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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 14 juni 1984 

De vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid voerde op 30 mei 1984 
mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid Kappeyne van de Coppello over het bij brief van 28 mei 1984 (zie 
bijlage) aan de Kamer overgelegde regeringsstandpunt ten aanzien van de 
stimulering van het emancipatie-onderzoek, in het bijzonder de structuur 
ter opvolging van de Voorlopige begeleidingsgroep voor emancipatie-on-
derzoek (VBEO). 

De staatssecretaris was tijdens het overleg vergezeld van de volgende 
van haar ambtenaren, te weten: drs. E. J. Mulock Houwer, hoofd directie 
coördinatie emancipatiebeleid en drs. J. Swiebel, coördinator directie 
coördinatie emancipatiebeleid. 

De commissie heeft de eer van het overleg als volgt verslag uit te 
brengen. 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (P.v.d.A.) merkte op dat nu de brief slechts 
kort voor het overleg beschikbaar was gekomen een zorgvuldige voorberei-
ding niet mogelijk is geweest. Zo is onder meer de mogelijkheid ontnomen 
om de VBEO om commentaar vragen. Het lange uitblijven van het 
regeringsstandpunt is op z'n minst verbazingwekkend omdat in een brief 
van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 maart j l . de STEO wordt 
opgevoerd, die nu dan de stuurgroep blijkt te zijn voor stimulering van het 
emancipatie-onderzoek. 

De brief die heden ter discussie staat bevat vele positieve punten. 
Mevrouw Van Nieuwenhoven wees op het gestelde ten aanzien van de 
directe en indirecte functie van het emancipatie-onderzoek. Zij vroeg hoe 
de onderzoeksvoorstellen van andere departementen en universiteiten, 
waarover de STEO zal moeten kunnen adviseren, bij de stuurgroep terecht-
komen. 

Zij achtte het een vreemde combinatie van taken als een STEO tegelijk 
contacten moet leggen met de onderzoek(st)ers en begeleiding moet 
kunnen bieden bij de uitvoering van het onderzoek. Wat moet onder 
begeleiding worden verstaan? Gaat deze taak niet te ver nu men weet dat 
de STEO-medewerkers niet-betaald werk verrichten? Hoe verhoudt een en 
ander zich, aangezien de begeleiders toch van de universiteiten zullen 
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komen, tot het standpunt van de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
dat deze zullen moeten trachten voor hun adviserende rol betaald te 
worden? 

Hoe zal afstemming met de activiteiten van het ZWO plaatsvinden? Is het 
de bedoeling dat na 6 jaar tot integratie wordt overgegaan? Zal er binnen 
die termijn een evaluatie plaatsvinden? Wat moet overigens verstaan 
worden onder een öeper/rfeadviseringsfunctie (par. 4.2.1)? Zou het 
organiseren van bijeenkomsten, wat een uitvoerende taak is, niet beter 
door DCE kunnen geschieden (paragraaf 5.1)? Er zullen toch, naar mag 
worden aangenomen, ook contacten op werkniveau met de andere dan 
genoemde advieslichamen plaatsvinden? Welke zijn de meest betrokken 
departementen, waarover steeds wordt gesproken? 

Naast het stimuleringsfonds zullen, zo vermeldt de brief van 28 mei, ook 
binnen het kader van de onderzoeksbudgetten gelden beschikbaar worden 
gesteld voor emancipatie-onderzoek. Dit leidt, zo zei mevrouw Van Nieu-
wenhoven, tot een onduidelijke situatie. Het ware aan te bevelen jaarlijks 
bij de presentatie van de begroting een totaal overzicht te verschaffen. 

Zonder een oordeel te willen geven over de conclusie dat er geen 
behoefte is aan vertegenwoordiging uit «het emancipatieveld» in de STEO, 
zei mevrouw Van Nieuwenhoven de indruk te hebben dat er wel erg snel 
voorbij wordt gegaan aan de noodzaak van deskundigheid. Wat het 
voorzitterschap van de STEO betreft moet de staatssecretaris toch overwe-
gen of dit niet betaald zou moeten worden. 

Kan de staatssecretaris de redenen geven die geleid hebben tot een 
verminderde administratieve slagkracht van het bureau van de STEO? Op 
welke post zijn de vacatiegelden overigens opgevoerd? Welke zijn de 
redenen om de 0,5 formatieplaats ten behoeve van de financiële aangele-
genheden van het stimuleringsfonds toe te voegen aan DCE en niet aan de 
STEO? 

Is het bedrag van f35 000 voor het research and resource project een 
apart budget? Verdient het ook hier geen aanbeveling om een medewerker 
aan te stellen die, zowel actief voor de STEO als het Interdepartementaal 
Archief van de vrouwenbeweging (IAV), de verbinding tussen beide tot 
stand brengt? 

Mevrouw Van Nieuwenhoven was niet tevreden over de hoogte van het 
beschikbare budget voor het stimuleringsfonds. Zij vreesde dat er, nu 
nogal wat uitvoerende activiteiten zullen moeten worden ontplooid, van 
werkelijke stimulering van emancipatie-onderzoek te weinig geld overblijft. 
Voorts vreesde zij nieuwe vormen van bureaucratisering gezien de vele 
momenten waarop het werk van de STEO wordt getoetst. Zij vroeg of in de 
derde overweging van de beschikking, die als bijlage van de brief van 28 
mei is meegezonden, in plaats van emancipatie-onderzoeksbestand, 
wellicht gelezen moet worden emancipatie-onderzoek(st)ersbestand. Zij 
bepleitte, ten einde te voorkomen dat gereserveerde gelden niet kunnen 
worden uitgegeven, eerst de STEO en vervolgens het stimuleringsfonds te 
activeren. 

Tot slot drong zij erop aan de voorlichtingsfunctie van de STEO meer 
aandacht te geven. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (C.D.A.) sprak eveneens uit het uitblijven 
van de brief te betreuren. Een goede voorbereiding werd daardoor onmo-
gelijk. 

Het voornemen van de regering werd door haar positief beoordeeld. 
Terecht zijn de sterke punten van de VBEO overgenomen en heeft de 
staatssecretaris, ondanks de vele moeilijkheden die zij op haar weg is 
tegengekomen, kans gezien een stimuleringsfonds op te richten. Welke 
departementen dragen hierin, in welke mate bij? Zal het bedrag van f775000 
voor 6 jaar onveranderlijk zijn? Hoe is overigens de afstemming geregeld 
ten aanzien van ZWO en SVO? Is er vanuit die kant stimulering van emanci-
patie-onderzoek te verwachten? Het is toch waar dat de departementen 
hun eigen verantwoordelijkheid voor emancipatie-onderzoek behouden? 
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Ook mevrouw Kraaijeveld was van oordeel dat in de taak de componenten 
teveel door elkaar lopen. Het wordt daardoor wel een erge zware opdracht 
voor de STEO. Zij wees daarbij onder andere op de taak om bestedings-
plannen op te stellen en uit te voeren. Het is de vraag of met vacatiegelden 
volstaan kan worden. 

De opzet ten aanzien van de toetsing van de activiteiten bergt inderdaad 
het gevaar in zich van bureaucratisering. Een reactie van de staatssecretaris 
stelde zij op prijs. 

De bezetting van het bureau van de STEO noemde mevrouw Kraaijeveld 
te krap. Dit geldt te meer daar de regering er toch een gezaghebbende 
status aan wil toekennen. 

Zij zei zich voorts te kunnen verenigen met het voornemen ten aanzien 
van de samenstelling van de STEO. Als voldaan is aan het vereiste van 
deskundigheid op het gebied van emancipatie-onderzoek en van de 
ontwikkeling van de emancipatie in het algemeen, is een directe verbon-
denheid met het «veld» niet nodig. Wanneer gaat de periode van 6 jaar in? 
Is een aanloopperiode voorzien? Tot slot wenste zij een nadere uiteenzetting 
over de voorlichtingstaak. 

De heer Dijkstal (V.V.D.) vroeg eveneens wat de reden van vertraging is 
geweest, juist nu in de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 
maart 1984, als ook in de memorie van toelichting bij de begroting van het 
departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1984, al veel informatie 
was gegeven. 

Verduidelijking wenste hij van de mededeling dat de staatssecretaris 
mede namens de minister van Onderwijs en Wetenschappen ter zake 
verantwoordelijk is. Mag, zo vervolgde hij, uit het verzoek aan de VBEO om 
tot 1 juli aanstaande aan te blijven, worden opgemaakt dat per die datum 
de STEO zal gaan werken? In ieder geval bepleitte hij een soepele overgang. 
Terecht heeft de staatssecretaris gekozen voor de STEO en niet voor de 
BEO. Zo wordt duidelijker dat het beleid is gericht op het creëren van een 
situatie waarin, wellicht zelfs binnen zes jaar, universiteiten het onderzoek, 
waar het hier om gaat, zelf op grote schaal ter hand zullen hebben genomen. 
Het accent dient derhalve te liggen op stimuleren, niet op begeleiden en 
andere uitvoerende taken. Wat de te verstrekken vergoedingen voor 
onderzoek betreft, vroeg de heer Dijkstal of daarin ook voorzien is in een 
vergoeding voor de kosten van levensonderhoud. 

Hetgebruikvan het begrip scriptie in ditverband had hem enige verwarring 
teweeg gebracht. In welke betekenis wordt dit begrip hier gehanteerd? 

Hij benadrukte het belang van een op te bouwen onderzoekersbestand. 
Ook mannen zouden zijns inziens geïnteresseerd moeten worden. Wil de 
staatssecretaris het verschil aantonen tussen het verrichten en doen 
verrichten van onderzoek (artikel 4 van het besluit)? Een beoordeling van 
de hoogte van de gevoteerde bedragen is moeilijk te geven. Het lijkt aan de 
krappe kant, hetgeen het voordeel heeft dat universiteiten nu niet kunnen 
zeggen bepaald onderzoek niet ter hand te nemen, omdat er elders al 
voldoende aan wordt gedaan. Bij de komende begrotingen zal het bedrag 
overigens weer ter discussie kunnen worden gesteld. Het verdient aanbe-
veling om jaarlijks bij de presentatie van de begroting een overzicht ter 
zake te verschaffen. 

Mevrouw Van Es (P.S.P.) leverde kritiek op de trage gang van zaken. 
Verheugd was zij over de erkenning van het belang van vrouwenstudies. 
Die erkenning echter valt of staat met de mogelijkheden om vrouwenstudies 
te waarborgen. Het is niet duidelijk of dat in de huidige situatie wel kan. 

In de brief wordt gesteld dat de STEO niet het aangewezen instituut is 
om de positie van vrouwenstudies aan universiteiten en hogescholen te 
handhaven en te versterken. Betekend dit dat dan toch onderscheid wordt 
gemaakt tussen vrouwenstudies en emancipatieonderzoek? Hoe dient die 
positie dan gehandhaafd te worden? Wil de staatssecretaris de gronden 
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noemen waarop de stelling is gebaseerd dat de achterstand in zes jaar zal 
zijn ingelopen? Heeft zij daarbij rekening gehouden met de terugloop onder 
het vrouwelijk personeel aan universiteiten? Welke onderzoeksbudgetten 
worden bedoeld in paragraaf 4.2.3? 

Mevrouw Van Es had geconstateerd dat de voor de STEO te reserveren 
middelen geringer zijn dan door de VBEO voorgesteld. Hoe kan de horzel-
functie die de VBEO vervulde dan behouden blijven? In tegenstelling tot de 
staatssecretaris bepleitte zij in de STEO voor 50% vrouwen op te nemen uit 
de vrouwenbeweging. De argumenten voor de keuze van de regering 
moeten verduidelijkt worden. 

Het budget voor het stimuleringsfonds is veel te laag. Er wordt geen 
rekening gehouden met het feit dat de huidige praktijk laat zien hoe dit 
soort vernieuwend onderzoek wordt gewaardeerd. Is overigens al te 
zeggen hoe de middelen over de verschillende onderzoeken zullen worden 
verdeeld? 

Antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De staatssecretaris kon de geuite kritiek op het uitblijven van het rege-
rinsstandpunt begrijpen. Zij voegde eraan toe dat de voorbereiding van het 
gesprek niet optimaal geweest kon zijn, doch dat er ongetwijfeld in de 
toekomst nog over van gedachten gewisseld zal worden. Het lag aanvankelijk 
in de bedoeling om voor 1 januari 1984 een besluit van de ministerraad te 
verkrijgen over de overgang van de VBEO naar de STEO. Het voornemen 
was om een stimuleringsfonds op te richten (artikel op de Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidsbegroting) waarvoor middelen dienden te worden gevon-
den, die van alle andere departementen zouden moeten komen. Het overleg 
hierover heeft lang geduurd. Uiteindelijk zijn slechts enkele departementen 
overgebleven, die bereid waren gelden te gaan reserveren. Het resultaat is 
inderdaad bescheiden. Een en ander is gebaseerd op de verwachting dat 
de achterstand in zes jaar kan worden weggewerkt. Het binden aan een 
termijn is overigens daarnaast een uitvloeisel van de algemene lijn van het 
kabinet om advieslichamen een vooralsnog in de tijd beperkt bestaansrecht 
te geven. De STEO zal geëvalueerd worden aan het eind van de termijn, ten 
einde een beslissing te nemen voor de toekomst. De beschikbare middelen 
liggen thans in principe vast. Het accent heeft nog steeds gelegen op het 
stimuleringsfonds zelf. De middelen voor de STEO inclusief het bureau zijn 
derhalve beperkt gehouden. De jaarlijkse bijdragen van de verschillende 
departementen zijn als volgt: Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Onderwijs en Wetenschappen elk f 490 000, Justitie f 90000, Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur f 50 000 en Ontwikkelingssamenwerking 
f45000. 

Op de vraag naar de drie meest betrokken departementen, antwoordde 
de staatssecretaris dat dit de drie eerstgenoemde zijn. De middelen zullen 
op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in twee artikelen 
worden beantwoord. Een overzicht/evaluatie ter zake van voor emancipa-
tie-onderzoek bestede gelden zegde zij toe. De middelen voor het fonds 
zullen per 1 januari 1985 beschikbaar komen. Voor de STEO is reeds op de 
begroting van 1984 geld uitgetrokken. Over de hoogte voor volgende jaren 
kan niets met zekerheid worden gezegd. Het ligt in de bedoeling in de 
periode tot de genoemde datum de STEO in te stellen. 

In de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 maart 1984 
wordt in globale termen gesproken over de STEO. Dit was noodzakelijk 
omdat de ministerraad nog niet tot een besluit was gekomen. Mogelijke 
verschillen in dit opzicht zijn hierdoor te verklaren. Aan de STEO worden 3 
vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde meest betrokken departe-
menten toegevoegd. Hierdoor en door het instellen van een speciale 
werkgroep binnen de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emanci-
patiebeleid (ICE), heeft de overheid een zekere greep op de besteding van 
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de gelden. De staatssecretaris deelde mede, dat deze werkgroep van de ICE 
zich bezig zal houden met het inventariseren op de departementen geïniti-
eerde onderzoeken. Zij zei bereid te zijn een dergelijk overzicht, zodra het 
haar zou hebben bereikt, aan de Kamer te zenden. 

Het verkrijgen van inzicht in de onderzoeken op de universiteiten hangt 
in de eerste plaats af van de aldaar bestaande mate van bereidheid. Door 
bij de samenstelling van de STEO rekening te houden met de noodzaak van 
contacten in de wetenschappelijke wereld behoeven geen problemen te 
ontstaan. Het onderzoek van instituten of individuen dat via het 
STEO-fonds zal worden bekostigd, zal beloond worden op de wijze zoals 
dat ook elders gebruikelijk is. 

Over de afstemming met de werkzaamheden in het kader van het ZWO 
kon de staatssecretaris niets mededelen. Dit hangt af van de aan de STEO 
gegeven bevoegdheid om haar eigen werkzaamheden in te richten. 

Wat de begeleiding van onderzoek(st)ers betreft moet er, zo deelde de 
staatssecretaris mede sprake zijn van een misverstand. Zij achtte het een 
logische zaak dat er contacten zijn met degenen die uit het stimuleringsfonds 
middelen ter beschikking hebben gekregen voor het doen van onderzoek. 

Het woord «beperkt» in de passage over de beperkte adviseringsfunctie 
bedoelt slechts erop te wijzen dat er hier geen sprake is van een hoofdtaak. 
Er behoeft geen vrees te bestaan voor nadelige effecten van de gecombi-
neerde taak van de STEO. De uitvoeringstaak heeft slechts betrekking op 
het stimuleringsfonds en is noodzakelijk om een eigen verantwoordelijkheid 
te garanderen. 

Het begrip «ondersteunen» is in de brief gehanteerd als het stimuleren 
van het verrichten en doen verrichten van emancipatie-onderzoek in het 
algemeen. Het «doen verrichten» slaat op het stimuleren van andere 
instanties om onderzoek te laten verrichten. De STEO is, ten einde de 
slagvaardigheid te vergroten, met opzet beperkt gehouden. Uiteraard geldt 
ook hier dat de voorhanden financiële middelen grenzen stellen aan de 
omvang. Er is bewust niet gekozen voor de figuur dat in de STEO vertegen-
woordigers van instellingen uit het emancipatieveld zitting zullen hebben. 
Het zou, gezien ook de beperkte omvang van de STEO, praktisch onuitvoer-
baarzijn om een selectie te maken. Het is beter uit te gaan van eencombinatie 
van deskundigheid op het gebied van het emancipatie-onderzoek en 
betrokkenheid met het «veld», hetgeen in elk geval dient in te houden 
bekendheid met de ontwikkelingen ter zake. De staatssecretaris zei, 
ingaande op enkele detailvragen, dat de vacatiegelden drukken op het 
eerste van de eerdergenoemde begrotingsartikelen. Gebrek aan middelen 
verhindert overigens de voorzitter en/of anderen voor dagdelen te betalen. 

De reden dat de 0,5 formatieplaats aan DCE wordt toegevoegd is gelegen 
in het feit dat de kosten drukken op de begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, er contacten worden onderhouden met de ICE en dat de 
uitvoering van het opgestelde programma wordt goedgekeurd door de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bedrag van 
f35000 voor het research" en resource-project is ondergebracht onder een 
ander begrotingsartikel. 

Aan het adres van mevrouw Van Es zei de staatssecretaris nog dat het 
bescheiden bedrag dat met het stimuleringsfonds is gemoeid nooit 
voldoende kan zijn om vrouwenstudies te waarborgen. 

De heer Dijkstal merkte nog op de bijdragen van de verschillende 
departementen aan het stimuleringsfonds gering te vinden. Bij de behan-
deling van de begroting 1985 zou dat veranderd kunnen worden. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven was van oordeel dat de tijd tot 1 januari 
1985 gebruikt zou moeten worden om andere departementen te bewegen 
aan het stimuleringsfonds deel te nemen. 
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De staatssecretaris zei heden het regeringsstandpunt te hebben verde-
digd; de stappen van de Kamer zou zij afwachten. 

De voorzitter van de commissie, 
Dales 

De griffier van de commissie, 
Bellekom 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid 

's-Gravenhage, 28 mei 1984 

Bijgaande ontvangt u, in verband met het mondeling overleg van 30 mei 
a.s. te 14.30 uur, het standpunt van de minister van Onderwijs en Weten-
schappen en van mijzelf ten aanzien van de stimulering van het emancipa-
tie-onderzoek, in het bijzonder de structuur ter opvolging van de VBEO. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 hoofdstuk XV, nr. 76 7 



STIMULERINGSBELEID EMANCIPATIE-ONDERZOEK 

Standpuntbepaling inzake een meer definitieve structuur 

VOORWOORD 

Aanleiding tot deze standpuntbepaling vormt het eindadvies van de 
Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatie Onderzoek (VBEO). Het 
eindadvies van de VBEO, dat werd uitgebracht in maart 1983, bestaat uit 
twee delen: deel I over de stimulering van emancipatie-onderzoek en deel 
II over de programmering van emancipatie-onderzoek in deelprogramma's. 

Het eerste deel van het eindadvies, dat betrekking heeft op een te 
ontwerpen structuur voor de stimulering van emancipatie-onderzoek, werd 
reeds op 19 augustus 1982 als deeladvies aangeboden aan de toenmalige 
ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs en 
Wetenschappen en voor het Wetenschapsbeleid. Dit deeladvies vormt het 
resultaat van de in 1979 aan de VBEO opgedragen taak, namelijk «het 
ontwerpen van een voorstel voor een meer definitieve structuur en instru-
mentarium ten behoeve van het stimuleren, coördineren, programmeren 
en evalueren van het emancipatie-onderzoek, ten gevolge waarvan de 
taken van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emancipatie Onderzoek 
kunnen worden overgenomen» (artikel 2f van de instellingsbeschikking). 

Naar aanleiding van het eindadvies van de VBEO over de stimulering van 
emancipatie-onderzoek hebben wij in januari 1983 de Interdepartementale 
Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE) verzocht te adviseren 
omtrent de voorstellen van de VBEO, ten einde zo spoedig mogelijk de 
beslissingen te kunnen nemen over het in de toekomst te voeren beleid ter 
zake. Het advies van de Emancipatieraadzou de ICE in haar oordeelsvorming 
moeten betrekken, alsmede eventuele reacties uit het emancipatie(onder-
zoeks)veld. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 

De minister van Onderwijs en Wetenschappen en voor het Wetenschapsbe-
leid, 
W. J. Deetman 
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BIJLAGE HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1. Wat is emancipatie-onderzoek 

In Nederland worden de termen «emancipatie-onderzoek» en «vrouwen-
studies» vaak in hetzelfde verband gebruikt. 

Vrouwenstudies vormen het resultaat van het emancipatieproces dat zich 
aan de universiteiten heeft afgespeeld. Geïnspireerd door de emancipatie-
bewegingen van de jaren zestig, ontdekten tal van vrouwen in het begin 
van de zeventiger jaren dat zij niet alleen een ondergeschikte positie 
innamen en innemen in de maatschappij, maar dat zij ook nauwelijks 
mogelijkheid hebben (gehad) om de oorzaken daarvan te bestuderen. 

Vrouwen op de universiteiten werden zich er allengs van bewust dat zij 
niet alleen sterk ondervertegenwoordigd zijn op universiteiten en hogescho-
len, maar dat ook de wetenschap zelf tot dan toe weing te bieden heeft 
wanneer het gaat om een beter begrip van de situatie van vrouwen en de 
verschillende factoren die hun situatie bepalen. Vanuit deze gedachte zijn 
vrouwenstudies ontstaan. Een definitie van vrouwenstudies die aan de 
universiteiten ingang begon te vinden, luidt: «een wetenschapsterrein 
waarin zowel de ondergeschikte positie van de vrouw wordt geanalyseerd, 
als de relatie tussen de arbeidsdeling van man en vrouw en de bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen».1 Later is deze definitie als volgt aange-
scherpt: «onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan het verkrijgen van 
inzicht in het ontstaan en functioneren van vrouwenonderdrukking en dat 
tevens aanknopingspunten biedt voor de opheffing daarvan».2 

Emancipatie-onderzoek is tot dusver niet duidelijk van vrouwenstudies 
onderscheiden. In sommige kringen in de vrouwenbeweging wordt 
aangenomen dat er essentiële verschillen bestaan. Achter het gebruik van 
de verschillende termijn zouden verschillen schuil gaan in visies op 
emancipatie en op de doelen van het emancipatieproces. 

Een langzamerhand vrij gangbare omschrijving van emancipatie-onder-
zoek is: «onderzoek naar de individuele en maatschappelijke veranderings-
processen, waardoor vrouwen zich uit hun onderschikte positie losmaken, 
respectievelijk naar de factoren waardoor deze processen ontstaan of 
worden gestimuleerd, dan wel worden tegengehouden of afgeremd».3 

Voor het doel van deze nota wordt aangenomen dat met vrouwenstudies 
en emancipatie-onderzoek min of meer hetzelfde wordt bedoeld. Om 
verdere verwarring te voorkomen, zal - in navolging van het VBEO-advies 
waarover deze nota handelt - gesproken worden over emancipatieonder-
zoek. 

Emancipatie-onderzoek bestaat niet alleen uit gerichte (deel-)studies, die 
op specifieke emancipatie-onderwerpen en -problemen betrekking hebben. 
Emancipatie-onderzoek moet ook gezien worden als een facet van velerlei 
typen onderzoek op alle mogelijke terreinen, waarbij het als een correctie-
factor functioneert op de in onderzoek vaak aanwezige seksismen in 
vooronderstellingen, begrippen etc. Emancipatie-onderzoek wordt geken-
merkt door een grote mate van pluriformiteit: het gaat om empirisch 
onderzoek, literatuurstudies, bronnenonderzoek, (feministische) weten-
schapskritiek en theorievorming en om een combinatie van beleidsgericht", 
praktijkgericht", actiegericht- en fundamenteel onderzoek. In de loop der 
jaren is duidelijk geworden dat een bepaald emancipatie-onderzoek zich 
vaak ook niet beperkt tot één discipline of tot één terrein van overheidshan-
delen, maar dat het diverse terreinen doorsnijdt. Van belang is ten slotte 
dat emancipatie-onderzoek niet los te koppelen is van emancipatie-onderwijs 
aan universiteiten en hogescholen. 

1.2. Het belang van emancipatie-onderzoek 

Emancipatie-onderzoek vervult zowel een belangrijke functie voor het 
emancipatieproces als voor het wetenschapsbeleid en het emancipatiebe-
leid. 
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a. De functie voor het emancipatieproces omvat de volgende elementen: 

- door kritiek op de produkten van het gangbare wetenschapsbedrijf en 
op de daarin verscholen discriminerende a priori's in probleemstelling, 
begrippen en methoden van onderzoek, worden nieuwe definities gefor-
muleerd van het werkelijkheidsbeeld dat ons in wetenschappelijke onder-
zoekingen en studies wordt voorgehouden. Hierdoor wordt het mogelijk tot 
zodanige definities van de werkelijkheid te komen dat recht wordt gedaan 
aan de positie van vrouwen. Het uiteindelijk belang van emancipatie-onder-
zoek ligt dan ook zowel op het wetenschappelijk cognitieve als op het 
praktisch-politieke vlak; 

- het emancipatieproces dat zich vanaf de jaren zeventig aan de univer-
siteiten voltrekt, heeft er voor gezorgd dat de resultaten van de verschillende 
vormen van emancipatie-onderzoek (theorievorming; literatuuronderzoek 
etc.) snel worden gepopuliseerd en op grote schaal verspreid. Hierdoor 
wordt een belangrijke stimulans gegeven aan de bewustwording van veel 
vrouwen en hun mogelijkheden tot actie; 

- de kennis en het inzicht uit emancipatie-onderzoek verkregen, kan 
goede aangrijpingspunten opleveren voor het emancipatieproces en bij 
voorbeeld alternatieven aanreiken in het kader van strategie-discussies; 

- emancipatie-onderzoek aan universiteiten maakt het wetenschappelijk 
onderwijs meer herkenbaar voor vrouwen, waardoor het studierendement 
van vrouwelijke studenten wordt vergroot, evenals de carrièrekansen van 
vrouwelijke docenten; de achterstanden van vrouwen aan de universiteiten 
en het hoger beroepsonderwijs kunnen middels stimulering van emancipa-
tie-onderzoek worden ingehaald; 

- emancipatie-onderzoek aan universiteiten en h.b.o. schept voorwaarden 
voor de situatie waarin meer (mannelijke en vrouwelijke) academici (en 
daardoor meer toekomstige ambtenaren, bestuurders etc.) in staat zijn tot 
het analyseren van vrouwen- en emancipatieproblemen vanuit een weten-
schappelijk gezichtspunt. 

b. Ook voor het beleid vervult emancipatie-onderzoek een belangrijke 
functie, zowel in het kader van het wetenschapsbeleid als in het kader van 
het emancipatiebeleid. 

• Voor het wetenschapsbeleid is emancipatie-onderzoek van belang 
vanwege het ter discussie stellen van discriminerende a priori's en de 
kritiek op de produkten van het gangbare wetenschappelijke bedrijf. Daardoor 
levert emancipatie-onderzoek een bijdrage aan de voortgang der weten-
schap. 

• Voor wat betreft het belang van emancipatie-onderzoek voor het 
emancipatiebeleid kan onderscheid worden gemaakt tussen een directe 
functie voor het beleid en een indirecte functie. De direct ondersteunende 
functie van emancipatie-onderzoek voor het emancipatiebeleid kan als 
volgt worden omschreven: 

- met het oog op de integratie van het emancipatiebeleid in het algemene 
regeringsbeleid kan emancipatie-onderzoek inzicht geven in de effecten 
van onderdelen van het gevoerde beleid op die situatie van vrouwen; 

- het is van belang voor het emancipatiebeleid dat «algemeen» onderzoek 
ter ondersteuning van (onderdelen van) het overheidsbeleid emancipatie-
relevant gemaakt wordt; 

- evaluatieve studies kunnen en licht werpen op het effect van maatre-
gelen die zijn ontwikkeld met het specifieke doel het emancipatieproces te 
bevorderen ofte ondersteunen; 

- emancipatie-onderzoek kan kennis en inzichten opleveren die door de 
overheid als aangrijpingspunten voor verandering kunnen worden gebruikt, 
in het kader van haar taken ter ondersteuning van het emancipatieproces. 

Daarnaast is sprake van een indirecte functie. Indirect is voor het emanci-
patiebeleid van belang dat emancipatie-onderzoek een belangrijke bijdrage 
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levert aan de voortgang van het emancipatieproces, zoals hierboven 
beschreven. Van een indirecte ondersteuning van dat beleid is eveneens 
sprake in het geval van bij voorbeeld feministische wetenschapskritiek, 
theorievorming en fundamenteel onderzoek. Deze vormen van onderzoek 
kunnen immers - alhoewel zelf niet direct beleidsgericht - belangrijke 
inzichten opleveren voor een zodanige opzet van beleidsgericht onderzoek, 
dat recht gedaan wordt aan de positie van vrouwen. 

1.3. Overheidsbeleid met betrekking tot de stimulering van emancipatie-
onderzoek 

De voorgeschiedenis van de overheidsbemoeienis met het emancipatie-
onderzoek is te onderscheiden in enerzijds de activiteiten van de achtereen-
volgende ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Wetenschaps-
beleid met betrekking tot de universiteiten (leerstoelen; formatieplaatsen; 
vrouwenstudies etc). Anderzijds waren daar de activiteiten van de achter-
eenvolgende coördinerende bewindslieden voor het emancipatiebeleid (in 
overleg met de eerder genoemde collega's), die betrekking hadden op de 
stimulering en coördinatie van het emancipatie-onderzoek. Gezien het 
kader van deze nota, zal hier alleen worden ingegaan op de laatstgenoemde 
activiteiten. Voor wat betreft de eerstgenoemde activiteiten met betrekking 
tot de universiteiten, zij verwezen naar de aanbevelingen van de VBEO aan 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen.4 

In 179 werd de Voorlopige Begeleidingsgroep Emancipatie Onderzoek 
(VBEO) ingesteld door de toenmalige staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk belast met de coördinatie van het emancipatiebe-
leid, mede namens de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van 
Wetenschapsbeleid. De instelling van de VBEO kan niet los gezien worden 
van de in 1.1 genoemde ontwikkelingen van het emancipatieproces aan de 
universiteiten. Deze ontwikkelingen leidden er onder meer toe, dat op 
steeds meer plaatsen initiatieven werden ontplooid ten behoeve van 
emancipatie-onderzoek. De noodzaak van coördinatie werd langzamerhand 
duidelijk. 

Aanleiding tot actieve overheidsbemoeienis ten aanzien van deze 
ontwikkelingen vormde een concreet voorstel van de Academische Raad 
aan de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, tot 
het instellen van een coördinerend orgaan voor het emancipatie-onderzoek. 
Mede vanwege de kritiek op het voorstel van de Academische Raad (van de 
kant van de Emancipatiekommissie en vanuit kringen van vrouwenstudies 
aan de universiteiten) werd een werkgroep geformeerd bestaande uit 
ambtenaren van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk (emancipatiebeleid) en van Onderwijs en Wetenschappen en Weten-
schapsbeleid. Deze werkgroep had de opdracht om een advies te formuleren 
ter zake van een structuur voor de coördinatie en stimulering van emanci-
patie-onderzoek op grond van de verschillende te berde gebrachte ideeën. 
In 1977 adviseerde deze werkgroep aan genoemde bewindslieden middels 
een rapport getiteld «Nota Emancipatie-onderzoek» waarin onder meer de 
oprichting van een tijdelijke adviesgroep (de VBEO) werd aanbevolen, die 
tot taak zou moeten hebben voorstellen te ontwikkelen voor een meer 
definitieve structuur voor de coördinatie en stimulering van het emancipa-
tie-onderzoek. Op grond van een ongevraagd advies van de Emancipatie-
commissie op dit voorstel, besloten de betrokken bewindslieden dat meer 
formatieplaatsen ter beschikking zouden worden gesteld voor de VBEO dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. Ook werd de termijn waarbinnen de 
VBEO geacht werd haar opdracht te voltooien, verruimd. Begin 1979 was 
de VBEO een feit. 

De VBEO werd opgezet als een onafhankelijk orgaan van tijdelijke aard, 
< in: Eindadvies van de VBEO. Den Haag, met de volgende hoofdtaken: 
maart 1983, biz. 76. - inventarisatie van verricht en lopend onderzoek; 
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- het in kaart brengen van onderzoekspotentieel; 
- het opzetten van een onderzoeksprogramma en financieringsplan na 

inventarisatie van onderzoeksbehoeften en 
- het ontwerpen van een voorstel voor een «meer definitieve structuur 

voor emancipatie-onderzoek». 

VBEO werd op tripartite basis samengesteld; zitting hadden leden uit 
emancipatie-onderzoekskringen, emancipatieveldkringen en ambtelijke 
kringen. De leden hadden zitting a titre personnel. De VBEO werd voorgezeten 
door een onafhankelijk voorzitter. De VBEO heeft haar werkzaamheden in 
maart 1983 afgerond met het aanbieden van een eindadvies aan de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verantwoordelijk 
voor de coördinatie van het emancipatiebeleid en aan de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

1.4. De voorbereiding van deze standpuntbepaling 

Bij brief van 12 januari 1983 hebben de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid belast met de coördinatie van het emancipatie-
beleid en de minister van Onderwijs en Wetenschappen, de lnterdeparte-
mentale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE) verzocht met 
voortvarendheid te adviseren omtrent de voorstellen van de VBEO over de 
stimulering van emancipatie-onderzoek (deel I van het eindadvies), ten 
einde zo spoedig mogelijk beslissingen te kunnen nemen over het inde 
toekomst te voeren beleid ter zake. Het advies van de Emancipatieraad zou 
zij in haar oordeelsvorming moeten betrekken, alsmede eventuele reacties 
uit het (onderzoeks)veld. 

HOOFDSTUK 2. BEKNOPTE WEERGAVE VAN DE VBEO-ADVIEZEN 

2.1. Deel I: «Over de stimulering van emancipatie-onderzoek» 

Uitgangspunt van de VBEO is dat emancipatie-onderzoek noodzakelijk is 
voor het emancipatieproces en voor het bevorderen van pluriforme 
ontwikkelingen in de wetenschap. Emancipatie-onderzoek kan binnen de 
huidige wetenschapsbeoefening nieuwe impulsen teweegbrengen, 
corrigerend en complementair werken en bewerkstelligen dat een meer 
volledig beeld van de maatschappelijke werkelijkheid wordt gegeven. 
Emancipatie-onderzoek is ten slotte van groot belang zowel voor het 
specifiek emancipatiebeleid als voor het emanciptiefacet van «algemeen» 
beleid. De VBEO stelt zich op het standpunt dat uiteindelijke integratie van 
emancipatie-onderzoek in bestaande onderzoekskanalen wenselijk is. Het is 
op grond van deze opvatting dat de VBEO uitvoering heeft gegeven aan 
haar formele taakopdracht, nl. het ontwerpen van een voorstel voor een 
meer definitieve structuur en instrumentarium ten behoeve van het 
stimuleren, coördineren, programmeren en evalueren van het emancipatie-
onderzoek. 

f en structuur ter stimulering van emancipatie-onderzoek 

De VBEO acht uitvoering van de volgende taken noodzakelijk om emanci-
patie-onderzoek op korte en lange termijn actief te stimuleren: 

1. het beïnvloeden van o.a. organen die onderzoek programmeren, 
onderzoeksgelden beheren, over onderzoeksgelden adviseren, of zich op 
andere wijze met relevant onderzoek of onderzoeksbeleidsbepaling 
bezighouden (hoofdtaak); 

2. inventariseren van verricht en lopend emancipatie-onderzoek; 
3. het informeren over emancipatie-onderzoek; 
4. het mede ten behoeve van de taak genoemd onder 1 programmeren 

en prioriteiten stellen met betrekking tot emancipatie-onderzoek; 
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5. mede ten behoeve van de taak genoemd onder 1 adviseren over 
onderzoeksvoorstellen (gevraagd en ongevraagd); 

6. het direct stimuleren van emancipatie-onderzoek door het beschikbaar 
stellen van subsidies. 

De volgende middelen zijn volgens de VBEO noodzakelijk om op korte 
termijn optimaal uitvoering te geven aan voornoemde taken: 

a. het ontwerpen van een «meer definitieve structuur» in de vorm van 
een «onafhankelijk platform», een z.g. Begeleidingsgroep Emancipatie-on-
derzoek (BEO); 

b. het oprichten van een «stimuleringsfonds Emancipatie-onderzoek 
Aletta» (SF). 

Ad a. De Begeleidingsgroep Emancipatie-onderzoek 
Het adviesorgaan, de BEO, zou moeten worden ingesteld door de 

bewindspersoon belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid, 
mede namens de bewindspersoon voor Onderwijs en Wetenschappen en 
voor het Wetenschapsbeleid, voor een periode van 6 jaar. Voorgesteld 
wordt een BEO met een zekere gezaghebbende status. 

De BEO zou als volgt moeten worden samengesteld: 
- een onafhankelijk voorzitter 
- 8 leden deskundigen op het gebied van emancipatie-onderzoek 
- 7 leden deskundigen uit het emancipatieveld en 
- enkele ambtenaren van relevante ministeries en van organen als de ER 

en het SCP. 

Ten behoeve van de advisering over onderzoeksvoorstellen zou de BEO 
moeten worden ondersteund dooreen drietal Adviescommissies, waarin 
externe deskundigen zitting kunnen hebben. De BEO moet de beschikking 
krijgen over een staf van voldoende omvang. 

Ad b. Het stimuleringsfonds 
Het Stimuleringsfonds (SF) zou moeten worden beheerd door de BEO, 

ten behoeve van de subsidiëring van 4 stimuleringsinstrumenten, t.w.: 
trendrapporten, scripties, opzetsubsidies en moeilijk plaatsbaar onderzoek, 
voor een totaalbedrag van f2 120 000 per jaar. 

Het SF zou volgens de VBEO onderdeel moeten vormen van een in te 
stellen Budget voor emancipatie-onderzoek. Dit budget zou, naast het SF 
moeten bestaan uit: 

1. een budget benodigd om emancipatie-onderzoek uit te voeren onder 
beheer van anderen dan de BEO; 

2. een budget ten behoeve van de BEO met adequate bestaffing. De 
kosten van de werkzaamheden voor de inventarisatie van verricht en 
lopend emancipatie-onderzoek, vallen hier eveneens onder. 

Financiering emancipatie-onderzoek 

De kosten van (bureau en leden van) de BEO zouden hetzij kunnen 
worden gefinancierd door de deelnemende ministeries in de ICE, hetzij 
door de ministeries waarvan een adviserend lid in de BEO zitting heeft. 

Het Stimuleringsfonds 

De gelden voor het SF zouden bij voorkeur ter beschikking moeten 
komen uit bijdragen van alle vertegenwoordigende departementen in de 
Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE). Als 
alternatieve financeringsopzet voor het SF wordt voorgesteld: financiering 
door de meest betrokken departementen, dat wil zeggen SZW en O&W, 
eventueel WVC. Als ander mogelijk alternatief wordt voorgesteld het voor 
het SF benodigde bedrag uit de algemene middelen toe te kennen aan de 
bewindspersoon belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid. 
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Voor wat betreft de vormgeving adviseert de VBEO om op de begroting 
van SZW een apart artikel op te nemen. Het op deze wijze tot stand gekomen 
SF «Aletta» wordt beheerd door de BEO. Jaarlijks overlegt de BEO een 
begroting en een werkplan met SZW, die ter goedkeuring worden voorgelegd 
aande bewindspersoon belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid. 

De departementen blijven daarnaast zelf verantwoordelijkheid dragen 
voor onderzoeksgelden besteed aan «eigen emancipatie-onderzoek», dat 
wil zeggen van onderzoek waarvan de uitvoering door hen wordt gefinan-
cierd. De BEO kan over dergelijke onderzoeksbestedingen gevraagd en 
ongevraagd adviseren. Een goede overlegsituatie met de BEO acht de 
VBEO hiervoor noodzakelijk. 

2.2. Deel II: «Een programmering van emancipatie-onderzoek in deelpro* 
gramma's» 

Deel II bevat de uitwerking die de VBEO heeft gegeven aan haar opdracht 
een onderzoeksprogramma te ontwerpen. De volgende uitgangspunten 
staan hierbij voorop: 

- het doel van emancipatie-onderzoek moet zijn: cumulatie van kennis 
ten behoeve van de bevordering van het emancipatieproces; 

- emancipatie-onderzoek moet in de wetenschap nieuwe impulsen 
geven en corrigerend werken op de gangbare wetenschapsbeoefening, die 
veelal een te eenzijdig beeld heeft opgeleverd van de maatschappelijke 
realiteit. 

De VBEO heeft gekozen voor een uitgebreide onderzoeksprogrammering. 
De belangrijkste reden hiervoor vormt de omvang en complexiteit van het 
programmeringsterrein. De onderzoeksprogrammering bestaat uit 13 
onderzoeksvelden (deelprogramma's) waarbinnen een gesystematiseerde 
verzameling onderzoeksthemata tot stand is gekomen. De VBEO heeft een 
keuze gemaakt voor het geven van tijdelijke prioriteit aan enkele onder-
zoeksvelden. Het betreft de volgende zes deelprogramma's: 

- herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid; 
- leefvormen, ouderschap, moederschap; 
- onderwijs als weg tot emancipatie; 
- seksualiteit, seksueel geweld, de betekenis van het vrouwenlichaam; 
- taal en beeld, kunst en media; 
- macht en strategie. 

Tevens heeft de VBEO besloten de gehele onderzoeksprogrammering te 
plaatsen in het kader van een centraal gezichtspunt nl.: «herverdeling van 
macht tussen vrouwen en mannen». 

De programmering wordt gezien als wegwijzer, stimulans en niet als een 
voorschrift. Indien de programmering op deze wijze wordt gebruikt, zal 
naar de mening van de VBEO, vorm gegeven kunnen worden aan de eerder 
genoemde uitgangspunten. 

De VBEO acht adequate kennis uit onderzoek onontbeerlijk voor een 
evenwichtige ontwikkeling van een emancipatiebeleid. Pluriformiteit is 
nodig op het gebied van beleidsonderzoek, praktijkonderzoek, actieonder-
zoek en fundamenteel onderzoek. De vraag of de onderzoeksprogrammering 
het beoogde effect zal sorteren is volgens de VBEO, naast het enthousiasme 
van emancipatie-onderzoek(st)ers, vooral afhankelijk van het ter beschikking 
komen van onderzoeksgelden. De VBEO hoopt dat de departementen, de 
universiteiten, de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO) en anderen hun verantwoordelijkheid in deze zullen 
nemen. De realisatie van een stimuleringsfonds en een BEO wordt door de 
VBEO als onmisbaar beschouwd. 
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HOOFDSTUK 3. HET ADVIES VAN DE EMANCIPATIERAAD EN ANDERE 
REACTIES NAAR AANLEIDING VAN HET EINDADVIES VAN DE VBEO 

3.1. Het advies van de Emancipatieraad 

Bij brief van 12 januari 1983 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid, 
mede namens de minister van Onderwijs en Wetenschappen, de Emanci-
patieraad verzocht te adviseren omtrent deel I van het eindadvies van de 
VBEO en bij brief van 20 juli 1983 over deel II. 

In zijn advies betreffende de «Stimulering van Emancipatie-onderzoek» 
beveelt de Emancipatieraad aan, een onafhankelijk Begeleidingsorgaan 
Emancipatie-onderzoek (BEO) in te stellen voor een periode van zes jaar. 
De hoofdtaak van de BEO zal gericht moeten zijn op de «handhaving en 
versterking van de positie van vrouwenstudies aan de universiteiten en 
hogescholen». 

Naast een vereist «eigen onderzoeksbudget» zullen taken, middelen en 
structuur van de BEO op de voornoemde hoofdtaak moeten worden 
afgestemd. In zijn advies geeft de Emancipatieraad een aantal concretise-
ringen: 

1. de hoofdtaak van de BEO dient uitgewerkt te worden in overleg met 
de Stichting Landelijk Overleg vrouwenstudies; 

2. het eigen onderzoeksbudget van de BEO zal bestemd moeten zijn 
voor scripties en onderzoeksvoorstellen en voor moeilijk plaatsbaar 
onderzoek; 

3. de door de VBEO voorgestelde structuur van de BEO acht de Emanci-
patieraad te zwaar. Wenselijk is een klein college, waarin naast de departe-
menten van Onderwijs en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (Directie Coördinatie Emancipatiebeleid) zowel onderzoeksters als 
het veld zitting hebben; 

4. de Raad acht het niet noodzakelijk zelf een adviserend lid naar de BEO 
af te vaardigen; 

5. de positie van de Emancipatieraad ten opzichte van voorzieningen 
voor emancipatie-onderzoek is in het VBEO-advies onderbelicht. Naast 
emancipatie-onderzoek zoals gedefinieerd door de VBEO is een actief 
beleid van de regering om «algemeen» onderzoek emancipatie relevant te 
maken naar de mening van de ER van groot belang. Dit onderdeel van het 
regeringsbeleid ligt op het terrein van de Emancipatieraad en niet op dat 
van de BEO. 

3.2. Andere ontvangen reacties 

. De Nederlandse Vereniging van vrouwen met Academische opleiding 
(WAO) heeft gereageerd in een brief waarin zij, met name voor wat betreft 
de oprichting van een stimuleringsfonds en het opstellen van een onder-
zoeksprogrammering, haar ondersteuning geeft aan de voorstellen ter zake 
van de VBEO. Daarentegen meent de W A O dat de voorgestelde beoorde-
lingsprocedure van onderzoeksvoorstellen tot grote bureaucratisering 
aanleiding kan geven. 

Ten slotte merkt zij op dat bij de samenstelling van de voorgestelde BEO 
in het oog gehouden kan worden, dat de BEO een orgaan moet zijn waarin 
niet alleen emancipatie-onderzoefrsdeskundigheid maar ook velddeskundig-
heid aanwezig is. 

b. De Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies (SLOV) hecht in haar 
brieven van 8 maart 1983 en 19 september 1983 grote waarde aan de 
voorstellen voor een stimuleringsfonds voor emancipatie-onderzoek, zoals 
geformuleerd in het VBEO eindadvies. Met de ER is de SLOV van mening 
dat handhaving en versterking van vrouwenstudies aan de universiteiten 
en hogescholen een hoofdtaak van de opvolgster van de VBEO zou moeten 
zijn. Voor wat betreft de door de VBEO voorgestelde middelen voor het 
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stimuleringsfonds meent de SLOV dat uitgegaan is van een te krappe 
begroting. Verdubbeling van de middelen is noodzakelijk. Ten aanzien van 
de samenstelling van de opvolgster van de VBEO pleit de SLOV voor een 
melange van diverse stromingen en disciplines op het gebied van vrou-
wenstudies en uit het maatschappelijk veld. De SLOV heeft grote waardering 
voor de «originele, brede en flexibele opzet» van de onderzoeksprogram-
mering van de VBEO (deel II van het eindadvies). 

c. De Stichting Interuniversitair instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek (SISWO) spreekt bij brief van 12 october 1983 waardering uit 
voor de voorstellen van de VBEO inzake structuur, financiering en «priorite-
ring» van emancipatie-onderzoek. De stuurgroep pleit, op grond van 
maatschappelijke relevantie en vanwege het feit dat vrouwen de helft van 
de bevolking uitmaken, voor de uitvoering van concrete maatregelen die 
kunnen bevorderen dat emancipatie-onderzoek wordt opgenomen binnen 
het totale wetenschapsbeleid. 

Doelstelling van de nieuwe structuur is het bevorderen en ontwikkelen 
van emancipatie-onderzoek. Voorkomen moet worden dat deze doelstelling 
leidt tot: 

- een geïsoleerde positie van emancipatie-onderzoek; 
- een verder reduceren van financiële middelen die binnen de reguliere 

structuren beschikbaar zijn; 
- extra «bureaucratiseringseffecten»; 
- eenzijdige ontwikkeling van het emancipatie-onderzoek. 

Voor wat betreft de structuur en context van de BEO, in de voorstellen 
van de VBEO, acht de stuurgroep de taakformulering voor de BEO «tamelijk 
ambitieus» en te veel omvattend. Uit een oogpunt van haalbaarheid geeft 
de stuurgroep er de voorkeur aan het takenpakket van de BEO op concreet 
niveau te formuleren, waarbij het accent komt te liggen op stimulering en 
bevordering van emancipatie-onderzoek. Bezwaren heeft de stuurgroep 
tegen een situatie waarin de BEO een monopoliepositie zou gaan krijgen 
op het gebied van advisering en beoordeling van emancipatie-onderzoek. 
Naar de mening van de stuurgroep bestaat op dit terrein «alleen een taak 
voor de BEO voor zover het subsidiegelden betreft binnen dat deel van de 
3de geldstroom dat door de overheid wordt gefinancierd». 

Ten aanzien van de keuze van de VBEO voor deelname van onderzoeksters 
«a titre personnel» en ten aanzien van het VBEO-voorstel tot deelname 
vanuit adviserende organen, wijst de stuurgroep op het gevaar van 
belangenverstrengeling. De stuurgroep spreekt zich niet direct uit vóór 
vertegenwoordiging van het maatschappelijk veld in de BEO. Wel adviseert 
de stuurgroep contacten met «het veld» explicieter in te vullen dan nochtans 
het geval is. Met betrekking tot de financiering, juicht de stuurgroep de 
voorstellen van de VBEO toe om een stimuleringsfonds emancipatie-onder-
zoek in te stellen. Een eigen onderzoeksbudget voor de BEO is noodzakelijk. 
De stuurgroep waarschuwt echter voor het vervullen van een z.g. «alibi-
functie» door het fonds: door het instellen van een fonds voor emancipa-
tie-onderzoek dienen middelen voor emancipatie-onderzoek in andere 
subsidiekanalen niet navenant verminderd te worden. 

De stuurgroep spreekt waardering uit voor de onderzoeksprogrammering 
van de VBEO. Desalniettemin is nadere beschouwing van de prioriteitsstel-
ling gewenst alvorens het tot beleidsuitgangspunt te maken. 

HOOFDSTUK 4. BELEIDSVOORNEMENS MET BETREKKING TOT DE 
STIMULERING VAN EMANCIPATIE-ONDERZOEK 

4.1. Algemeen 

Onder emancipatie-onderzoek wordt verstaan onderzoek naar de indivi-
duele en maatschappelijke veranderingsprocessen, waardoor vrouwen zich 
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uit hun ondergeschikte positie losmaken, respectievelijk naar de factoren 
waardoor deze processen ontstaan of worden gestimuleerd, dan wel 
worden tegengehouden of afgeremd. Emancipatie-onderzoek is van belang 
voor de ondersteuning van het emancipatieproces; het kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de voortgang der wetenschap, én het kan een (directe 
of indirecte) ondersteunende functie vervullen voor het emancipatiebeleid. 
Op dit moment bevindt het emancipatie-onderzoek zich in een achterstands-
positie: uit de inventarisatie, op basis waarvan de VBEO haar advies 
formuleerde, blijkt dat in de jaren 1975-1980 weliswaar sprake was van een 
lichte toename van emancipatie-onderzoek maar dit betrof voornamelijk 
niet-gefinancierd scriptie-onderzoek. Dit betekent dat de positie van het 
emancipatie-onderzoek nauwelijks is versterkt en dat nog steeds sprake is 
van een zodanige organisatie van het wetenschappelijk bedrijf dat het 
werkelijkheidsbeeld dat in wetenschappelijke onderzoekingen en studies 
wordt voorgehouden onvoldoende recht doet aan de positie van vrouwen. 

Het kabinet wil , gezien het belang van emancipatie-onderzoek en gezien 
de nog steeds bestaande achterstandspositie waarin dit onderzoek zich 
bevindt, een stimuleringsbeleid voeren. Een dergelijk stimuleringsbeleid 
zal in principe begrensd moeten zijn, zowel voor wat betreft termijn als 
voor wat betreft doelstelling. Dat maakt het immers mogelijk om na enige 
tijd gerichte evaluaties uit te voeren, op basis waarvan weloverwogen 
besluiten kunnen worden genomen. 

Het stimuleringsbeleid richt zich op de volgende doeleinden: 
1. het beïnvloeden van bestaande «algemene» onderzoekskaders opdat 

aan het emancipatie-onderzoek daar gepast aandacht wordt gegeven; 
2. het stimuleren van de ontwikkelingen van het emancipatie-onderzoek; 
3. het meer systematisch inbouwen van emancipatie-onderzoek in de 

onderzoeksplanning en "financiering zoals deze door de afzonderlijke 
departementen wordt gehanteerd. 

De effecten van het stimuleringsbeleid kunnen zichtbaar worden op 
grond van een evaluatie van de ontwikkelingen op bovengenoemde drie 
punten. Een redelijke termijn voor een beleid met bovenomschreven 
doelstellingen wordt een periode van zes jaar geacht. Ook gezien de 
tijdsplanning en fasering die gebruikelijk is in het kader van de onderzoeks-
programmering, geldt zes jaar als minimale periode voor een stimulerings-
beleid van emancipatie-onderzoek. 

4.2. Instrumenten 

Voor wat betreft de instrumenten die het meest geschikt zijn om een 
stimuleringsbeleid vorm te geven, biedt het eerste deel van het eindadvies 
van de VBEO goede aanknopingspunten. Ingesteld zullen worden een 
stimuleringsgroep en een stimuleringsfonds. Daarnaast wordt emancipa-
tie-onderzoek gestimuleerd in het kader van de departementale onderzoeks-
budgetten. 

4.2.1. Een stimuleringsgroep emancipatie-onderzoek 

In het kader van het stimuleringsbeleid zullen impulsen moeten uitgaan 
naar bestaande «algemene» onderzoekskaders. Daartoe wil het kabinet een 
apart orgaan in het leven roepen, dat zal werken binnen het kader van de 
doeleinden van het emancipatie-onderzoeksbeleid zoals in deze nota is 
uiteengezet. Het instellen van een apart orgaan heeft immers het voordeel 
dat specifieke deskundigheid kan worden bijeengebracht en dat de voor-
waarden kunnen worden gecreëerd voor een goed samenspel tussen de 
verschillende belanghebbenden op dit terrein. In de eerste plaats is het de 
functie van dit orgaan te bevorderen dat instellingen die zich bezighouden 
met programmering, beleidsbepaling en financiering van onderzoek, meer 
voorrang geven aan emancipatie-onderzoek en facetten van emancipatie-
onderzoek. Om te benadrukken dat het hier een instrument betreft in het 
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kader van het stimuleringsbeleid, wil het kabinet - in afwijking van de 
voorstellen van de VBEO - liever spreken van een Stimuleringsgroep 
Emancipatie Onderzoek (STEO). 

Het beïnvloeden van bestaande «algemene» onderzoekskaders kan 
onder meer geschieden middels het aangeven van prioriteitsvelden binnen 
het emancipatie-onderzoek. Een dergelijke prioriteitsstelling door de STEO 
kan suggesties opleveren ten behoeve van de programmering van emanci-
patie-onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksinstellingen en door 
anderen. Het aangeven van prioriteitsvelden wordt van groter belang 
geacht dan het opstellen van uitvoerige onderzoeksprogramma's zoals de 
VBEO voorstelt. De VBEO merkt ook zelf op (in deel II van haar eindadvies) 
dat programmering op het terrein van emancipatie-onderzoek voorlopig 
noodzakelijkerwijs gekenmerkt wordt door een zekere mate van flexibiliteit. 
Een dergelijk programma moet immers kunnen inspelen op ontwikkelingen 
in het veld, in de wetenschap en in het beleid. Tevens moeten in zo'n 
programma tijdig witte plekken worden gesignaleerd in lopend en verricht 
onderzoek. 

De STEO zal ook moeten kunnen adviseren over onderzoeksvoorstellen 
van bij voorbeeld departementen, financieringsfondsen, universiteiten en 
individuele onderzoekers. Door deze advisering kan de coördinatie van het 
emancipatie-onderzoek worden bevorderd. 

Voorts zal de STEO een taak moeten hebben in het kader van het op te 
richten stimuleringsfonds. In de STEO zullen de ideeën en voorstellen 
moeten worden ontwikkeld over de besteding van de gelden uit dit fonds. 
Deze voorstellen zullen, na goedkeuring door de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met de coördinatie van het 
emancipatiebeleid (zie hoofdstuk 5), door de STEO moeten worden 
uitgevoerd. De STEO zal in dit kader eveneens contacten moeten leggen 
met onderzoek(st)ers en begeleiding moeten kunnen bieden bij de uitvoering 
van onderzoek. 

Samengevat worden als hoofdtaken van de STEO beschouwd: 
a. het zodanig beïnvloeden van onderzoeksinstellingen, overheid, 

bedrijfsleven, universiteiten en individuele onderzoek(st)ers dat meer 
emancipatie-onderzoek wordt verricht (beïnvloedingsfunctie); 

b. het doen van suggesties ter zake van prioriteitsvelden binnen het 
emancipatie-onderzoek (prioriteitstellingsfunctie); 

c. het opstellen van bestedingsplannen voor de uitgaven van het 
stimuleringsfonds, alsmede het uitvoeren van (goedgekeurde) bestedings-
plannen (ondersteuningsfunctie). 

Naast deze hoofdtaken heeft de STEO een beper/rfeadviseringsfunctie 
namelijk: het gevraagd en ongevraagd adviseren over onderzoeksvoorstel-
len aan financiers van onderzoek en aan onderzoekers. Voorts heeft de 
STEO een stimuleringstaak ten aanzien van de inventarisatie door anderen 
van lopend en verricht emancipatie-onderzoek en ten aanzien van de 
voorlichting over en verspreiding van resultaten van emancipatie-onderzoek. 
Uitvoering van de inventarisatie vormt een van de taken en doelstellingen 
van het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging te Amsterdam 
(IAV). Het zogenoemde «Research and Resource» project, dat in overleg 
met de VBEO is gestart door het IAV, zal worden voortgezet. Daarbij zal 
aansluiting moeten worden gezocht met het Centrum voor Informatie over 
Lopend Onderzoek (CILO) en het Sociaal Wetenschappelijk Informatie en 
Documentatie Centrum van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (SWIDOC). Het IAV zal het verzoek ontvangen, in overleg 
met de STEO en het CILO en het SWIDOC, zorg te dragen voor opneming 
van categorieën van emancipatie-onderzoek binnen de bestaande 
«algemene» catalogiseersystemen. 

Deze taakstelling van de STEO komt grotendeels overeen met de voor-
stellen die de VBEO formuleerde in deel I van haar eindadvies. De hier 
voorgestane taakstelling wijkt af van het advies van de Emancipatieraad; 
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de indruk wordt gewekt dat de Raad een meer beperkte functie voor ogen 
heeft voor een stimuleringsgroep, nl. «handhaving en versterking van de 
positie van vrouwenstudies aan universiteiten en hogescholen». Alhoewel 
ook het kabinet dit doel positief beoordeelt, acht het de STEO enerzijds niet 
het aangewezen instrument om dit doel te bereiken, anderzijds meent het 
dat een dergelijke functie te beperkt zou zijn voor een STEO. 

4.2.2. Een stimuleringsfonds 

Het stimuleren van emancipatie-onderzoek is sterk afhankelijk van de 
beschikbare middelen. Ten behoeve van een effectief stimuleringsbeleid 
zullen derhalve extra gelden beschikbaar worden gesteld, en wel voor een 
termijn die gelijk is aan die van de STEO (6 jaar). Deze gelden zullen, met 
het oog op de herkenbaarheid naar buiten toe en een zo goed mogelijke 
planning van de besteding ervan, in één afzonderlijke begrotingsvoorziening 
worden ondergebracht. Deze voorziening zal een bijdrage moeten leveren 
aan de verbetering van de positie van het emancipatie-onderzoek. Het 
uiteindelijk oogmerk, nl. integratie van emancipatie-onderzoek in «alge-
meen» onderzoek, moet hiermee worden gediend evenals het doel een 
stimulans te geven tot theorievorming en onderzoek waardoor een beter 
begrip ontstaat van de maatschappelijke en individuele situatie van 
vrouwen. Om een zo goed mogelijke koppeling tot stand te brengen tussen 
de inhoudelijke taken van de STEO enerzijds en de taken ten behoeve van de 
besteding van extra gelden anderzijds, wordt de STEO belast met de 
opstelling en uitvoering van bestedingsplannen voor dit fonds. 

De keuze voor een beperkte tijdsduur van 6 jaar voor het stimuleringsbe-
leid, is gebaseerd op de verwachting dat na afloop van een intensieve 
stimuleringsperiode de thans nog bestaande achterstanden in redelijke 
mate zullen zijn ingehaald. Naast financiering van onderzoek uit het te 
creëren stimuleringsfonds, zal daarom al in de komende periode langza-
merhand steeds meer emancipatie-onderzoek moeten worden gefinancierd 
uit andere bronnen, zoals door de departementen, het bedrijfsleven, 
onderzoeksinstellingen, etc. Gezien de achterstand die op dit moment nog 
bestaat - ondanks de stimulerende functie die de VBEO in de afgelopen 
jaren heeft vervuld - zal het stimuleringsfonds zich echter niet mogen 
beperken tot de bevordering van de produktie van (kwalitatief hoogstaande) 
onderzoeksvoorstellen en feministische theorievorming. Uitsluitend 
stimulering van goede onderzoeksopzetten vormt immers een onvoldoende 
voorwaarde voor het ontwikkelen van een infrastructuur voor emancipa-
tie-onderzoek; daarvoor is ook uitvoering van emancipatie-onderzoek 
noodzakelijk. Via het fonds zal daarom eveneens moeten worden bereikt 
dat aantoonbaar meer emancipatie-onderzoek wordt uitgevoerd. 

Uit het stimuleringsfonds zou een beperkt aantal categorieën van 
emancipatie-onderzoek moeten worden bekostigd, zoals genoemd in deel I 
van het eindadvies van de VBEO. 

- Trendrapporten 
Met name van het door de VBEO genoemd trendtrapport wordt een 

kritische inventarisatie en evaluatie verwacht van de gangbare wetenschaps-
beoefening die tot op heden een eenzijdig beeld creëert van de maatschap-
pelijke realiteit. In een dergelijk trendrapport worden ook ontwikkelingen 
weergegeven in het denken van onderzoek(st)ers op een bepaald terrein; 
zg. «witte plekken» in onderzoek kunnen middels een trendrapport worden 
opgespoord. Na een periode van kritische inventarisatie zal de mogelijkheid 
ontstaan om tot een meer genuanceerd en gelijkwaardig beeld van vrouwen 
in de wetenschap en maatschappelijke werkelijkheid te komen. 

- Kleinschalig onderzoek 
Emancipatie-onderzoek in het kader van kleinschalig praktijkgericht(e) 

onderzoek en/of scripties, kan enerzijds een weg openen naar nieuwe en 
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nauwelijks doorvorste onderzoeksgebieden, anderzijds kan dit type 
onderzoek ondersteuning bieden ten behoeve van ontwikkelingen in het 
veld. Op grond van financiële belemmeringen, marginale begeleiding, 
geringe onderzoekservaring en gebrek aan tijd, komen scripties van een 
goede kwaliteit vaak niet van de grond en kan evenmin ander kleinschalig 
onderzoek plaatsvinden. Uitgangspunt is weliswaar dat universiteiten en 
hogescholen primair verantwoordelijk zijn voor de financiering van 
scripties en kleinschalig praktijkgericht onderzoek, maar gezien de wankele 
positie van het emancipatie-onderzoek aan de universiteiten zal voor 
enkele jaren een bescheiden bedrag voor kleinschalig praktijkgericht 
onderzoek en scripties beschikbaar worden gesteld. De financiële onder-
steuning bij dergelijk onderzoek zal slechts beperkt kunnen zijn en betrekking 
hebben op: 

- Onderzoeksopzetten 
Kwalitatief hoogwaardige emancipatie-onderzoeksopzetten (via zoge-

noemde opzetsubsidies) kunnen de concurrentiepositie van emancipatie-
onderzoek(st)ers verstevigen bij de verschillende geldstromen, en hen bij 
de prioriteitsstelling in het kader van onderzoeksprogramma's optimale 
kansen geven. Tevens kunnen emancipatie-onderzoek(st)ers zich daardoor 
zorgvuldiger voorbereiden om beleidsmakerste overtuigen van de relevantie 
van dergelijk onderzoek voor het beleid; op grond van onvoldoende 
bekendheid met het emancipatieproces is deze namelijk niet altijd evident. 

- Uitvoering van emancipatie-onderzoek van een ander type 
Ten slotte blijft binnen het onderzoeksbudget van het stimuleringsfonds 

beperkte ruimte over voor de uitvoering van enkele emancipatie-onderzoe-
ken van een ander type dan bovengenoemd. Hierbij is onder meer gedacht 
aan een groot onderzoek dat bij voorbeeld moeilijk plaatsbaar is omdat het 
in het belang is van interdepartementaal beleid en als zodanig de grenzen 
van departementaal beleid overschrijdt. Ook onderzoek waarvan de relevantie 
voor het beleid op de departementen nog niet voldoende wordt onderkend, 
onder meer vanwege de onbekendheid van het emancipatieprobleem en 
•proces, zou gefinancierd moeten kunnen worden uit het stimuleringsfonds. 

4.2.3. Stimulering van departementaal emancipatie-onderzoek 

In de komende zes jaar, waarin het stimuleringsbeleid met betrekking tot 
emancipatie-onderzoek met voortvarendheid ter hand wordt genomen, 
zullen ook binnen het kader van de onderzoeksbudgetten van de afzonderlijke 
departementen gelden beschikbaar worden gesteld voor emancipatie-on-
derzoek. Het stimuleringsfonds komt immers niet in de plaats van de 
gelden die departementen in principe beschikbaar hebben voor emancipa-
tie-onderzoek. Al gedurende de komende periode van het stimuleringsbeleid 
zal emancipatie-onderzoek daarom in betekenis toenemen in het kader van 
de departementale onderzoeksbudgetten. Deze ontwikkeling zou al in de 
komende periode zichtbare resultaten moeten opleveren. Ook zal een 
betere koppeling worden bevorderd tussen emancipatie-onderzoek en 
emancipatiebeleid. In het interdepartementaal beleidsplan emancipatiebe-
leid zullen uitgangspunten en doeleinden voor het regerings-emancipatie-
beleid voor de middellange termijn worden aangegeven, alsmede de 
consequenties daarvan voor het beleid op korte termijn. Het ligt voor de 
hand dat de programmering van het emancipatie-onderzoek dat in opdracht 
van of middels subsidie van de departementen wordt verricht hierop zal 
worden afgestemd. Niet alleen komt hierdoor een betere koppeling tot 
stand tussen onderzoek en beleid; ook wordt de coördinatie bevorderd van 
het departementale emancipatie-onderzoek. 
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HOOFDSTUK 5. SAMENVATTING EN CONCRETISERING VAN DE BELEIDS 
VOORNEMENS MET BETREKKING TOT DE STIMULERING VAN EMANCI-
PATIE-ONDERZOEK 

De in hoofdstuk 4 weergegeven beleidsvoornemens ter zake van de 
stimulering van het emancipatie-onderzoek leiden voor de korte termijn tot 
de volgende concrete maatregelen6: 

- er wordt voor de periode van zes jaar een Stimuleringsgroep Emanci-
patie-Onderzoek ingesteld (STEO); 

- deze stimuleringsgroep zal worden bijgestaan door een Bureau; 
- voor de periode van zes jaar wordt een Stimuleringsfonds gecreëerd; 
- het departementaal emancipatie-onderzoek zal worden gestimuleerd 

en in samenhang worden gebracht met het interdepartementaal beleidsplan. 

5.1. Een Stimuleringsgroep Emancipatie-Onderzoek (STEO) 

Taken 

Er zal een stimuleringsgroep worden ingesteld voor een periode van zes 
jaar, met de volgende hoofdtaken: 

a. het zonodig beïnvloeden van onderzoeksinstellingen, overheid, 
bedrijfsleven, universiteiten en individuele onderzoek(st)ers, dat meer 
emancipatie-onderzoek wordt verricht (beïnvloedingsfunctie); 

b. het doen van suggesties ter zake van prioriteitsvelden binnen het 
emancipatie-onderzoek (prioriteitsfunctie); 

c. het opstellen van bestedingsplannen voor de uitgaven van het 
stimuleringsfonds, alsmede het uitvoeren van (goedgekeurde) plannen 
(ondersteuningsfunctie). 

Daarnaast heeft de stimuleringsgroep de taak te adviseren over onder-
zoeksvoorstellen en inventarisatie van emancipatie-onderzoek te stimuleren. 
Er wordt naar gestreefd deze stimuleringsgroep op zo kort mogelijke 
termijn van start te laten gaan. Instelling ervan zal plaatsvinden via een 
Beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid, mede namens de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen en voor het Wetenschapsbeleid. 
Een ontwerp van de instellingsbeschikking is te vinden in de bijlage. 

Samenstelling 

Voor wat betreft de samenstelling van de STEO wordt de voorkeur 
gegeven aan een college van kleine omvang met een gezaghebbende 
status. Naast een onafhankelijke voorzitter, zouden zes gekwalificeerde 
personen uit kringen van het emancipatie-onderzoek zitting moeten 
hebben in dit college. Enigerlei vertegenwoordiging in de STEO van het 
emancipatieveld is ernstig overwogen vanwege het belang van emancipa-
tie-onderzoek voor het emancipatieproces. Gezien de voorkeur voor een 
klein college, is uiteindelijk gekozen voor een model waarin het emancipa-
tieveld niet als zodanig zitting heeft in de STEO maar waarin van de aan te 
trekken onderzoekdeskundigen niet alleen emancipatie-onderzoekdeskun-
digheid wordt verwacht maar ook deskundigheid met betrekking tot 
ontwikkelingen in het emancipatieveld. Om de invloed van het emancipa-
tieveld voldoende te waarborgen, zou de STEO tevens bijeenkomsten 
kunnen organiseren, bij voorbeeld themagewijs, en structurele contacten 
kunnen opbouwen met betrokken groeperingen uit het veld. 

Het advies van de VBEO om ook de Emancipatieraad en het Sociaal 
Cultureel Planbureau vertegenwoordigd te doen zijn in een STEO, ondervindt 
bij het kabinet enig bezwaar. Niet alleen vanwege de omvang van de STEO, 
maar ook vanwege een onwenselijk geachte vermenging van functies, 
geeft het kabinet er de voorkeur aan dat de onderlinge afstemming tussen 

5 Het regeringsstandpunt naar aanleiding van 
het tweede rapport van de projectgroep 
externe advisering. Maart 1984, blz. 16. 
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de advisering door de STEO en die door ER en SCP vorm krijgt via regelmatige 
contacten op werkniveau. De afstemming tussen het onderzoek" en 
emancipatiebeleid van de departementen enerzijds, en door de STEO 
gevoerde en te voeren beleid wordt van groot belang geacht. Daartoe 
zullen drie vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen 
aan de STEO worden toegevoegd als adviseur. Op de verdere vormgeving 
van de betrokkenheid van de departementen bij STEO en stimuleringsfonds, 
zal nader worden ingegaan in 5.4. Als secretaris van de STEO zal functioneren 
het hoofd van het bureau, dat ter ondersteuning van de STEO zal worden 
ingericht. De secretaris zal de status hebben van adviserend lid van de 
STEO. 

5.2. Het bureau van de STEO 

Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de STEO wordt een 
Bureau opgericht, dat naast een Hoofd van het Bureau (voor 4/s), dat tevens 
als secretaris en adviserend lid optreedt van de STEO, zal bestaan uit drie 
formatieplaatsen. Gedacht is aan een constructie van 2 inhoudelijke 
medewerk(st)ers (elk 4/s) en 1 formatieplaats (4/s) voor de administratieve 
ondersteuning. Het totaal beschikbare bedrag voor personele kosten, 
huisvesting en materiële voorzieningen is f390 000. Aan de DCE zal 0,5 
formatieplaats worden toegevoegd ten behoeve van de financiële aangele-
genheden met betrekking tot het stimuleringsfonds. 

Ten behoeve van de systematisering van de inventarisatie van verricht 
en lopend emancipatie-onderzoek zal voorlopig het Research and Recource 
project worden voortgezet. Daarvoor is f 35 000 per jaar beschikbaar. 

5.3. Het stimuleringsfonds 

Erzal een aparte begrotingsvoorziening worden gecreëerd op de begroting 
van het coördinerend departement voor het emancipatiebeleid, ten 
behoeve van de stimulering van emancipatie-onderzoek. Uit deze begro-
tingsvoorziening, te noemen het «stimuleringsfonds» kunnen de volgende 
categorieën emancipatie-onderzoek worden gefinancierd: trendrapporten; 
kleinschalig praktijkgericht onderzoek (waaronder scripties); uitwerking 
van onderzoeksvoorstellen; uitvoering van een beperkt aantal emancipatie-
onderzoeken van een ander type. De VBEO doet in haar advies concrete 
voorstellen voor wat betreft het aantal onderzoeken dat per categorie per 
jaar zal moeten kunnen worden opgeleverd en gefinancierd. Naar de 
mening van het kabinet zal in principe enige flexibiliteit moeten bestaan 
ten aanzien van de precieze verdeling van de gelden over de verschillende 
categorieën onderzoek. Het stimuleringsfonds zal in principe worden 
«gevoed» door een aantal in de ICE vertegenwoordigde departementen, 
met name O en W, SZW, Justitie, WVC en OS. Alhoewel de term «fonds» 
een andere constructie veronderstelt dan de voorgestelde overdrachtscon-
structie, wordt het gewenst geacht de term «stimuleringsfonds» te gebruiken 
ter aanduiding van het doel dat met het creëren van deze bijzondere 
voorziening wordt gediend, nl. de stimulering van emancipatie-onderzoek. 

Volledigheidshalve zij hierbij vermeld dat in verband met de nieuwe 
begrotingsvoorziening sprake is van een regulier begrotingsartikel. Het 
totaal beschikbare bedrag is f775000 per jaar. 

Aan de betrokkenheid van de departementen bij het beleid en de werk-
zaamheden van de STEO wordt vorm gegeven middels de vertegenwoordi-
ging in de STEO van de drie meest betrokken departementen. Voorts is ten 
aanzien van de inhoudelijke betrokkenheid in de Instellingsbeschikking 
bepaald dat de werkplannen van de STEO één keer per jaar worden 
voorgelegd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid; zulks om te bevorderen 
dat emancipatiebeleid en emancipatie-onderzoek zo goed mogelijk op 
elkaar worden afgestemd. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 hoofdstuk XV, nr. 76 23 



Aan de betrokkenheid van de departementen bij de besteding van de 
middelen voor het stimuleringsfonds, zal vorm worden gegeven door 
middel van betrokkenheid van de ICE bij de door de STEO te leveren 
concrete voorstellen voor de besteding van gelden (de bestedingsplannen). 
De ICE zal daartoe een ICE-werkgroep Onderzoek instellen, waarin in elk 
geval de bovengenoemde departementen die een bijdrage leveren aan het 
stimuleringsfonds zitting zullen hebben. Daartoe is in de lnstellingsbeschik-
king bepaald dat de STEO tenminste één maal jaarlijks een voorstel ter 
goedkeuring voorlegt aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid, met 
betrekking tot de besteding van gelden voor de komende periode. Over dit 
voorstel brengt de ICE, middels haar werkgroep, advies uit. De betrokkenheid 
van departementen bij het emancipatie-onderzoek zal zich overigens in de 
komende periode niet beperken tot maatregelen in verband met de 
werkzaamheden van de STEO en de bestedingen uit het stimuleringsfonds. 
Die betrokkenheid zal ook tot uiting komen door een verhoogde aandacht 
voor emancipatie-onderzoek in de programmering van departementale 
onderzoeksbudgetten en door een betere koppeling van emancipatiebeleid 
en emancipatie-onderzoek, onder meer via het interdepartementaal 
beleidsplan. 
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BIJLAGE De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Overwegende, 
- dat opbouw en analyse van kennis ten behoeve van de bevordering 

van het emancipatieproces van groot belang is zowel voor op dit terrein 
actieve organisaties, als voor individuele vrouwen en voor de overheid; 

- dat opbouw en analyse van kennis stimulering behoeft door de 
bevordering van kwalitatief goed emancipatie-onderzoek; 

- dat het wenselijk is dat een goed emancipatie-onderzoeksbestand 
wordt opgebouwd en dat organen die zich bezighouden met programmering, 
beleidsbepaling en financiering van onderzoek het facet emancipatie-on-
derzoek in hun werkzaamheden opnemen, 

Gezien het advies van de Voorlopige Begeleidingsgroep Emancipatie 
Onderzoek, 

Gezien het advies van de Emancipatieraad, 
Handelende in overeenstemming met de minister van Onderwijs en 

Wetenschappen en voor het Wetenschapsbeleid. 

Besluit: 

Artikel 1 

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt 
verstaan onder: 

a. emancipatie-onderzoek: onderzoek naar de individuele en maatschap-
pel ijke veranderingsprocessen waardoor vrouwen zich uit hunondergeschik-
te positie losmaken, respectievelijk naar de factoren waardoor deze 
processen ontstaan of worden afgeremd; 

b. de staatssecretaris: de staatssecetaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid; 

c. de minister: de minister van Onderwijs en Wetenschappen en voor 
het Wetenschapsbeleid; 

d. de ICE: de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebe-
leid; 

e. bestedingsplan: een plan met concrete voorstellen voor de besteding 
van beschikbaar gestelde gelden; 

f. werkplan: een plan van activiteiten, waarbij prioriteitsstelling en 
tijdsplanning is aangegeven; in dit plan is verwerkt een evaluatie van het 
functioneren tot dan toe. 

Artikel 2 

Er is voor een periode van zes jaar een Stimuleringsgroep Emancipatie-
onderzoek (STEO). 

Artikel 3 

Er is voor een periode van zes jaar een «Stimuleringsfonds Emancipatie-
onderzoek». 

Artikel 4 

Algemene taak en werkterrein van de STEO 

1. De stimuleringsgroep stimuleert het verrichten en doen verrichten van 
emancipatie-onderzoek door onderzoeksinstellingen, door de overheid, 
door het bedrijfsleven, door universiteiten en door individuele onderzoe-
kenden. 
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2. De stimuleringsgroep doet suggesties ten aanzien van de velden van 
emancipatie-onderzoek die prioriteit verdienen. 

3. De stimuleringsgroep stelt bestedingsplannen op ten behoeve van de 
uitgaven van het stimuleringsfonds en voert deze uit, nadat ze zijn goedge-
keurd door de staatssecretaris. 

Artikel 5 

Taakvervulling STEO 

1. De stimuleringsgroep stimuleert dat organen die zich bezighouden 
met programmering, beleidsbepaling en financiering van onderzoek, meer 
voorrang geven aan emancipatie-onderzoek en facetten van emancipatie-
onderzoek en daarbij rekening houden met de door de stimuleringsgroep 
aangegeven prioriteitsvelden. 

2. De stimuleringsgroep activeert individuele onderzoekenden en 
onderzoeksinstellingen om voorstellen uit te werken op die velden van 
emancipatie-onderzoek, die door de stimuleringsgroep als prioriteitsvelden 
zijn aangemerkt. 

3. De stimuleringsgroep stimuleert de inventarisatie van lopend en 
verricht emancipatie-onderzoek (door anderen), alsmede de voorlichting 
over en de verspreiding van resultaten van emancipatie-onderzoek. 

4. De stimuleringsgroep adviseert over onderzoeksvoorstellen. 

Artikel 6 

Stimuleringsfonds 

1. Voor het stimuleringsfonds zijn de middelen voorzien op de begroting 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

2. Uit het stimuleringsfonds kan emancipatie-onderzoek bekostigd 
worden van de volgende categorieën: 

- trendrapporten 
- scriptie-onderzoek 
- kleinschalig praktijkgericht onderzoek 
- onderzoeksopzetten. 

Tevens kan uit dit fonds in beperkte mate de uitvoering van ander 
emancipatie-onderzoek worden gefinancierd. 

3. De gelden uit het stimuleringsfonds worden uitgegeven op basis van 
een bestedingsplan. 

Artikel 7 

Samenstelling 

1. De stimuleringsgroep bestaat uit maximaal 10 personen, te weten: 
a. een onafhankelijke voorzitter; 
b. zes gekwalificeerde personen uit kringen van het emancipatie-on-

derzoek met velddeskundigheid; 
c. drie vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen; 
d. de secretaris, neemt als adviserend lid aan de stimuleringsgroep deel. 
2. a. In overeenstemming met de minister, benoemt en ontslaat de 

staatssecretaris de voorzitter en de overige leden. 
b. De benoeming van de in het eerste lid onder c bedoelde vertegen-

woordigers geschiedt op voordracht van de betrokken ministers. 

Artikel 8 

De stimuleringsgroep besluit bij meerderheid van stemmen. Zij richt zelf 
haar werkzaamheden in. 
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Artikel 9 

Werkwijze STEO 

1. De stimuleringsgroep stelt eenmaal jaarlijks, en wel vóór 1 mei, een 
werkplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de staatssecretaris. Deze 
vraagt hierover advies aan de ICE. 

2. De stimuleringsgroep stelt tenminste eenmaal per jaar een bestedings-
plan op én legt dit ter goedkeuring voor aan de staatssecretaris. Deze 
vraagt hierover advies aan de ICE. 

3. De stimuleringsgroep kan ten behoeve van de uitoefening van haar 
taak subgroepen in stellen. Zij kan ook personen die niet lid zijn van de 
stimuleringsgroep in de subgroep benoemen. 

4. Voor de uitvoering van haar taken wordt de stimuleringsgroep 
bijgestaan door een Bureau. Het Hoofd van het Bureau treedt op als 
secretaris en is als zodanig toegevoegd aan de stimuleringsgroep als 
adviserend lid. 

Artikel 10 

1. De kosten van de stimuleringsgroep en het Bureau komen ten laste 
van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs 
en Wetenschappen. 

2. Aan de niet-ambtelijke leden van de stimuleringsgroep inclusief de 
voorzitter worden vacatiegelden verleend. Hierop is het Vacatiegeldenbesluit 
van toepassing. 

Artikel 11 

Het beheer van het archief van de stimuleringsgroep geschiedt met 
inachtneming van de bepalingen van het Besluit Post- en Archiefzaken 
Rijksadministratie (Stb. K 425) op overeenkomstige wijze als ten departe-
mente van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het archief wordt na zes 
jaar, bij opheffing van de stimuleringsgroep, overgedragen aan het Hoofd 
van de algemene secretarie van dat ministerie. 

Artikel 12 

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant. 
2. Het treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 
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