsorganisatie leveren vrouwen tweederde van alle arbeidsuren, 
maar zij ontvangen slechts 10% van het totale inkomen dat in de wereld 
wordt verdiend. 

Over fysiek geweld jegens vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden is 
de afgelopen jaren steeds meer bekend geworden. 

Deze feiten wijzen niet alleen op een achterstand en achterstelling van 
vrouwen, maar ook op belangentegenstellingen en machtsverschillen 
tussen mannen en vrouwen. Dit hangt samen met de praktisch overal ter 
wereld aangetroffen arbeidsverdeling tussen vrouwen en mannen, geba-
seerd op vermogen van vrouwen om kinderen ter wereld te kunnen 
brengen en die kinderen te kunnen zogen. Vrouwen worden dan ook 
geacht gezin en huishouden te verzorgen. Bovendien worden deze activitei-
ten niet als produktieve arbeid beschouwd en worden vrouwen in veel 
culturen maatschappelijk als mindere van de man gezien en behandeld. 
Daar komt nog bij dat in 20-30% van de huishoudens in ontwikkelingslanden 
vrouwen kostwinner zijn, oplopend tot 40-50% in streken waar mannen 
hun werk elders vinden. Wanneer het gaat om schaarse mogelijkheden 
voor voeding, onderwijs en betaald werk dan verkeren mannen meestal in 
een voorkeurspositie boven vrouwen. 

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen in ontwikkelingslanden vaak 
nadelige gevolgen ondervonden van de moderniseringsprocessen die 
mede door westerse deskundigen in gang werden gezet. De bijdrage die 
vrouwen leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van hun land 
wordt veelal onvoldoende onderkend en vrouwen krijgen niet de mogelijk-
heden om deel te nemen aan de besluitvorming, die deze processen stuurt. 

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid heeft daarom de positieverbetering 
van vrouwen als apart aandachtsveld tot zich getrokken. De grote lijnen 
van het beleid gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van 
vrouwen in ontwikkelingslanden zijn reeds verwoord in de notitie «Vrouwen 
in Ontwikkelingssamenwerking», die in september 1980 aan de Kamer is 
gezonden1. 

Doelstellingen 

Doelstelling van het beleid met betrekking tot vrouwen is het bereiken 
van verbetering van de economische en sociale positie van vrouwen te 
integreren in ontwikkelingslanden, als respons op de door die vrouwen 
gevoelde behoefte. Hiervoor is het nodig dat duidelijk wordt gemaakt wat 
de belangen en behoeften van vrouwen zijn en dat de positie van vrouwen 
als een zelfstandige factor in het ontwikkelingsproces wordt erkend. 

Onvoldoende wordt nog beseft dat de bijdrage van vrouwen van cruciale 
betekenis is voor de onwikkeling van een streek of land, dat vrouwen een 
essentiële rol spelen in de gezondheidszorg, de voedsel- en energievoorzie-
ning in het huishouden en dat vrouwen een sleutelpositie innemen in de 
bevolkingsproblematiek. De vertaling van de drie doelstellingen van het 
emancipatiebeleid houdt op het terrein van ontwikkelingssamenwerking 
het volgende in: 

a. bevorderd wordt, dat ook vrouwen in ontwikkelingslanden daadwer-
kelijk gebruik kunnen maken van hun recht op ontwikkeling. Het beleid is 
erop gericht dat vrouwen de mogelijkheden en middelen krijgen om zelf de 
veranderingen, die plaatsvinden mee te bepalen; 

b. een structurele en materiële positieverbetering zal worden gestimu-
leerd door middel van het steunen van activiteiten, die de economische 
zelfstandigheid van vrouwen bevorderen, die de huishoudelijke en verzor-
gende taken van vrouwen verlichten, die het zelfbewustzijn en de organisatie 
van vrouwen vergroten en vrouwen meer zeggenschap geven over hun 
eigen leven; 
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c. de doorbreking van de traditionele beeldvorming over vrouwen in 
ontwikkelingslanden zal worden bevorderd door: 

- het ondersteunen van de eigen organisatie van vrouwen in ontwikke-
lingslanden; 

- het bevorderen van informatieuitwisseling tussen niet-gouvememen-
tele vrouwenorganisaties en -groeperingen uit ontwikkelingslanden; 

- het vergroten van kennis en inzicht over vrouwen in ontwikkelingslanden 
in de Nederlandse maatschappij in het algemeen en bij mensen die direct 
werkzaam zijn op het terrein van ontwikkelingssamenwerking in het 
bijzonder. 

Maatregelen en beleidsvoornemens 

Het beleid ten aanzien van vrouwen in ontwikkelingslanden is er op 
gericht de belangen en behoeften van vrouwen te integreren in zowel de 
multilaterale ontwikkelingssamenwerking (instellingen van de Verenigde 
Naties, multilaterale financieringsinstellingen, Europese Gemeenschap) als 
in de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Hieronder volgt een selectie 
uit de maatregelen die de komende jaren zullen worden genomen en uit 
reeds genomen maatregelen, waarvan de effectuering de komende jaren 
zal worden nagestreefd om dit beleid uit te voeren. 

a. Maatregelen op het terrein van multilaterale ontwikkelingssamenwerking 

1. De regering zal de VN-instellingen blijven stimuleren om de belangen 
en behoeften van vrouwen in ontwikkelingslanden te integreren in de door 
die instellingen opgestelde procedures van projectbehandeling. 

2. De VN-instellingen worden gestimuleerd om bij alle projecten syste-
matisch na te gaan welke effecten deze projecten zullen hebben op de 
positie van vrouwen cq. hoe daarin meer met de belangen van vrouwen 
rekening kan worden gehouden. Eveneens is de regering bereid specifieke 
vrouwenprojecten te financieren. 

3. Aangezien de belangen en behoeften van vrouwen nog in onvoldoende 
mate in de activiteiten van de VN-ontwikkelingsinstellingen zijn geïntegreerd, 
is in overleg met andere donorlanden nagestreefd dat het vrijwillig fonds 
voor het VN-decennium voor de vrouw ook na 1985 als herkenbare eenheid 
zal blijven bestaan binnen een ander organisatorisch kader. Nederland zal 
dit fonds ook de eerstvolgende jaren financieel blijven ondersteunen. 

4. De regering zal stimuleren dat de EG-richtlijnen over de «ontwikke-
lingshulp van de gemeenschap in samenhang met de positie van vrouwen 
in ontwikkelingslanden» worden uitgevoerd. 

5. VN-instellingen en niet-gouvernementele organisaties zullen worden 
gestimuleerd om indicatoren voor het meten van vooruitgang in de positie 
van vrouwen te ontwikkelen en vergelijkend statistisch onderzoek op dit 
terrein uitte voeren. 

6. De multilaterale financieringsinstellingen zullen worden gestimuleerd 
om de belangen van vrouwen te integreren in hun beleid. 

7. Bij de beoordeling van projecten die multilaterale financieringsinstel-
lingen ter cofinanciering aan Ontwikkelingssamenwerking voorleggen zal 
aandacht worden besteed aan de effecten die deze projecten zullen hebben 
op de positie van vrouwen en statistisch onderscheid aan te brengen 
tussen mannen en vrouwen. 

b. Maatregelen op het terrein van bilaterale samenwerking 

1. Het Nederlandse hulpbeleid met betrekking tot het thema vrouwen-
emancipatie zal meer gestalte krijgen in de programmalanden en regiopro-
gramma's middels de integratie van belangen en behoeften van vrouwen in 
de niet-specifieke vrouwenprojecten en middels steunverlening aan speci-
fieke vrouwenprojecten en vrouwenprogramma's in die landen. 
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2. In de programmalanden zullen speciale deskundigen op het terrein van 
vrouwen en ontwikkeling worden aangesteld die contacten onderhouden 
met vrouwengroepen in het betreffende land en adviseren over de integratie 
van vrouwen en ontwikkeling in het reguliere landenprogramma. 

3. Richtlijnen zullen worden opgesteld met betrekking tot de integratie 
van het onderwerp vrouwen in de behandeling van de verschillende thema's 
in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (mensenrechten, voedsel, water, 
bevolkingsvraagstukken, energie en ecologie). 

4. Als onderdeel van het beleid worden speciale fondsen ter beschikking 
gesteld voor projecten en programma's gericht op vrouwenemancipatie 
waarvoor in bestaande begrotingscategorieën geen ruimte is, terwijl de 
wenselijkheid tot financiering beleidsmatig aantoonbaar is (f 1 000000 in 
1985). 

5. Door de Inspectie te Velde zal een speciaal rapport worden samengesteld 
over de rol, de positie en de inschakeling van vrouwen in door Nederland 
gefinancierde projecten op het terrein van landbouw en plattelandsontwikke-
ling. 

6. In de opleiding voor ambtenaar Dienst Buitenlandse Zaken en in de 
voorbereidende cusussen voor ontwikkelingswerkers, zal het onderwerp 
vrouwen en ontwikkeling worden geïntegreerd. Tevens zullen speciale 
seminars over vrouwen en ontwikkeling worden georganiseerd voor ambte-
naren die belast zijn met de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid op het 
Ministerie in Den Haag. Bevorderd zal worden dat meer vrouwelijke deskun-
digen en vrouwelijke vrijwilligers worden ingezet bij de uitvoering van 
ontwikkelingsprojecten. 

7. Speciale cusussen worden opgezet voor partners (meest vrouwen) van 
ontwikkelingswerkers met werkervaring in ontwikkelingslanden om ervaring 
uit te wisselen en hun kennis met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking 
te vergroten. 

8. In het overleg met de bij ontwikkelingssamenwerking betrokken 
instituten, organisaties en bureaus in Nederland zal worden gestimuleerd 
dat deze hun kennis over vrouwen en ontwikkeling vergroten. 

9. Maatregelen zullen worden genomen ten einde een groter aantal 
vrouwelijke kandidaten voor het fellowship-programma aan te trekken. 

XII. DE ORGANISATIE VAN HET EMANCIPATIEBELEID 

Inleiding 

In de voorafgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de doeleinden 
van het regeringsbeleid ten aanzien van emancipatie dat dit kabinet voor 
ogen staat. Ten vervolge op het nu reeds in gang gezette en voor de 
komende jaren in voorbereiding genomen beleid zal het kabinet de hiervoor 
beschreven visie hanteren als toetsingskader bij te nemen beleidsbeslissin-
gen op terreinen waar, naast doelstellingen van het emancipatiebeleid ook 
andere doelstellingen van regeringsbeleid aan de orde zijn. 

Emancipatiebeleid is immers grotendeels facetbeleid, dat wil zeggen het 
moet zijn doelstellingen realiseren op een veelheid van beleidsterreinen, 
waarvoor verschillende bewindspersonen de politieke verantwoordelijkheid 
dragen. Het facetkarakter van het emancipatiebeleid noopt tot coördinatie 
en integratie. De coördinatietaak houdt in het bevorderen van samenhang 
bij de voorbereiding en uitvoering van specifiek op emancipatiedoelstellin-
gen gerichte maatregelen van diverse departementen. De integratietaak 
betekent dat de emancipatieaspecten van allerlei op «algemene» doeleinden 
gericht overheidsbeleid in een vroeg stadium moeten worden onderkend 
zodat zij expliciet kunnen worden meegewogen bij de uiteindelijke besluit-
vorming. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19052, nrs. 1-2 61 



Voor de totstandkoming van een dergelijke evenwichtige besluitvorming 
is het noodzakelijk dat de uitgangspunten van waaruit het kabinet het 
emancipatievraagstuk wil benaderen, de oplossingsrichting en de koers die 
het voorstaat duidelijk zijn vastgesteld. Daarom meent het kabinet dat voor 
een daadwerkelijke integratie van emancipatie in het algehele regeringsbe-
leid een systematische aanpak van de verdere beleidsontwikkeling een 
(noodzakelijke, maar geen voldoende) voorwaarde is. Dit gebeurt inhoudelijk 
door het emancipatievraagstuk nadrukkelijk te doen meewegen bij de 
beleidsontwikkeling. Procedureel krijgt de verantwoordelijkheid van 
bewindspersonen en ambtenaren die primair met het emancipatiebeleid 
zijn belast, een zwaarder accent. 

Einddoel blijft de totstandkoming en uitvoering van een overheidsbeleid 
waarin het emancipatiefacet is geïntegreerd. Met het oog hierop heeft het 
kabinet een aantal afspraken gemaakt over bevoegdheden en procedures, 
die gericht zijn op een zo goed mogelijke realisering van de in de vorige 
hoofdstukken uitgesproken beleids-intenties door alle betrokken bewinds-
personen. Tevens wordt daarmee beoogd de rol van de bewindspersonen 
voor het emancipatiebeleid zo duidelijk mogelijk vast te leggen. 

Structuren 

1. De projectstaatssecretaris en de formele grondslag van de coördinerende 
taak 

De formele grondslag van de coördinerende taak van de bewindspersoon 
voor emancipatiebeleid berust op een Ministerraadsbesluit (8 februari 
1974) en werd later nog eens bevestigd in de Ministerraad op 20 september 
1974. De coördinatie van het emancipatiebeleid werd toen toegewezen aan 
de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Het kabinet-Van 
Agt I formuleerde geen nieuwe formele grondslag; één van de twee 
CRM-staatssecretarissen trad als coördinerend bewindspersoon voor het 
emancipatiebeleid op1. 

De overgang van de coördinerende emancipatie-portefeuille naar het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de kabinetsformatie 
1981 is vastgelegd in een Koninklijk besluit (besluit van 2 december 1981, 
houdende de overdracht van de coördinatie van het emancipatiebeleid van 
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stb. 1981, 758). 

Het opstellen van een beleidsplan emancipatie maakt onderdeel uit van 
het Regeerakkoord van dit kabinet. De verdere behandeling van het 
beleidsplan emancipatie alsmede het bewaken van de uitvoering van 
daarin vervatte maatregelen en beleidsvoornemens is door het kabinet 
voor de verdere duur van deze kabinetsperiode opgedragen aan een 
projectbewindspersoon: de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid die de eerstverantwoordelijke bewindspersoon voor het emanci-
patiebeleid is en met de coördinerende taak als zodanig is belast. 

2. Onderraden en een Ministeriële Commissie ad hoc 

Het emancipatiebeleid heeft een dwarsdoorsnijdend karakter. De beslis-
singen over regeringsstandpunten, wetsontwerpen, nota's en dergelijke 
waarbij mede de emancipatie in het geding is, zijn niet beperkt tot het 
beleidsgebied van één onderraad. Om met name de integratietaak goed te 
kunnen uitvoeren heeft respectievelijk krijgt de bewindspersoon voor 
emancipatiebeleid als zodanig zitting in - in ieder geval - de volgende 
onderraden: de REA, de RRD/RRDIA en de Welzijnsraad. In de opsomming 
van taken van de de Welzijnsraad zal het onderwerp emancipatie worden 
geschrapt'. 

De politieke besluitvorming over stukken waarvan de bewindspersoon 
voor het emancipatiebeleid de eerste ondertekenaar is, zal voor zover 
mogelijk plaatsvinden in de desbetreffende onderraad. Thans vindt, indien 
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een onderwerp van emancipatiebeleid het gebied van één onderraad te 
boven gaat, de voorbereiding van de besluitvorming door de Ministerraad 
veelal plaats door een ad hoc gekozen vorm van coördinatie op bewindslie-
denniveau, hetzij bilateraal hetzij multilateraal. Deze figuur van een Minis-
teriële Commissie ad hoc voor het Emancipatiebeleid, waarin de bewinds-
persoon voor het emancipatiebeleid de facto de rol van de coördinerende 
bewindspersoon vervult, kan een nuttig instrument zijn voor de stimulering 
van de politieke meningsvorming en de integrale beleidsbepaling die, 
gezien het karakter van het emancipatievraagstuk en de jeugdigheid van dit 
beleidsterrein, nog zo hard nodig is. 

Het kabinet acht het wenselijk om het coördinatie-instrument van een 
Ministeriële Commissie ad hoc te blijven hanteren voor de «grotere» 
onderwerpen van het emancipatiebeleid, zoals de Wet gelijke behandeling, 
het Beleidsplan Emancipatie en dergelijke. Vaste leden daarvan zullen 
naast de minister-president, bewindspersonen van Binnenlandse Zaken, 
van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen, van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Financiën en 
van Economische Zaken zijn. De Interdepartementale Coördinatiecommissie 
Emancipatiebeleid zal uiteraard het aangewezen voorportaal voor een 
dergelijke Ministeriële Commissie ad hoc vormen. 

3. Ambtelijke coördinatie 

De Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE) 
waarin alle departementen vertegenwoordigd zijn, heeft tot nu toe tot taak 
gehad zich bezig te houden met de inhoud, vormgeving en coördinatie van 
het emancipatiebeleid en gevraagd en ongevraagd te rapporteren en 
adviseren aan de eerstverantwoordelijke bewindspersoon èn de vakminis-
ters. In de praktijk is gebleken dat enerzijds de adviestaak veelal beperkt 
was tot slechts een deel van de voor emancipatie van belang zijnde 
voornemens van vakministers, namelijk voor zover de desbetreffende 
beleidsprocessen daartoe ruimte boden. Anderzijds was er niet duidelijk 
sprake van een initiërende rol. 

Ter verbetering van de coördinatie van een samenhangend emancipatie-
beleid zal daarom de ICE worden omgevormd tot het interdepartementaal 
overlegorgaan dat de uitvoering van het beleidsplan (mede) bevordert met 
name door het adviseren van de eerst verantwoordelijke bewindspersoon 
en de vakministers die de verdere ontwikkeling en implementatie van het 
beleidsplan aangaan. De instellingsbeschikking van de ICE zal in overeen-
stemming daarmee worden gewijzigd. Kernelementen van de nieuwe taak 
van de commissie zullen zijn: 

- voortzetting van de beleidsontwikkeling vanuit de grondslagen die in 
dit beleidsplan zijn neergelegd; 

- het nader (doen) uitwerken daarvan in concrete actieprogramma's per 
samenhangend beleidsgebied, alsmede 

- het doen van voorstellen met betrekking tot de wijze waarop de 
implementatie van het beleidsplan kan worden geïntegreerd met het nu 
gevoerde en in ontwikkeling zijnde beleid bij de afzonderlijke departementen. 

Voorts zal de commissie expliciet worden belast niet alleen met het 
bewaken van de samenhang tussen het emancipatiebeleid van de verschil-
lende departementen, maar ook met het signaleren van strijdigheden 
tussen het algemene regeringsbeleid dan wel van bepaalde onderdelen 
daarvan en de uitgangspunten en doeleinden van het emancipatiebeleid 
zoals deze in dit beleidsplan zijn vastgelegd. Dit brengt met zich mee dat 
leden van de ICE zonodig initiatieven nemen op het eigen departement ten 
behoeve van de uitvoering van maatregelen en plannen betreffende het 
beleidsplan. 

De vakministers zullen er op toezien dat hun vertegenwoordigers in de 
ICE voor deze taak qua deskundigheid en positie binnen het eigen departe-
ment voldoende zijn toegerust. De ICE zal de bevoegdheid krijgen te 
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adviseren niet alleen aan de afzonderlijke bewindspersonen, maar via de 
eerstverantwoordelijke bewindspersoon voor het emancipatiebeleid ook 
direct aan de Ministeriële Commissie c.q. de Ministerraad en via het 
daarvoor aangewezen voorportaal aan alle onderraden, voor zover daar 
beleidsbeslissingen aan de orde zijn die voor het emancipatiebeleid van 
belang zijn. 

4. De ondersteunende beleidseenheid en overige ambtelijke ondersteuning 

De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt en adviseert de eerstverantwoor-
delijke bewindspersoon. Daarnaast zal in de nabije toekomst met name de 
nadruk worden gelegd op het vervullen van een motorfunctie in het 
verdere proces van beleidsontwikkeling en -uitvoering in vervolg op het nu 
vastgelegde beleidsplan. Deze zal onder meer bestaan uit intensivering van 
de ondersteuning van het werk van de ICE. Voorts zullen - zoals tot nu toe 
ook steeds het geval is geweest - op daarvoor in aanmerking komende 
deelterreinen ook eigen initiatieven worden genomen en zal bilaterale 
samenwerking met betrokken sectoren/departementen worden gezocht. De 
afzonderlijke ministers zullen zich bij de implementatie van het beleidsplan 
voor zover deze maatregelen op hun beleidsterrein vraagt, laten bijstaan 
door de departementale commissies die voor het emancipatiebeleid zijn 
ingesteld. 

5. Externe advisering 

Voor de externe advisering is in mei 1981 de op wettelijke basis functio-
nerende Emancipatieraad ingesteld. Het kabinet zal binnenkort (doen) 
nagaan of de met de departementale commissies en signaleringspunten 
afgesproken procedures toereikend zijn om te verzekeren dat steeds 
wanneer sprake is van belangrijke beleidsvoornemens specifiek gericht op 
de emancipatie, dan wel van zulke voornemens die aanzienlijke gevolgen 
kunnen hebben voor de positie van vrouwen en de rolverdeling tussen 
vrouwen en mannen, tijdig het advies van de Raad wordt gevraagd in 
overeenstemming met artikel 3, eerste lid, van de Wet op de Emancipatieraad 
(Stb. 1961, 65). Ook het rapport dat de raad zelf op grond van artikel 12, 
eerste lid, van dezelfde wet zal uitbrengen, zal bij deze evaluatie een rol 
spelen. 

Voorts wil het kabinet bij de nadere uitwerking van zijn algemene beleid 
ten aanzien van adviesorganen nagaan hoe bereikt kan worden dat ook 
andere adviesorganen systematisch aandacht gaan besteden aan de 
emancipatieaspecten van de onderwerpen waarover zij de regering 
adviseren. 

In dit verband is van belang dat het kabinet heeft ingestemd met het 
voorstel van de projectgroep externe advisering om in de nieuwe Aanwijzing 
inzake adviesorganen op te nemen dat bij de samenstelling van adviesor-
ganen een getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen wordt 
nagestreefd van 1 : 1 . Het kabinet zal evenals bij de vervulling van vacatures 
bij de overheid, bij de vervulling van vacatures in adviesorganen bij 
gebleken gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan vrouwen2. Gezien dit 
voornemen zullen de in 1980 door de Ministerraad vastgestelde zogenoemde 
Spelregels met betrekking tot vrouwen in commissies, adviescolleges en 
regeringsdelegaties, opnieuw worden geformuleerd met name als richtlijn 
voor diegenen die bij de voorbereiding van benoemingen in dit soort 
organen zijn betrokken. 

Bevoegdheden en procedures 

a. De bewindspersoon voor het emancipatiebeleid is bevoegd om, naast 
de nu reeds lopende vier deelprojecten in het kader van het projectstaats-
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secretariaat voor emancipatie, ook voor andere deelonderwerpen in 
overleg met de daarbij betrokken bewindspersonen nieuwe interdeparte-
mentale projectgroepen in te stellen. 

b. De nu lopende deelprojecten zullen worden voortgezet. Over de 
evaluatie en eventuele follow up van deze deelprojecten zal eerst in 1986 
kunnen worden beslist3. 

c. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleidsplan berust 
bij de afzonderlijke vakdepartementen/bewindspersonen dan wel bij de 
Ministerraad als collectiviteit. Alle ministers dienen jaarlijks te rapporteren 
in de toelichting op hun begroting over de emancipatieaspecten van het 
beleid, met name de mate van realisering van het beleidsplan emancipatie 
voor zover liggend op hun beleidsterrein. Voorts melden zij de relevante 
beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar. De bewindspersoon 
voor het emancipatiebeleid doet jaarlijks in de begrotingstoelichting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid verslag van de algehele voortgang van 
de uitvoering van het beleidsplan. 

d. Andere bewindspersonen nemen geen beslissingen over zaken die in 
essentie het beleidsplan raken, respectievelijk doen geen voorstellen 
daartoe aan de Ministerraad of een der onderraden zonder dat zij een en 
ander tijdig bij de bewindspersoon voor het emancipatiebeleid hebben 
aangemeld. 

e. De bewindspersoon voor het emancipatiebeleid heeft de bevoegdheid 
gebleken moeilijkheden, procedurele belemmeringen of inhoudelijke 
meningsverschillen die een voortvarende uitvoering van het beleidsplan in 
de weg staan, rechtstreeks ter beslissing aan de meest betrokken onderraad 
dan wel aan de Ministerraad voor te leggen. 

f. De bevoegdheid tot het ontvangen van informatie vooraf en het 
desgewenst geven van nadere procedurele aanwijzingen is nodig in het 
geval andere bewindspersonen zich hebben voorgenomen om op grond 
van artikel 3, lid 1 van de Wet op de Emancipatieraad een adviesaanvraag 
aan de Emancipatieraad te richten. 

Al naar gelang het onderwerp kan de coördinerend bewindspersoon dan 
voor een passende vorm van interdepartementale afstemming zorgen, bij 
voorbeeld door voorbereiding via de Interdepartementale Coördinatiecom-
missie Emancipatiebeleid te leiden of door bilateraal overleg daarover te 
doen organiseren. De bevoegdheid tot het geven van procedurele aanwij-
zingen zal ertoe kunnen leiden dat de in het ambtelijk apparaat aanwezige 
emancipatiedeskundigheid optimaal wordt ingezet. 

g. De bewindspersoon voor het emancipatiebeleid zal in het algemeen 
de mate van de gerealiseerde medebetrokkenheid bij de voorbereiding van 
maatregelen, nota's en dergelijke die de uitvoering van dit beleidsplan 
danwei het emancipatievraagstuk in het algemeen raken tot uitdrukking 
brengen door medeondertekening van het betreffende document danwei 
door de vermelding «mede namens», «met instemming van», «na overleg 
met» of «in overleg met» de bewindspersoon belast met het emancipatie-
beleid. 

h. Van de vermelding van een rubriek «gevolgen voor de positie van de 
vrouw» op het aanbiedingsformulier voor stukken ter behandeling in de 
Ministerraad en de onderraden wordt afgezien. Een betere vorm is gevonden 
in de afspraak om in iedere nota, voorstel van wet en dergelijke een 
passage op te nemen over «de gevolgen voor de positie van vrouwen». 

Deze afspraak is van belang om emancipatieaspecten ook bij onderwerpen 
waarbij deze niet met zoveel woorden worden genoemd, toch zichtbaar te 
maken. In voorkomende gevallen kan bovendien op grond daarvan door de 
Ministerraad worden besloten dat het desbetreffende beleidsvoornemen 
door de betrokken vakminister ter advisering aan de Emancipatieraad zal 
moeten worden voorgelegd, vanwege de «aanzienlijke gevolgen voor de 
positie van vrouwen en voor de rolverdeling tussen vrouwen en mannen» 
(Wet op de Emancipatieraad, artikel 3, 1ste lid). Met deze afspraak wordt 
tevens de suggestie opgevolgd die door de vaste Commissie voor het 
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Emancipatiebeleid van de Tweede Kamer is gedaan om in de memorie van 
toelichting bij wetsontwerpen en bij aan de Tweede Kamer te zenden 
beleidsnota's van meer algemene strekking een passage op te nemen, 
waarin wordt uiteengezet hoe de voorgestelde wetten respectievelijk de in 
de beleidsnota's ontvouwde beleidsvoornemens een (verschillende) 
uitwerking zullen hebben voor vrouwen al naar gelang zij gehuwd of 
ongehuwd zijn en al dan niet betaalde arbeid verrichten. 

Financiën 

Wegens zijn facetkarakter zijn de financiële gevolgen van het emancipa-
tiebeleid bijzonder moeilijk zichtbaar te maken. Grotendeels gaat het om 
uitgavencategorieën die primair op andere doeleinden van overheidsbeleid 
zijn gericht. 

De kosten van het emancipatiebeleid dat mede in de besteding van deze 
op (algemene) andere doeleinden gerichte overheidsuitgaven is begrepen 
kunnen niet op eenduidige wijze daarin worden afgezonderd. Slechts in 
bepaalde gevallen zijn tot nu toe voor specifieke projecten (extra) gelden 
gereserveerd die als zodanig afzonderlijk worden begroot en geadmini-
streerd. Dergelijke bedragen zijn in de voorafgaande hoofdstukken genoemd. 
Voor het merendeel betreffen deze specifieke uitgaven de aanwending van 
het susidie-instrument. Zoals ook reeds in hoofstuk IV vermeld zal dit 
subsidiebeleid in de komende jaren worden gecontinueerd. 

1. Er zal worden toegewerkt naar een meer gecoördineerde aanpak van 
de financiële ondersteuning die door middel van subsidiëring aan het 
emancipatieproces c.q. aan de vrouwenbeweging wordt gegeven, en wel 
met name door te streven naar een betere afstemming van het subsidiebeleid 
op de doeleinden van het interdepartementale emancipatiebeleid. Op de 
afzonderlijke departementen zullen in toenemende mate middelen hiertoe 
worden aangewend. In 1985 zal een evaluatie worden verricht van het tot 
nu toe gevoerde beleid met betrekking tot de subsidiëring van emancipa-
tie-activiteiten. Op basis daarvan zullen voorstellen worden geformuleerd 
om tot een meer gecoördineerde aanpak van het geven van deze financiële 
ondersteuning te komen. 

2. Een overdrachtsconstructie blijft één van de instrumenten van de 
eerstverantwoordelijke bewindspersoon voor het emancipatiebeleid. Een 
overdrachtsconstructie is op het terrein van het emancipatiebeleid aan de 
orde bij het zogenaamde stimuleringsfonds voor emancipatieonderzoek. 

3. De kosten van het emancipatiebeleid bestaan uit veel meer dan de 
specifieke uitgaven alleen. Voor die overige kosten van het emancipatiebeleid 
is het toerekeningsvraagstuk echter een tot nu toe onopgelost probleem. 
Tot nu toe valt in de meeste gevallen immers geen pasklaar antwoord te 
geven op de vraag welk deel van een uitgavencategorie, die naast emanci-
patie ook andere doelen dient, aan emancipatie moet worden toegekend. 
De financiële administratie van de departementen is niet op deze vraag 
toegesneden en bovendien zijn ook beleidsmatige oordelen in het geding. 
Het in 1982 gesloten regeerakkoord bepaalt dat er een homogene uitgaven-
groep voor emancipatiegelden zal worden gevormd. 

Het kabinet meent dat op grond van de hier aangeduide moeilijkheden 
van uitvoering van deze afspraak moet worden afgezien. Het kabinet geeft 
er de voorkeur aan te onderzoeken of het mogelijk is voor het emancipatie-
beleid tot een overzichtsconstructie te komen. Het overzicht zou inzicht 
moeten verschaffen in twee soorten uitgaven, namelijk: 

a. uitgaven opgenomen in de begrotingen van de afzonderlijke departe-
menten die gedaan zijn/worden voor beleidsmaatregelen in het kader van 
het specifieke emancipatiebeleid, resp. het subsidiebeleid; dit deel van een 
in te voeren overzichtsconstructie zou ten dienste kunnen staan van de 
ontwikkeling van een gecoördineerd interdepartementaal emancipatie-sub-
sidiebeleid zoals hierboven aangeduid; 
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b. uitgaven die zijn/worden gedaan voor beleidsmaatregelen in het 
kader van het emancipatiebeleid als facetbeleid, dat wil zeggen uitgaven 
voor maatregelen die primair op andere (algemene) doeleinden zijn 
gericht, maar die ook de emancipatie dienen. 

De invoering van een overzichtsconstructie voor het emancipatiebeleid 
zal met zich meebrengen dat de bij het emancipatiebeleid betrokken 
departementen jaarlijks een opgave doen aan de eerstverantwoordelijke 
bewindspersoon van hun (concept-)begroting, voor zover daarin uitgaven 
zijn opgenomen die specifiek of uitsluitend op doeleinden van het emanci-
patiebeleid zijn gericht (a), alsmede uitgaven die voor een zeker nader aan 
te geven deel aan emancipatie kunnen worden toegerekend (b). Deze 
gegevens zouden uit de afzonderlijke begrotingshoofdstukken samenge-
bracht moeten worden in een overzicht, dat als bijlage bij het begrotings-
hoofdstukvan Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou worden gepubliceerd. 

Het onderzoek naar de mogelijkheid van de invoering van een overzichts-
constructie zal zich daarom in eerste instantie moeten toespitsen op het 
oplossen van de problemen die thans hieraan verbonden zijn. Daarnaast 
zal een opdracht worden verstrekt om een nadere studie te maken van de 
manier waarop het emancipatiebeleid zou kunnen worden blootgelegd in 
de financiële gegevens zoals die thans in begrotingen en meerjarenramingen 
te vinden zijn. Hierbij zal niet alleen naar de kosten maar ook naar de baten 
van het emancipatiebeleid moeten worden gekeken. Tevens zou bij dit 
onderzoek een poging kunnen worden gedaan om het hiervoor aangeduide 
toerekeningsvraagstuk aan te pakken, bij voorbeeld door het ontwikkelen 
van indicatoren voor de relevantie van daadwerkelijk verrichte overheids-
uitgaven voor de emancipatie, dat wil zeggen voor het realiseren van de 
doeleinden van het regerings-emancipatiebeleid. Voor de bestudering van 
deze vraag wordt gedacht aan het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
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Noten bij hoofdstuk t 

1 Voor een uiteenzetting over de voorgeschiedenis en de voorbereiding 
van het beleidsplan zij verwezen naar bijlage I. 

2 Een samenvatting daarvan is opgenomen als bijlage III. Bijlage IV bevat 
bovendien enig materiaal over de ontwikkeling van de arbeids- en inkomens-
positie van vrouwen. 

3 Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 18600 XV, nr. 19. 

Noten bij hoofdstuk II 

1 Ter afsluiting zal in 1985 in Nairobi de derde Wereld-Vrouwenconferentie 
van de Verenigde Naties worden gehouden. In tegenstelling tot de eerste 
Wereld-Vrouwenconferentie in 1975 in Mexico, die het Wereldactieplan 
voor het Internationale Jaar van de Vrouw aannam en in tegenstelling tot 
de tweede Wereld-Vrouwenconferentie in Kopenhagen die het Wereldactie-
program voor de tweede helft van het VN-decennium voor de vrouw 
aanvaardde, zal de Nairobi-conferentie vooral gericht zijn op de evaluatie 
van de gedurende het decennium bereikte resultaten en op de strategieën 
tot aan het jaar 2000. 

2 Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14496, nrs. 1-2. 
3 Het onderstaande is in hoofdzaak ontleend aan: Sociale Atlas van de 

Vrouw 1983, Rijswijk (Sociaal en Cultureel Planbureau 1983). In bijlagen II 
en III is een nadere (cijfermatige) beschrijving van de ontwikkelingen 
gegeven. 

4 Bron: Culturele veranderingen in Nederland, Rijswijk (Sociaal en 
Cultureel Planbureau 1981). 

5 In het schooljaar 1960/1961 volgde in de leeftijdsgroep 15-19 jaar 38% 
van de jongens en 26% van de meisjes volledig dagonderwijs. In het 
schooljaar 1983/1984 waren deze percentages resp. 71 en 67. 

Noten bij hoofdstuk III 

1 Daaronder wordt verstaan het geheel van groepen, organisaties, 
instellingen en personen die streven naar een verbetering van de positie 
van vrouwen in die zin dat hun meer rechten, kansen en vrijheden ten deel 
vallen. 

Noten bij hoofdstuk IV 

1 Emancipatiebeleid van lokale en provinciale overheden; studie. Den 
Haag (Emancipatieraad) 1983. 

2 Onder gezinssituatie wordt blijkens de bestaande wetgeving verstaan 
kostwinnerschap, ouderschap, (de mogelijkheid tot) zwangerschap en 
bevalling, als ook meer in het algemeen de maatschappelijke en economische 
positie van gezinsleden of partners. 

3 Bijlage bij Verslag van het Mondeling Overleg gehouden op 30 mei 
1984 over het regeringsstandpunt ten aanzien van stimulering emancipatie-
onderzoek, Tweede Kamer 1983-1984, 18 100, XV nr. 76. 

4 Zie: Eindrapport Proefprojecten Emancipatiewerkers 1979-1983, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juni 1984. 

Noten bij hoofdstuk V 

1 Zie de nota Toelichting bij het Besluit van 2 december 1981, houdende 
de overdracht van de coördinatie van het emancipatiebeleid van het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stb. 1981, 758). 

2 Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 18043, nrs. 1-2. 
3 Circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 11 april 1984 

(Ned. Staatscourant 13 april, nr. 75). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19052, nrs. 1-2 68 



4 Deeltijdarbeid. Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 18751, nr. 1. 
5 Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 18100 VII, nr. 34. 
6 Over het belang van het hanteren van streefcijfers is reeds in 1978 door 

de Algemene vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangeno-
men, die mede door Nederland is ondersteund. 

7 Emancipatie en inkomensbeleid, probleemanalyse en beleidsoriëntatie. 
8 Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 18189, nrs. 1-2. 
9 Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 19039, nrs. 1-2. 
10 Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17475, nr. 6. 

Noten bij hoofdstuk VI 

1 Contactgroep emancipatie binnen rijksonderwijs. Verslag over de 
schooljaren 1980/1981 en 1981/1982. 

2 Jungbluth, P. Docenten over onderwijs aan meisjes; en Contactgroep 
emancipatie binnen het rijksonderwijs. Verslag over de schooljaren 
1380/1981 en 1981/1982. 

3 Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 18834, nrs. 1-2. 
4 Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 18042, nrs. 1-4. 
5 Advies onderwijsemancipatiebeleid meisjes en vrouwen SER 83/02. 
6 Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 18042, nrs. 1-3. 

Noten bij hoofdstuk VIII 

1 Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 18 542, nrs. 1-2. 
2 Concept-nota Seksueel Geweld en het WVC-beleid. 
3 Adviesaanvraag van de Minister van Justitie aan de Emancipatieraad 

dd. 19 september 1984. 
4 Mishandeling en hulpverlening; vrouwen en mannen als slachtoffers. 
5 Woonruimtebeschikking 1984. Staatscourant nr. 124, 1984. 
6 Zie noot 3. 
7 Zie noot 3. 
8 Onderzoek naar sekstoerisme: «I hate it, but I just need the money». 
9 Seksueel geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen. 

Noten bij hoofdstuk IX 

1 Beleidsplan emancipatie VROM. 
2 Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 18048, nrs. 1-2. 
3 Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 14392, nr. 46. 
4 RARO: Raad van Advies voor Ruimtelijke Ordening 
RAVO: Raad van Advies voor de Volkshuisvesting 
VRA-OGO: Voorlopige Raad van Advies voor het Onderzoek betreffende 

de Gebouwde Omgeving 
CRMH: Centrale Raad voor de Milieuhygiëne 
RMNO: Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek. 
5 NIROV: Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuis-

vesting. 

Noten bij hoofdstuk X 

' Hieronder worden begrepen de in de Minderhedennota 1983 aangeduide 
groepen. 

2 Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 16102, nrs. 20-21. 

Noten bij hoofdstuk XI 

' Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16400, hoofdstuk V, nr. 9. 
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Noten bij hoofdstuk XII 

1 Het element in die taakomschrijving stamt nog uit de periode 1974-1978 
toen de coördinatietaak met betrekking tot het emancipatiebeleid werd 
beschouwd als afgeleide van de coördinatietaak ten aanzien van het 
welzijnsbeleid. (Zie: Overzicht coördinerende taken van bewindspersonen. 
Bijlage bij Achtergrondstudie nummer 6, uitgebracht aan de Commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst, Den Haag 1981, blz. 204.) Ook de overgang van 
de coördinatie van het emancipatiebeleid in 1981 van CRM naar SZW 
noopt tot een aanpassing op dit punt. 

2 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985, 17 966, nr. 3, blz. 3. 

3 Zie: brief dd. 12 mei 1982 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid betreffende de uitwerking van het projectstaatssecretari-
aat. Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100 XV, nr. 48. 
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BIJLAGE I VOORGESCHIEDENIS 

1. Projectstaatssecretariaat 

Bij de kabinetsformatie 1981 werd besloten de coördinerend staatssecre-
taris voor het emancipatiebeleid ook de hoedanigheid van projectstaatsse-
cretaris toe te kennen. In deze beslissing herkent men de overweging, die 
ook in het eindadvies van de commissie-Vonhoff' tot uitdrukking kwam, 
dat het bij het emancipatiebeleid gaat om een politiek gevoelige zaak die, 
indien tot prioriteit gemaakt, een extra krachtsinspanning vereist en ook 
om een beleidsveld waarop de problematiek van de interdepartementale 
coördinatie van dien aard is, dat extra politieke aandacht noodzakelijk is. 
Nadien werd door het kabinet-Van Agt II tot een uitwerking van dit project-
staatssecretariaat besloten2, die het volgende inhield: 

a. opstelling van het (ook in het regeerakkoord 1981 voorziene) interde-
partementale beleidsplan; 

b. vooruitlopend daarop uitvoering van vier deelprojecten, nl. op de 
terreinen werkgelegenheid, kinderopvang, minderheden en hulpverlening. 

Zowel de opstelling van het beleidsplan als de (toen deels reeds op gang 
gekomen) uitvoering van deze deelprojecten werden bij de kabinetsformatie 
1982 opnieuw in het regeerakkoord als taak van (project)staatssecretaris 
voor emancipatiebeleid vastgelegd. Het projectstaatssecretariaat werd dan 
ook bij beslissing van de Ministerraad dd. 26 november 1982 conform de 
eerder opgestelde uitwerking gecontinueerd. Eerstgenoemde taak, in het 
zoeven genoemde regeringsbesluit met betrekking tot de uitwerking van 
het projectstaatssecretariaat «hoofdprojeot» geheten, omvatte mede het 
doen verrichten van een analyse van het vrouwenvraagstuk, ten behoeve 
van de opstelling van het eigenlijke beleidsplan. 

Deze taak is door de toenmalige staatssecretaris opgedragen aan de 
(gemengde) Werkgroep Theoretisch Kader, bestaande uit drie externe 
deskundigen uit de wetenschappelijke sfeer en twee ambtenaren. Het werk 
van deze groep is op 25 mei 1982 afgerond, door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd en op 24 september 1982 ter 
kennisname aan de Tweede Kamer gezonden. Dit werkstuk is vervolgens 
als uitgangspunt meegegeven aan de Projectgroep Beleidsplan Emancipatie, 
die naast mevrouw P. C. J. van Schaveren, die als projectleider optrad, 
bestond uit vier externe deskundigen, afkomstig uit diverse geledingen van 
de vrouwenbeweging en vier ambtenaren. 

De Projectgroep Beleidsplan Emancipatie werd op 24 juni 1982 door de 
toenmalige staatssecretaris d'Ancona geïnstalleerd en voltooide haar 
werkzaamheden met de aanbieding van haar conceptbeleidsplan op 14 
maart 1983 aan staatssecretaris Kappeyne van de Coppello. Na de decharge 
van de Projectgroep Beleidsplan Emancipatie is het concept ter advisering 
neergelegd bij de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatie-
beleid, om te komen tot een eindversie, waarin met name meer rekening is 
gehouden met de aansluiting op de lopende beleidsontwikkeling zoals deze 
onder meer tot uiting komt in recent verschenen emancipatienota's van 
diverse departementen. Ten slotte is het conceptplan begin 1984 door de 
projectstaatssecretaris ter behandeling naar de Minsterraad doorgeleid. 

2. Relatie tot Nederlands Actieprogram 

Dit beleidsplan heeft ook een plaats in het kader van het Decennium voor 
de Vrouw (1975-1985) van de Verenigde Naties. In 1975, in het zogenoemde 
«Jaar van de Vrouw» kwam in Mexico City de eerste wereldconferentie 
over de positie van de vrouw bijeen. Deze conferentie eindigde met de 
vaststelling van het Wereldactieplan voor de genoemde tienjarige periode. 
Halverwege deze periode, in 1980, werd in Kopenhagen opnieuw een 
werelconferentie gehouden, waar alle lidstaten van de VN rapporteerden 
over de vorderingen en nieuwe plannen ten aanzien van het emancipatie-
beleid. Daarbij werd speciaal aandacht besteed aan de terreinen «werk, 
gezondheid en onderwijs». 

' Eindadvies van de Commissie Hoofdstruo 
tuur Rijksdienst, Den Haag (ministerie van 
Binnenlandse Zaken) 1981. 
2 Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 100, 
hoofdstuk XV, nr. 48. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 052, nrs. 1-2 71 



In aansluiting op het in Kopenhagen vastgestelde Wereldactieprogramma 
heeft de toenmalige regering voor de Nederlandse situatie een eigen 
programma opgesteld. Dit is door de toenmalige coördinerend staatssecre-
taris voor het emancipatiebeleid, mevrouw J. G. Kraaijeveld-Wouters, als 
ontwerp Nederlands Actieprogram Emancipatiebeleid op 14 mei 1981 
gepubliceerd en aan de uitgebreide inspraakprocedure onderworpen. 

In opdracht van staatssecretaris Kraaijeveld werd het Centrum Beleidsad-
viserend Onderzoek (CEBEON) opgedragen de resultaten van deze inspraak-
ronde te onderzoeken. De eindrapportage van dit onderzoek waarin in 
hoofdlijnen de meningen van de inspreeksters werden weergegeven, is in 
juni 1982 afgerond. Het rapport werd op 17 september 1982 ter kennisname 
aan de voorzitter van de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid van 
de Tweede Kamer gezonden. Bij de presentatie van het ontwerp-actiepro-
gramma in 1981 is door de toenmalige staatssecretaris aangekondigd dat 
er een definitieve versie van het Actieprogram zou komen, waarbij ook een 
reactie van de regering op de inspraakresultaten zou worden gegeven. 

Doordat in het regeerakkoord 1981 tot de opstelling van een nieuw 
interdepartementaal beleidsplan in plaats van tot een definitieve versie van 
het Actieprogram werd besloten, moest aan deze toezegging een wat 
andere uitvoering worden gegeven. Op 17 september 1982 is dan ook met 
de toezending van het hoofdlijnenrapport over de inspraakresultaten aan 
de inspreeksters en aan de Tweede Kamer medegedeeld dat de inspraakre-
acties op de afzonderlijke departementen zullen worden meegenomen in 
de lopende beleidsvorming en dat deze ook bij de opstelling van het 
beleidsplan zullen worden betrokken. 

Met het beleidsplan zoals dat nu voor u ligt heeft het kabinet met name 
tegemoet willen komen aan de kritiek op het Nederlands Actieplan, die zich 
richtte op: 

- het ontbreken van een visie die samenhang aanbrengt tussen de 
afzonderlijke beleidsmaatregelen van diverse departementen en van een 
aankondiging van de evaluatie daarvan (zie hoofdstukken II, III en XII); 

- het ontbreken van voornemens op het terrein van het inkomensbeleid 
en op dat van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening (zie de 
hoofdstukken V en IX); 

- het ontbreken van een visie op de consequenties van het emancipatie-
proces voor mannen (dit is nu met name in de hoofdstukken II en III te 
vinden); 

- het ontbreken van een uiteenzetting over hoe een beroep is of zal 
worden gedaan op de specifieke know how binnen de vrouwenbeweging 
(met name in de hoofdstukken VII en VIII wordt hierop teruggekomen); 

- het ontbreken van een financiële onderbouwing (zoals in hoofdstuk XII 
is vermeld zullen de mogelijkheden voor het invoeren van een zogenaamde 
overzichtsconstructie nader worden onderzocht). 
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OVERZICHT VAN ONGEVRAAGDE REACTIES OP CONCEPT-BELEIDSPLAN 
EMANCIPATIE 
(in volgorde van binnenkomst tot 15 april 1985) 

1. Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties, d.d. 03-08-1984. 

2. Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatie Onderzoek, d.d. 
10-09-1984. 

3. NOGC-overleg prov. consulentes emancipatorisch vormingswerk met 
vrouwen, d.d. 19-09-1984. 

4. Contactraad Gereformeerde vrouwen, Zwolle, d.d. 24-09-1984. 

5. Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid en 
onderwijs, d.d. 28-09-1984. 

6. Christelijk Nationaal Vakverbond, d.d. 05-10-1984. 

7. Vereniging «Thuisfront», Opheusden, d.d. 23-10-1984. 

8. Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland, d.d. 25-10-1984. 

9. Werkverband Vrouwen in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
van het Ned. Inst. voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, d.d. 
25-10-1984. 

10. Nederlandse Sport Federatie, d.d. 29-10-1984. 

11. Platform van organisaties voor alleenstaanden, d.d. 31-10-1984. 

12. Nederlandse Vrouwenraad, d.d. 01-11-1984. 

13. Ver. «De Christenvrouw», Hooghalen (land. secretariaat d.d. 14-11-
1984). 

14. Comité Vrouwenbonden op Gereformeerde Grondslag, d.d. 14-11-
1984. 

15. C.D.A.-vrouwenberaad en emancipatiebureau C.D.A., d.d. 26-11-1984. 

16. Werkgroep «Toetsing Maatschappelijke Ontwikkelingen» van de 
Evangelische Alliantie, d.d. 29-11-1984. 

17. Organisatie Vrouwen in de V.V.D., d.d. 18-12-1984. 

18. FNV, d.d. 20-12-1984. 

19. Reformatorisch Maatschappelijke Unie, d.d. 04-01-1985. 

20. Ned. Ver. voor Vrouwenbelangen, d.d. 08-01-85. 

21. Aktiegroep Man, Vrouw, Maatschappij, d.d. 07-01-1985. 

22. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, d.d. 06-02-1985. 

23. Ned. Ver. van Vrouwen met Academische Opleiding, d.d. 25-3-1985. 

24. Humanistisch Verbond, d.d. 09-04-1985. 

Voorts 17 persoonlijke brieven en een gestencilde brief in 170-voud, met 
en zonder afzender (gericht aan de vaste Commissie voor Emancipatiebeleid 
van de Tweede Kamer). 
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BIJLAGE III ENIGE CONCLUSIES UIT DE SOCIALE ATLAS VAN DE VROUW 1983 

Vergeleken met 10 jaar geleden is de situatie van vrouwen in ons land op 
een aantal terreinen nogal veranderd. De Nederlandse samenleving is de 
vrouw die zich niet gedraagt volgens het traditionele rolpatroon steeds 
meer gaan accepteren. Zo daalde het percentage mensen dat meent dat 
een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden tussen 1970 en 
1981 van 78 van de bevolking naar 55. Het percentage mensen dat meent 
dat het onnatuurlijk is dat vrouwen leiding geven over mannen daalde van 
30 naar 12. Leefvormen anders dan het huwelijk worden, met uitzondering 
van het samenleven in een commune, door een meerderheid van de 
samenleving geaccepteerd (zie tabel 1). Een meerderheid van de Neder-
landse bevolking (60%) vindt dat het huishoudelijk werk gelijkelijk over 
mannen en vrouwen moet worden verdeeld (zie tabel 2). 

Ook in het feitelijk gedrag van vrouwen veranderde er het een en ander. 
Het percentage vrouwen tussen de 15 en 65 jaar, dat een baan buitenshuis 
heeft of ambieert, steeg tussen 1971 en 1981 van 30 tot 38. Het beroeps-
deelnemingspercentage van gehuwde vrouwen verdubbelde zelfs (zie tabel 
3). De economische crisis heeft vrouwen niet gedemotiveerd om werk te 
zoeken. Integendeel, volgens het CBS stijgt het arbeidsaanbod tussen 1981 
en 1984 nog steeds. Dit blijkt ook uit Culturele Veranderingen 1980: 43% 
van alle huisvrouwen wil graag of tamelijk graag een baan buitenshuis. 
Vrouwen zijn wel in alle functies vaker werkloos dan mannen. Doordat de 
economische stagnatie zich het eerste heeft doen gevoelen in de bouw en 
in de nijverheid is de geregistreerde werkloosheid onder vrouwen de 
laatste jaren minder sterk gestegen dan die van mannen. Vrouwen zijn 
namelijk sterk oververtegenwoordigd in de kwartaire sector (zie tabel 4). 

De deelname van mannen aan het huishouden bleef achter bij de 
deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt. Volgens de tijdsbestedingsom 
derzoeken van 1975 en 1980 neemt de deelname van mannen aan het 
huishoudelijk werk wel iets toe. In 1980 besteedden mannen gemiddeld 
drie kwartier per week meer tijd aan het huishouden dan in 1975 (6,5 uur in 
plaats van 5,8 uur). 

De stijging heeft zowel betrekking op de kinderverzorging als op het 
strikte huishoudelijke werk. Het aantal door vrouwen aan het huishouden 
gespendeerde uren daalde door deze hulp niet. Dit komt doordat moeders 
meer tijd zijn gaan besteden aan de kinderverzorging. Aan het strikte 
huishoudelijke werk besteedden de vrouwen in 1980 wel minder tijd. De 
gemiddelde werkbelasting (het totaal van de betaalde en onbetaalde 
arbeid) is bij vrouwen toegenomen, terwijl deze voor mannen juist afnam 
(zie tabel 5). 

Ook in de leefsituatie treden duidelijke veranderingen op. Men trouwt 
tegenwoordig minder, scheidt vaker en blijft vaker kinderloos. Dit heeft 
gevolgen voor de samenstelling van het huishouden van de Nederlandse 
bevolking. In 1971 bestond 52% van alle huishoudens uit een echtpaar met 
kinderen; in 1978 was dit nog maar 48% (zie tabel 6). Het aantal «echte» 
alleenstaande ouders (onder de 45 jaar) steeg in dezelfde periode van 
59 000 tot 87 000 (stijging van bijna 50%). Het verschil tussen vrouwen en 
mannen in politieke participatie en in het lidmaatschap van verenigingen is 
in veel gevallen kleiner geworden in de jaren zeventig (zie tabel 7 en 8). 

Ondanks deze verschuivingen blijven de verschillen tussen vrouwen en 
mannen groot. Vrouwen doen bijna driekwart van het onbetaalde werk en 
nog geen kwart van het betaalde. Slechts 45% van de vrouwen van 18 jaar 
en ouder beschikt over een eigen inkomen uit arbeid, sociale zekerheid of 
vermogen, tegen 99% van de mannen. Het percentage vrouwen dat minder 
dan 25 uur werkt, steeg tussen 1971 en 1981 van 22 tot 31. Het percentage 
mannen met een deeltijdbaan slechts van 1 naar 2. 
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Van alle vrouwen die een baan buitenshuis hebben bekleedde in 1981 
slechts 0,5% een beleidsvoerende of hoger leidinggevende functie, 
tegenover 3,3% van alle mannen. Meisjes halen weliswaar hun onderwijs-
achterstand in, maar ze kiezen nog steeds traditionele vakkenpakketten en 
studierichtingen (zie tabel 9). De leidinggevende posities en de politieke 
besluitvorming blijven in de jaren zeventig een mannenzaak. Deze situatie 
strookt niet met de wensen van vrouwen. Dit kan leiden tot spanningen 
rond de behoefte van vrouwen om maatschappelijk actiever te worden. 

Tabellen 

1. Percentage personen dat in 1980 een bepaalde samenlevingsvorm 
afkeurt (in %) 

Vrouwen Mannen Totaal 

wonen als alleenstaande vrouw 
de LAT-relatie 
samenwonen als homosexueel of lesbisch paar 
samenwonen als voorbereiding op huwelijk 
samenwonen zonder dat men met elkaar 
wi l trouwen 
centraal wonen 
samenwonen in een commune 

1 3 2 
12 14 13 
13 18 15 
17 19 18 

30 32 31 
35 36 35 
49 51 50 

Bron: SCP, Sociaal en cultureel rapport. 

2. Opvattingen over de verdeling van betaald en onbetaald werk in 1981, 
in procenten van de bevolking van 16 tot 64 jaar 

Vrouwen Mannen Totaal 

a. Mannen en vrouwen moeten het huis-
houdelijk werk gelijkelijk onder elkaar 
verdelen: 
mee eens 
mee eens, noch mee oneens 
mee oneens 
IN') 
b. Het huishouden is even goed de 
verantwoordelijkheid van de man als van 
de vrouw: 
mee eens 
mee eens, noch mee oneens 
mee oneens 
IN') 

c. Man en vrouw moeten betaald werk 
gelijkelijk over elkaar verdelen: 
mee eens 
mee eens, noch mee oneens 
mee oneens 
(N1) 

d. De kinderverzorging is even goed de 
verantwoordelijkheid van de vrouw als 
van de man: 
mee eens 
mee eens, noch mee oneens 
mee oneens 
IN') 
e. Gehuwde vrouw werkt, man zorgt voor 
het k ind: 
aan te bevelen/niet bezwaarlijk 
bezwaarlijk 
(N') 

60,5 
17,6 
21,9 
(891) 

61,9 
16,5 
22,6 
(814) 

60,7 
17,1 
22,2 
(1705) 

75,5 79,6 77,5 
10,1 9,7 9,9 
14,3 10,7 12,6 
(905) (823) (1728) 

58,9 55,6 57,4 
17,9 16,3 17,1 
23,2 28,1 25,5 
(872) (797) (1669) 

84,2 
6,8 
9,0 
(906) 

84,0 
7,6 
8,4 
(832) 

84,1 
7,3 
8,6 
(1738) 

79,5 
20,5 
(848) 

77,2 
22,8 
(781) 

78,4 
21,6 
(1629) 

' N = totaal aantal respondenten. 

Bron: SCP, Culturele veranderingen in 
Nederland 1981. 
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3. Beroepsdeelnemingspercentages bevolking van 15—65 jaar naar geslacht en 
voor vrouwen naar burgerlijke staat, in 1971 en 1981 ' 

Mannen Vrouwen Waarvan 
ongehuwd 

Waarvan 
gehuwd 

1971 
1981 

85,1 
78,1 

30,0 
38,3 

57,8 
48,9 

16,7 
32,8 

' Def. beroepsbevolking Volkstelling 1971, 
dat wil neggen beroepsbevolking (werken-
den en werkzoekenden) in ruime zin, 
exclusief studenten en meewerkende 
gezinsleden met een werkweek van minder 
dan 15 uur. 

Bron: Volkstelling 1971 en Arbeids-
krachtentelling 1981 . 

4. Werknemers naar geslacht en bedrijfssector in 1981 

Vrouwen Mannen 

primaire sector (landbouw, visserij, incl. 
delfstoffen) 1 2 
secundaire sector (nijverheid, industrie) 15 43 
tertiaire sector (zakelijke dienstverlening) 35 33 
kwaï taire sector (gesubsidieerde dienst-
verlening, openbaar bestuur)' 49 22 

1 Excl. openbaar vervoer. 

Bron: CBS, Statistisch Zakboek 1982. 

5. Tijdsbesteding aan betaalde en onbetaalde arbeid door mannen en vrouwen 
in 1975 en in 1980 (in uren per week) 

Mannen Vrouwen Totale sleekpi oef 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 

Betaalde arbeid 25,0 21,9 5,4 6,4 13,8 12,9 
Onbetaalde arbeid 11,2 12,1 32,6 33,8 23,5 24,7 

Totaal betaalde en onbetaalde 
arbeid (totale werkbelasting) 36,2 34,0 38,0 40,2 37,3 37,6 

Bron: SCP, Een week t i jd , 5 jaar later. 

6. Huishoudens naar samenstelling in 1971 en 1978 (in %) 

1971 1978 

Alleenstaande mannen 7 6 
Alleenstaande vrouwen 11 12 
Echtparen met kinderen 52 48 
Echtparen zonder kinderen 23 25 
Alleenstaande ouders (met 
kinderen van alle leeftijden) 5 5 
Samenwonenden (incl. 
met familieleden 2 4 

100 100 

Bron: Volkstelling 1971 en Woning 
Behoeften Onderzoek 1977/78. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19052, nrs. 1-2 76 



7. Percentage personen dat wel eens actief is ten behoeve van een politieke partij 
in 1973 en 1981 

Vrouwen Mannen 

1973 60 75 
1981 59 65 

Bron: SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 
1982. 

8. Percentage personen dat lid is van een organisatie of vereniging in 1973 
en 1981 

Vrouwen Mannen 

1973 1981 1973 1981 

Wijk-of buurtorganisatie 11 15 11 19 
Beroeps- of vakorganisatie 18 25 46 48 
Vrouwenbond of "Organisatie 16 16 — 
Overige organisaties 15 32 32 48 

Bron: Nationaal kiezersonderzoek 1973 
en 1981. 

9. Geslaagden eindexamen 1972, 1979 en 1981 met een vakkenpakket 
van overwegend moderne talen en algemeen vormende vakben (in procenten) 

Jongens Meisjes 

1972 1979 1981 1972 1S79 1981 

Mavo 4 
Havo 5 
Gymnasium A 
Gymnasium ongedeeld 
VWO totaal 8,2 22,2 

9,3 7,2 7,8 28,7 29,5 32,7 
19,2 8,2 8,9 68,2 34,6 31,3 
45,5 28,8 — - 35,8 -
- 14,0 - - 34,9 -

Bron : CBS, Statistiek van het vwo, 
havo en mavo. 
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BIJLAGE IV ENIGE CIJFERMATIGE GEGEVENS OVER DE ONTWIKKELING VAN DE 
ARBEIDS- EN INKOMENSPOSITIE VAN VROUWEN 

1. Inleiding 

In deze bijlage wordt een aantal relevante cijfers rondom de arbeids- en 
inkomenspositie van vrouwen gepresenteerd ter illustratie en onderbouwing 
van het algemene beeld van de emancipatieontwikkeling. Na enige achter-
grondgegevens over vruchtbaarheid, huwelijkskans en onderwijsdeelne-
ming wordt het beeld van de arbeidsparticipatieontwikkeling tot 1983 
geschetst en toegelicht. Tevens is een prognose voor de ontwikkeling van 
het arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen uitgewerkt. De slotparagraaf 
gaat in op enige inkomensaspecten. 

2. Achtergronden 

2.1. Demografie 

In december 1984 is door het CBS de prognose van de bevolking van 
Nederland na 1984 uitgebracht. Uit deze prognose (middenvariant) blijkt 
dat: 

- de huwelijksgeneigdheid blijft afnemen. Van de generatie geboren 
voor 1945 bedroeg de huwelijkskans voor vrouwen bijna 95%, voor 
mannen 90%. Voor het cohort geboren in 1970 isde berekende huwelijkskans 
voor vrouwen 68%, voor mannen 60%. Het aantal ongehuwden neemt dan 
ook sterk toe, met name in de beroepsgeschikte bevolking; het aantal 
gehuwden tussen 15 en 65 jaar neemt tot het jaar 2000 met 10% af; 

- het kindertal van gehuwden blijft min of meer constant. Het aantal 
buitenechtelijke geboorten verdubbelt in de periode 1980-2000 tot 10% van 
het aantal geboorten. De totale vruchtbaarheid van de jongere generaties 
zal op het huidige lage niveau blijven met een gemiddeld kindertal per 
vrouw van 1,3 a 1,7 (vervangingsniveau 2,1). 

2.2. Onderwijs 

In de afgelopen vijftig jaar is de onderwijsdeelneming van vrouwen en 
mannen verveelvoudigd. Deze trend zet zich nog enige tijd voort. Onder-
staande tabel (1) brengt dit in beeld. De stijging in onderwijsdeelname van 
vrouwen is in de oudere leeftijdgroep (20-24 jaar) opvallend sterk. 

Tabel 1. Deelnemingspercentages aan het volle tijd onderwijs 1930—1990 

1930/ 1940/ 1947/ 1961/ 1971/ 1979/ 1984/ 1989/ 
1931 1941 1948 1962 1972 1980 1985' 1990' 

15—19 jarigen: 
mannen 14 20 26 38 56 70 76 78 
vrouwen 9 13 15 26 41 63 71 74 

20 jarigen: 
mannen 4 6 7 13 23 31 40 
vrouwen 2 3 2 5 9 16 28 

2 0 - 2 4 jarigen: 
mannen • • • 8 14 20 24 
vrouwen • 3 5 10 17 

1 Prognose CPB. 

Bon: CBS/CPB. 

3. Arbeidsparticipatie tot 1983 

Vooral na 1960 hebben zich grote verschuivingen in de deelname aan 
betaalde arbeid voorgedaan. De deelname van mannen verminderde door 
hogere onderwijsdeelname en vroegere uittreding in diverse varianten. Bij 
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gehuwde vrouwen doen beide verschijnselen zich ook voor zij het dat in de 
middenleeftijden (25-45) de participatie weer duidelijk toeneemt; bij 
gehuwde vrouwen worden deze factoren overschaduwd door andere 
ontwikkelingen. 

In 1960 bevond de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen zich op een 
historisch dieptepunt. In de jaren vijftig was het aantal meewerkende 
echtgenotes in gezinsbedrijven aanzienlijk afgenomen, en was de deelname 
van arbeid buitenshuis nog zeer beperkt. Het percentage buitenshuis 
werkende gehuwde vrouwen is sinds 1960 verzevenvoudigd. Volgens de 
voorlopige uitkomsten van de AKT 1983 vormen de in het eigen bedrijf 
meewerkende gehuwde vrouwen nog slechts 10% van de totale gehuwde 
vrouwelijke beroepsbevolking. In 1947 was dit ruim 75%. 

Onderstaande grafiek brengt de participatie-ontwikkeling 1960-1983 in 
beeld. 

GRAFIEK 1 Beroepsdeelnemingspercentages naar leeftijd, 
geslacht (voor vrouwen ook naar burgerlijke 
staat), van de totale bevolking binnen de 
afzonderlijke groepen. 

Deelnemingspercentages naar leeftijd, geslacht en (voor vrouwen) 
burgerlijke staat 
% 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 
1 Beroepsbevolking in personen, als 
percentage van de betreffende bevolkmgs-
groep. 

Bron: CBS. 
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De deelneming van vrouwen aan betaalde arbeid is in Nederland 
vergeleken met andere landen nog zeer laag. Om op het EG-gemiddelde te 
komen zou de vrouwelijke beroepsbevolking nog vanaf het huidige niveau 
met bijna een half miljoen moeten toenemen (ongerekend demografische 
ontwikkelingen). Met het bereiken van het niveau van participatie in de 
Verenigde Staten, is een totaal extra arbeidsaanbod gemoeid ter grootte 
van de huidige geregistreerde werkloosheid (± 800000). 

Tabel 2. Deelnemingspercentages1 in de EG, Japan en de Verenigde Staten 

Mannen Vrouwen 

1960 1970 1980 1960 1970 1980 

% 
België 86,3 86,0 80,2 36,6 40,2 48,0 
Denemarken 98,5 91,8 89,1 51,5 58,0 71,2 
West-Duitsland 95,8 92,5 81,7 49,1 48,1 49,3 
Frankrijk 92,4 87,8 82,7 45,8 47,5 52,6 
Groot-Britannië 99,0 94,2 89,4 48,2 50,8 57,7 
Ierland 96,5 89,1 34,4 35,2 
Italië 93,2 86,8 83,4 33,3 33,5 40,8 
Nederland 93,3 86,6 78,1 26,3 30,6 34,9 
Japan 92,2 89,4 85,4 60,1 55,4 59,7 
Verenigde Staten 92,9 87,1 89,1 43,2 48,9 54,9 

' Beroepsbevolking in personen, als 
percentage van de bevolking tussen 
15 en 65 jaar. 

Bron: OESO. 

4. Verklaringen van de toegenomen arbeidsparticipatie van gehuwde 
vrouwen 

4.1. Demografie 

In de zestiger jaren is de huwelijksleeftijd van vrouwen gedaald. De 
meeste vrouwen hielden tot dan toe op met het verrichten van betaalde 
arbeid bij huwelijkssluiting. Daardoor ontstond een gebrekaan arbeidskrach-
ten dat door veelal dezelfde personen, maar nu gehuwd, werd opgevuld. 
Doorwerken tot het eerste kind werd het standaardpatroon. In de zeventiger 
jaren nam het geboortecijfer scherp af. Over de causaliteitsrelatie tussen 
geboortecijfer en arbeidsmarktparticipatie bestaat geen twijfel, zij het dat 
demografen denken dat arbeidsparticipatie van invloed is op de vrucht-
baarheid, terwijl economen veelal een omgekeerde relatie veronderstellen. 

Toch verdubbelde ook het deelnemingspercentage van gehuwde 
vrouwen met kinderen in de periode 1971-1979 zodat demografische 
factoren hooguit een gedeeltelijke verklaring kunnen geven. 

4.2. Onderwijs 

Het is een bekend gegeven dat de geneigdheid van vrouwen om deel te 
nemen aan betaalde arbeid, groter wordt met een stijgend onderwijsniveau. 
De opleidingsgraad van de vrouwelijke bevolking is de afgelopen decennia 
gestaag gegroeid. Ook dit kan echter hooguit een gedeeltelijke verklaring 
bieden, aangezien op alle onderwijsniveaus de arbeidsparticipatie van 
gehuwde vrouwen in de periode 1971-1979 nagenoeg verdubbelde. 

4.3. Loon- en inkomensvariabelen 

Of gehuwde vrouwen zich aanmelden op de betaalde arbeidsmarkt hangt 
mede af van de hoogte van het loon. Uit onderzoek blijkt een tweetal 
verbanden: 
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- enerzijds een sterk positief verband tussen de hoogte van het eigen 
uurloon en betaalde arbeidsparticipatie; 

- anderzijds een negatief verband tussen het totale mannenloon en 
arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen. 

4.4. Invloed van de vraagzijde 

De enorme groei in daadwerkelijke arbeidsparticipatie van gehuwde 
vrouwen is niet alleen op aanbodfactoren terug te voeren; ook de vraagzijde 
van de arbeidsmarkt heeft een belangrijke rol gespeeld. Daarbij kan 
gedacht worden aan de volgende mechanismen: 

- een sterk toegenomen vraag in traditionele vrouwen sectoren zoals de 
zakelijke dienstverlening en de kwartaire sector; 

- een sterk toegenomen vraag naar deeltijdwerkers, waardoor aanbod-
restricties (huishoudelijke verplichtingen) en vraagrestricties (volledige 
werkweek) niet meer gezamenlijk prohibitief zijn; 

- een sterk verbeterde ontslagbescherming, onder andere bij huwelijk 
en zwangerschap; 

- een positieve houding van werkgevers ten opzichte van beroepsarbeid 
van gehuwde vrouwen. 

Aan de vraagzijde is wellicht momenteel het belangrijkste mechanisme 
dat vrouwen nog steeds ongehuwd of jonggehuwd worden geworven, en 
dat zij steeds vaker besluiten te blijven participeren. Voor gehuwde vrouwen 
boven 30 jaar blijkt de toegenomen beschikbaarheid van deeltijdwerk van 
wellicht doorslaggevend belang. 

GRAFIEKEN 2 en 3 

Deelnemingspercentage van gehuwde vrouwen naar werkweek en leeftijd 
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70 jaar 

» leeftijd 

Bron: CBS, CPB. 

5. Vooruitberekend arbeidsaanbod van gehuwde vrouwen 

Voor een schatting van het toekomstig arbeidsaanbod is geen onbetwist-
bare methode aan te geven. Een rechtlijnige extrapolatie van historische 
cijferreeksen heeft alleen voor een termijn van enkele jaren voorspellende 
waarde omdat trendbreuken dan minder waarschijnlijk zijn èn een relatief 
geringe invloed uitoefenen. Voor de middellange en lange termijn geldt dit 
in komende periode des te minder daar naast goed meetbare en redelijk 
voorspelbare demografische ontwikkelingen een belangrijk effect zal 
worden veroorzaakt, voor wat betreft de deelnamegeneigdheid van 
gehuwde vrouwen, door de volgende factoren: 

- een sterke stijging van het gemiddelde opleidingsniveau; 
- een verkorting van de arbeidsweek; 
- een, mede daarmee samenhangende, daling van mannenlonen; 
- een autonome emancipatiecomponent, die via een hogere subjectieve 

waardering voor betaalde arbeid als ontplooiingsmogelijkheid, gepaard 
aan een grotere behoefte aan financiële zelfstandigheid, leidt tot verschui-
vende preferenties ten gunste van beroepsarbeid. 

Met inachtneming van bovenstaande factoren valt een beeld van de 
ontwikkeling van de participatiegeneigdheid tot 2000 te construeren, dat in 
onderstaande grafiek is weergegeven. Het geschetste beeld sluit aan bij de 
in oktober 1984 door het CPB uitgebrachte herziening van de vooruitbere-
keningen van het trendmatig arbeidsaanbod van 1980 tot 2000. Voor 1990 
respectievelijk 2000 is daarin een additioneel arbeidsaanbod van 130 000 
respectievelijk 200 000 personen verwerkt, samenhangend met een verkor-
ting van de arbeidsweek tot 34 resp. 32 uur. De participatieniveaus die voor 
het jaar 2000 zijn berekend liggen hoogstwaarschijnlijk dan nog steeds 
duidelijk onder die van de ons omringende landen en aanzienlijk onder de 
niveaus die thans reeds in Denemarken en Zweden worden gerealiseerd. 
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GRAFIEK 4 

Beroepsdeelnemingspercentages gehuwde vrouwen naar leeftijd 1960, 1971, 1983, 1990 en 2000 
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Daarmee is in de loop der jaren de totale beroepsbevolking in personen 
gemeten, ingrijpend van samenstelling veranderd. 

Tabel 3. Beroepsbevolking naar geslacht in procenten van de totale 
beroepsbevolking 1960-2000 

1960 1971 1981 1990 2000 

ongehuwde mannen 
gehuwde mannen 
ongehuwde vrouwen 
gehuwde vrouwen 

77 | 74 19 25 28 77 | 74 
49 39 33 

18 15,5 14 16 19 
5 10,5 18 20 20 

Totaal 100 100 100 1 0 0 100 

6. Inkomens van gehuwde vrouwen 

De meest recente cijfers over de personele inkomens hebben betrekking 
op 1981. Het aantal gehuwde vrouwen met een eigen inkomen is sindsdien, 
getuige de arbeidsparticipatiegroei, verder toegenomen. Het is echter niet 
aannemelijk dat er zeer grote verschuivingen opgetreden zijn in de inko-
mensverdeling binnen de groep gehuwde vrouwen. 

De volgende cijfers geven een typering van de inkomensverdeling van 
gehuwde vrouwen. 

50% van de gehuwde vrouwen met een eigen inkomen (uit arbeid) 
had een besteedbaar inkomen van minder dan 8 000 

75% van de gehuwde vrouwen met een eigen inkomen (uit arbeid) 
had een besteedbaar inkomen van minder dan 16 000 

90% van de gehuwde vrouwen had een besteedbaar inkomen van 
minder dan 21 000 

1% van de gehuwde vrouwen had een besteedbaar inkomen van 
méér dan 32 000 

90 

GRAFIEK 5 

% vrouwen met inkomen naar inkomensklasse van de man, 1981 
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Naast het aantal mensen dat per inkomensgroep een eigen inkomen 
verwerft is ook de hoogte van dat verdiende inkomen relevant. Dit blijkt 
gemiddeld per inkomensklasse van de man nauwelijks te fluctueren, alleen 
in het laagste en hoogste deciel van de gehuwde mannen met een echtgenote 
met inkomen blijkt het enigszins boven het gemiddelde te liggen. De 
relatieve betekenis voor het gezamenlijke inkomen neemt dan ook monotoon 
af. 

GRAFIEK 6 

Besteedbaar inkomen gehuwde vrouw in % van dat van de gehuwde man naar inkomensklasse van de man, 1981 
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