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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 5 juni 1984 

De vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid1 voerde op 8 mei 1984 
een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mevrouw mr. A. Kappeyne van de Coppello, over het 
verslag van de bijeenkomst van 8 maart 1984 van de Informele Raad (EG) 
inzake vrouw en werkgelegenheid in de gemeenschap (zie bijlage). 

De commissie heeft de eer daarover als volgt verslag uit te brengen. 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh (V.V.D.) haalde de passage in het 
verslag aan waar wordt gezegd dat de Franse ministervan Emancipatiezaken, 
tevens voorzitter van het informele overleg, een mentaliteitsverandering in 
Europa heeft bespeurd als het gaat om het streven van vrouwen naar 
economische zelfstandigheid. Zij moet dan niet het oog op Nederland 
hebben gehad. De praktijk hier geeft aan dat die mentaliteit nog lang niet 
vaststaat. Bovendien spreekt zij zich zelf ook tegen als zij toch maatregelen 
wil juist om die mentaliteit te veranderen. Die maatregelen op zich zijn 
goed. Voor Nederland zou kunnen worden getracht om bij voorbeeld de 
tussenscholing uit het ESF te financieren. Nadere informatie wenste 
mevrouw Rempt over de Westduitse modelprojecten voor op de arbeids-
markt terugkerende vrouwen. 

Uitsluitend de nadruk leggen op maatregelen ter bestrijding van werk-
loosheid onder jonge vrouwen is onjuist. Zij noemde het wel een verbetering 
dat in het kader van een bestrijding van de jeugdwerkloosheid men niet 
meer alleen het oog heeft op jongens. 

De staatssecretaris zegt terecht dat het bedrijfsleven zou moeten worden 
gestimuleerd tot het in gang zetten van activiteiten. Het verdient tevens 
aanbeveling ook de vakbeweging van de ernst te doordringen. Ro!doorbre-
king is een belangrijke doelstelling. Mevrouw Rempt bepleitte dat dit 
vooral zou moeten geschieden langs de weg van het verduidelijken aan 
mannen dat die roldoorbreking voordelen heeft. 

Tot slot vroeg zij over welke resolutie op blz. 2 van het verslag wordt 
gesproken. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (P.v.d.A.) was van oordeel dat de staatsse-
cretaris in haar bijdrage van het informele EG-overleg een goed beeld heeft 
geschetst van de situatie waarin het emancipatiebeleid in Nederland zich 
bevindt: algemene instemming met de noodzaak van een beleidsplan, 
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doch kennelijk veel problemen met het tot stand brengen ervan. Zij sprak 
de hoop uit dat het feit dat in internationaal verband het beleidsplan is 
aangekondigd, eraan zou meewerken dat het ook inderdaad de Kamer snel 
zou bereiken. 

Zij had veel waardering voor het feit dat de staatssecretaris kennelijk als 
enige een relatie heeft willen leggen tussen seksueel geweld jegens 
vrouwen en het streven naar economische onafhankelijkheid. Nederland 
moet deze voortrekkersrol blijven vervullen. 

Kritiek had mevrouw Van Nieuwenhoven op het feit dat het beleid hier 
achterblijft bij het beleid in de andere EG-landen. Op vele punten wordt 
door Nederland wetgeving niet aangepast aan de EG-richtlijnen. 

De staatssecretaris zal er voorts bij de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op moeten aandringen de op 6 juni a.s. door de EG-mi-
nisterraad te behandelen resolutie te onderschrijven. Hier is reden toe, 
gezien eerdere uitlatingen van deze bewindsman. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen (C.D.A.) had, zoals wel meer gebeurt, een 
discrepantie geconstateerd tussen opvattingen aan de basis en die aan de 
(politieke) top. Als de Franse minister stelt dat het salaris van de vrouw 
slechts als bijkomend salaris wordt beschouwd, gaat zij voorbij aan de 
praktijk (buiten Nederland) die aantoont dat dit als zelfstandig wordt 
beschouwd. 

De staatssecretaris doet er goed aan de suggestie om meer gebruik te 
maken van het ESF ter harte te nemen, zodat publikaties, waarin wordt 
gemeld dat Nederland dit tot nu toe te weinig heeft gedaan, overbodig 
worden. Wat moet overigens onder de «inhaalwet» worden verstaan? Kan 
de staatssecretaris meedelen hoe commissaris Richard zijn pleidooi voor 
positieve maatregelen om jonge vrouwen in de gelegenheid te stellen hun 
vakbekwaamheid te verbeteren, heeft beargumenteerd? 

Het zou interessant zijn te vernemen welk beleid in het Verenigd Koninkrijk 
wordt gevoerd waardoor vrouwen kennelijk niet, zoals in andere landen, 
door werkloosheid worden getroffen. 

Op blz. 4 van het verslag wordt gesproken over positieve actieprogram-
ma's. Zijn deze reeds vastgesteld? Zo neen, wanneer zijn ze te verwachten? 
Geldt de mededeling dat ervaringen met positieve acties zijn opgedaan ook 
voor de in Nederland gevestigde bedrijven? 

Mevrouw Evenhuis zei tot slot de opmerking van de staatssecretaris dat 
wetgeving ter stimulering van de verbetering van de positie van de vrouw 
prematuur zou zijn, niet te willen onderschrijven. Wellicht dat zij in het licht 
van recente studies nog tot een andersluidend oordeel komt. 

Antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Na een korte uiteenzetting over het karakter van het overleg en de 
gevolgde orde meldde de staatssecretaris dat een meerderheid voor 
continuering ervan is. Als dit mocht gebeuren dan zal het karakter vanzelf 
veranderen. De deelnemers zullen dan moeten rapporteren over de 
voortgang. Zij meende dat hiervan zeker stimulansen zouden kunnen 
uitgaan. 

Er bestaat inderdaad verschil van opvatting over de behoefte aan 
economische zelfstandigheid. Er is hier sprake van een proces dat in 
ontwikkeling is. In Nederland wordt het streven naar die zelfstandigheid in 
meerderheid geaccepteerd. De rol van de overheid kan slechts een stimule-
rende zijn. Als de Franse minister, tevens voorzitter van het overleg, 
spreekt over een mentaliteitsverandering heeft zij ongetwijfeld het oog 
gehad op de EG in haar totaliteit. 

De tussenscholing is een belangrijke zaak. In het deelproject vrouwen en 
werkgelegenheid, waarin de vrouwenwinkels zijn opgenomen, wordt 
hieraan aandacht besteed. De activiteiten zijn gericht in het bijzonder op 
vrouwen die lange tijd niet beroepsmatig actief zijn geweest. De Westduitse 
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modelprojecten zijn op dit moment niet beschikbaar. Getracht zal worden 
ze nog voor de behandeling van de reparatienota (18 269) ter kennis te 
brengen van de Kamer. 

Het werkgelegenheidsbeleid is in Nederland gericht op werkloze jongeren. 
In het kader van het emancipatiebeleid zullen ook vrouwen boven 23 jaar 
kansen krijgen. Uit de WVM worden bij voorbeeld gelden vrijgemaakt ten 
behoeve van deelname van vrouwen die geen recht hebben op een 
uitkering, aan het derde arbeidscircuit. De ontwerp-resolutie, waarvan in 
het verslag van de informele raad sprake is, is door de Europese Commissie 
reeds goedgekeurd. Op 7 juni aanstaande zal de ministerraad van de EG 
zich erover buigen. Voorafgaande hieraan zal overleg ten departemente 
worden gevoerd. 

Het is in tegenstelling tot wat mevrouw Van Nieuwenhoven wil niet 
nodig om druk op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 
te oefenen, daar hij over emancipatiebeleid hetzelfde denkt. 

Begin juli zal het emancipatiebeleidsplan in de Nederlandse ministerraad 
worden behandeld. Vervolgens zal de Emancipatieraad om advies worden 
gevraagd. De Kamer zal op dat moment reeds kennis kunnen nemen van 
de nota, die in het licht van het advies uiteraard nog zal moeten worden 
beschouwd. 

De staatssecretaris voegde aan de passage in het verslag over seksueel 
geweld nog toe dat deze is opgenomen ter illustratie. Seksueel geweld is 
een begeleidend verschijnsel bij de moeilijkheden die vrouwen op de 
arbeidsmarkt ondervinden. 

Wat de uitvoering door Nederland van de richtlijnen betreft, sprak zij de 
hoop uit dat spoedig kan worden gemeld dat problemen ter zake zijn 
opgelost. De participatie van vrouwen aan het arbeidsproces is inderdaad 
achtergebleven bij de ons omringende landen. Er is een positieve ontwik-
keling gaande. Verwacht wordt dat aan het eind van de jaren negentig de 
participatieraad zal zijn opgelopen van Vi tot 'fe. 

Berichten in de pers als zou Nederland te weinig gebruik maken van het 
ESF zijn onwaar. Op dit moment is een aantal projecten, waaronder die ter 
zake van beroepsopleiding van vrouwen in niet-traditionele beroepen, 
ingediend. In de maand juli 1984 zal daarover worden beslist. 

De Franse inhaalwet bevat procedures voor positieve acties. Dit begrip 
komt uit de VS. Doel ervan is vrouwen meer en hogere functies te laten 
vervullen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van quotaregelingen of het 
stellen van voorwaarden aan bedrijven bij subsidieverlening of verlening 
van opdrachten door de overheid. Voor meer informatie over positieve 
actieprogramma's verwees de staatssecretaris naar paragraaf 8.3 uit de 
reparatienota (18 269, nr. 2, blz. 20). 

Zij zei geen wettelijke bepalingen te overwegen, omdat zij van oordeel is 
dat eerst moet worden getracht het bedrijfsleven op vrijwillige basis tot 
positieve acties te bewegen. In het Verenigd Koninkrijk zijn daarmee goede 
ervaringen opgedaan, vandaar dat de Nederlandse benadering, dat een 
wettelijke regeling prematuur is, door dit land werd onderschreven. 

De bedrijven waarvan het verslag vermeldt dat er positieve ervaringen 
zijn opgedaan, bevinden zich in België. In Nederland is in het bankwezen 
een enkele aanzet ertoe gegeven. 

Discussie in tweede termijn 

Mevrouw Van Nieuwenhoven vroeg nog of bij voortgaande bijeenkomsten, 
zoals op 8 maart 1984 gehouden, het karakter informeel zal blijven. Zij bleef 
van mening dat een zekere druk op de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid noodzakelijk is, gezien de plannen die het kabinet heeft 
met betrekking tot het sociale zekerheidsstelsel in het bijzonder voor 
vrouwen. 

Zij zei voorts het betoog van de staatssecretaris over de positieve 
actieprogramma's in grote lijnen te kunnen onderschrijven. Wel wenste zij 
nog de stimulerende rol van de overheid ter zake te benadrukken. 
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Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh benadrukte nogmaals dat binnen 
het regeringsbeleid ter bestrijding van werkloosheid door de gekozen 
accenten de positie van de oudere vrouw onderbelicht blijft. 

Op de positieve acties wenste zij nader in te gaan in de uitgebreide 
commissievergadering over de reparatienota. 

Zij drong er bij de staatssecretaris op aan contact op te nemen met 
Philips Nederland waar op dit moment initiatieven in deze richting worden 
ontplooid. Het is overigens wenselijk dat de aandacht voor positieve acties 
zich niet alleen richt op de grote bedrijven. Wellicht dat het organiseren 
van een symposium een goede aanzet is, omdat de bedrijven dan direct, 
derhalve niet via hun organisaties, worden benaderd. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen vroeg nog of het informele overleg van 8 
maart 1984 een vervolg is geweest op de door de toenmalige staatssecretaris 
Kraaijeveld-Wouters georganiseerde «Kurhaus-conferentie». 

De bewindsvrouwe zei te verwachten dat de bijeenkomsten, zoals op 8 
maart 1984 gehouden, ook in de toekomst informeel van karakter zullen 
blijven. Uit haar betoog in eerste termijn mag, zo deelde zij mede, niet 
worden opgemaakt dat de regering in het geheel geen taak zou hebben te 
vervullen bij het tot stand komen van positieve actieprogramma's. Het ligt 
bij voorbeeld in de bedoeling ter zake een symposium te organiseren. Er 
zijn met organisaties onder andere uit de sfeervan hetmidden-en kleinbedrijf 
reeds contacten gelegd. Aan die kant bestaat de bereidheid om over het 
onderwerp mee te denken. 

Met belangstelling had zij kennis genomen van de mededeling dat er bij 
Philips initiatieven zijn ontplooid. Bedrijven, waar op dit gebied iets 
gebeurt, kunnen, zeker als ook de bedrijfsresultaten zijn verbeterd, een 
voorbeeldfunctie vervullen. De staatssecretaris sprak de hoop uit dat een 
en ander ook in het midden- en kleinbedrijf weerklank zou vinden. Zij zei 
zich op dit moment te beraden over de wijze waarop deze sector zou 
worden benaderd. 

Aan het adres van mevrouw Rempt merkte zij op de positie van de 
oudere vrouw in het regeringsbeleid te zullen bewaken. 

De staatssecretaris antwoordde tot slot op de vraag van mevrouw 
Evenhuis-van Essen dat de «Kurhaus-conferentie» is belegd in het kader 
van de Raad van Europa. Historisch gezien bestaat er formeel geen direct 
verband. 

De voorzitter van de commissie, 
Dales 

De griffier van de commissie, 
Bellekom 
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Verslag Informele Raad (EG) inzake vrouw en werkgelegenheid in de 
Gemeenschap; bijeenkomst van Ministers van Arbeid; Parijs 8 maart 1984 

Inleiding 

Of donderdag 8 maart 1984 internationale vrouwendag als een mijlpaal 
moet worden beschouwd in de Europese geschiedenis van de vrouw, valt 
op dit moment nog niet te overzien. Vast staat echter wel dat voor de 
eerste maal in de geschiedenis een (weliswaar informele) Raad werd 
gewijd in het bijzonder aan hetvraagstuk van de vrouwen werkgelegenheid. 
Deze bijeenkomst, onder auspiciën van het Franse voorzitterschap, zou een 
«push» moeten geven ter verbetering van de positie van de vrouw in 
Europa. 

Hoewel de vergadering in het teken stond van de vrouw waren er echter 
maar weinig vrouwelijke bewindspersonen te bespeuren. Behalve voorzitter 
mme. Roudy, de Franse minister van Emancipatiezaken, was mw. Kappeyne 
v.d. Coppello de enige vrouwelijke deelneemster op dit niveau. De overige 
aanwezigen waren heren ministers ofwel staatssecretarissen van Arbeid. 

De onderwerpen die aan de orde kwamen betroffen met name de 
vrouwenwerkloosheid (de verwezenlijking van een communautaire actie 
tegen deze vorm van werkloosheid; tevens onderwerp van een ontwerp-
resolutie die momenteel in Raadskader wordt voorbereid) en de stimulering 
van positieve maatregelen voor de werkgelegenheid voor vrouwen om te 
komen tot gelijke kansen. 

Ten aanzien van dit laatste punt zal de Europese Commissie binnenkort 
een voorstel voor een aanbeveling indienen. 

Mme. Roudy opende deze dag met een bijzondere toespraak, waarin zij 
poogde een kader aan te geven waarbinnen verbeteringen zouden moeten 
worden aangebracht ten aanzien van de positie van de vrouw. Zij merkte 
op dat in feite de huidige economie nog steeds is gebaseerd op een 
dubbele arbeidsmarkt, een mannelijke en een vrouwelijke. Deze scheiding 
in de arbeidsmarkt is gestoeld op het idee dat het salaris van de vrouw 
slechts als een bijkomend salaris wordt beschouwd. De afgelopen jaren 
heeft er een mentaliteitsverandering in Europa plaatsgevonden. Bij de 
vrouwen bestaat behalve de noodzaak ook een grotere aspiratie om actief 
deel te nemen aan het beroepsproces. De culturele bepaaldheid van het 
begrip salaris als een bijkomend element is een volkomen achterhaald idee 
geworden. 

Er dienen nu maatregelen te worden genomen om de werkloosheid van 
vrouwen aan te pakken en positieve acties op touw te worden gezet ten 
behoeve van de mentaliteitsverandering op dit gebied. Deze acties werden 
door mme. Roudy kernachtig «inhaalmaatregelen» genoemd. 

Enkele maatregelen: een groter aandeel van het Europees Sociaal Fonds 
voor vrouwen(projecten) en de verbetering van de beroepsopleiding. 

Niet alleen de overheid zou het kader voor deze maatregelen moeten 
scheppen, maar eveneens dienen zij «van onderaf» in het bedrijf te worden 
toegepast. In dit verband werd het recente Franse voorbeeld aangehaald 
van de nieuwe «inhaalwet» van juli 1983 die het kader aangeeft voor gelijke 
behandeling van binnenuit in de onderneming zelf. 

Mme. Roudy besloot haar openingswoord met de suggestie om ieder 
jaar in Gemeenschapsverband een dergelijke bijeenkomst te organiseren 
met de bedoeling jaarlijks een balans op te maken en perspectieven te 
formuleren ten aanzien van het probleem van de werkgelegenheid van 
vrouwen. 

Vervolgens sprak zij de hoop uit dat de Resolutie ter bestrijding van de 
vrouwenwerkloosheid op 7 juni aanstaande tijdens de Sociale Raad zou 
kunnen worden aangenomen. De Europese Commissie werd verzocht zo 
snel mogelijk haar voorstel betreffende de positieve acties in te dienen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 100 hoofdstuk XV, nr. 72 5 



Ook commissaris Richard van de Europese Commissie benadrukte in zijn 
inleiding het belang van positieve maatregelen om jonge vrouwen in de 
gelegenheid te stellen hun vakbekwaamheid te verbeteren. Het Europees 
Sociaal Fonds zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. De beschik-
baarheid van gegevens op dit gebied zou van grote waarde kunnen zijn, 
alsmede het voeren van campagnes die het publiek bewust moeten maken 
ten aanzien van het probleem van jonge vrouwen. Een resolutie op dit 
gebied is hierbij ook van groot belang. 

Bestrijding werkloosheid onder vrouwen 

Het debat dat zich in de eerste plaats beperkte tot het eerste thema, de 
bestrijding van de werkloosheid onder vrouwen, vond plaats in de vorm 
van interventies. In deze interventies werd in hoofdzaak de nationale 
situatie ten aanzien van dit probleem belicht. Hieruit bleek tevens dat de 
meeste lid-staten zich zouden kunnen verenigen met een Resolutie zoals 
thans voorligt. Alleen het VK opperde grote bezwaren tegen dit initiatief. 
De gedachte van mme. Roudy ten aanzien van een jaarlijkse bijeenkomst 
op 8 maart, vond in het algemeen instemming bij de delegaties. 

Een tafelronde gaf het volgende beeld: 

De Griekse minister Yiannopoulos kon de inhoud van de Resolutie 
onderschrijven. Vermeld werd een door de Griekse regering vastgesteld 
5-jarenprogramma dat ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in 
Griekenland moet opheffen. Hieruit zijn voortgekomen de wet met betrekking 
tot de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling in de arbeidsre-
latie en een Raadgevend Orgaan op dit gebied. 

Yiannopoulos benadrukte het vraagstuk van de gelijke kansen in de 
zogenaamde probleemgebieden. De Gemeenschap, met name de Raad, 
zou hulp kunnen bieden ter verbetering van de sociale infra-structuur. Het 
ESF zou hierbij een rol kunnen spelen. Ook een voorstel van de Commissie 
met betrekking tot positieve acties zou door de Griekse regering worden 
toegejuicht. 

De Duitse staatssecretaris Vogt onderstreepte het belang van het 
Europees Sociaal Fonds als een instrument van actief arbeidsmarktbeleid. 
Tevens werd de noodzaak naar voren gebracht van solidariteit ten aanzien 
van het probleem van de vrouwenwerkloosheid. 

Gemeenschappelijke impulsen kunnen leiden tot congruentie van 
nationaal beleid. Een Resolutie is daartoe een geëigend instrument. Een 
goede opleiding is onontbeerlijk. In de BRD zijn de mogelijkheden verruimd 
voor meer herplaatsen voor jongens en meisjes, modelprojecten voor 
terugkerende vrouwen en projecten om de toegang van vrouwen tot 
technische beroepen te vergroten. Dhr. Vogt benadrukte het belang van 
een richtlijn inzake deeltijdarbeid en een sociaal actieprogramma op 
middellange termijn. 

De plaatsvervangend staatssecretaris van het Verenigd Koninkrijk, Clark, 
geloofde niet zozeer in maatregelen in het bijzonder gericht op vrouwen. 
In het VK worden de vrouwen niet in die mate als in andere landen door de 
werkloosheid getroffen. Het is niet goed om maatregelen voor te schrijven 
die in het nadeel kunnen werken van andere groepen. De traditionele 
rolverdeling zou puur door overtuiging kunnen veranderen. 

De Nederlandse staatssecretaris mw. Kappeyne v.d. Coppello meende in 
dit verband geen grote activiteiten van allure te kunnen vermelden. Als 
«enkele druppels op de gloeiende plaat» werden genoemd een intensief 
onderwijsemancipatiebeleid dat meisjes op de beroepsarbeid zou moeten 
toerusten en voorbereiden, opleidingen in niet-traditionele beroepen, 
vrouwen-«werkwinkels» voor her- intredende vrouwen. 
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Een ander aspect dat naar voren werd gebracht is dat van «ongewenste 
intimiteiten» op de werkplek. Mw. Kappeyne vestigde de aandacht op het 
feit dat in Nederland een begin is gemaakt met een beleid ter bestrijding 
van seksueel geweld jegens vrouwen en meisjes. 

Binnenkort zal echter het Emancipatiebeleidsplan in de ministerraad 
worden vastgesteld, waarin de economische zelfstandigheid van vrouwen 
centraal wordt gesteld. Ook mw. Kappeyne juichte het idee toe van een 
jaarlijkse bijeenkomst van een dergelijke Raad. Deze Raad zou dan wel iets 
moeten kunnen opleveren, in de zin van constatering van verbeteringen op 
dit gebied. 

Minister Quinn van Ierland achtte het van belang het probleem van de 
werkloosheid allereerst in zijn algemeenheid aan te pakken. Voor meisjes 
zouden in het bijzonder belemmeringen moeten worden weggenomen ten 
aanzien van de toegang tot technische en wetenschappelijke beroepen. De 
genoemde Resolutie zou moeten leiden tot een sociaal actieprogramma op 
korte termijn. 

Dhr. Juncker, de Luxemburgse staatssecretaris, gaf aan dat het probleem 
van de vrouwenwerkloosheid in zijn land ook actueel is. Luxemburg kent 
echter in vergelijking met andere lid-staten relatief weinig (vrouwelijke) 
werklozen. 

De Luxemburgse regering heeft bijzondere programma's opgesteld voor 
opleiding van meisjes. 

Dhr. Juncker meende dat de bewuste resolutie pragmatisch en realistisch 
genoeg is om te kunnen worden aangenomen. 

De Belgische minister Hansenne was het eens met zijn collega Quinn om 
allereerst de werkloosheid in het algemeen te bestrijden. De sociale 
arbeidstijd zou moeten worden georganiseerd maar een verdere doorvoering 
van de arbeidsduurverkorting zou voor België, dat naar verhouding de 
meeste werklozen in de Gemeenschaptelt, niet kunnen worden gerealiseerd. 
Het probleem met invoering van nieuwe stelsels, zoals deeltijdarbeid, is dat 
het op zich wel weer zou kunnen leiden tot nieuwe discriminaties. 

De ontwerp-richtlijn deeltijdarbeid is voor België aanvaardbaar. Tevens 
juichte dhr. Hansenne het initiatief inzake ouderschapsverlof toe. 

De Italiaan Conti-Persini, plv. staatssecretaris, merkte op dat het Sociaal 
Fonds laat zien dat flankerende maatregelen door de overheid in de marge 
van waarde kunnen zijn. De Gemeenschap moet een instrument aanvaarden 
om de nodige stimulans te geven voor de verbetering van de werkgelegen-
heidssituatie van de vrouw. 

Minister Ralite van Frankrijk gaf aan dat de gelijke beloning van mannen 
en vrouwen nog steeds een probleem is op de arbeidsmarkt. Steekproeven 
bij bedrijven wezen uit dat vrouwen doorgaans ongeveer 5% minder 
werden betaald dan mannen in dezelfde functies. Het probleem van de 
werkloosheid betreft met name jonge vrouwen. De mentaliteit is veranderd. 
Beroepsactiviteit is voor deze categorie vrouwen vanzelfsprekend geworden. 

Nieuwe beroepsterreinen zouden moeten worden aangepakt. Door de 
invoering van nieuwe technologieën zou de arbeidsmarkt flexibeler kunnen 
worden gemaakt. 

Speciale acties in Frankrijk: 
- juridische erkenning van de gelijkheid van de vrouw in het bedrijf; wet 

van juli '83; 
- regeringsinitiatieven met betrekking tot beroepsopleiding; 
- (collectieve) vermindering van arbeidstijd. 

De Deense ambtenaar mw. Friis-Olsen, achtte met name gerichte 
voorlichting belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen op de beroepskeuze 
van de vrouw. 
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Positieve acties 

Aangezien dit thema nauw verweven is met het thema werkloosheid 
vond men in de interventies van de lid-staten veel elementen terug die al 
eerder waren uitgesproken. Uitgangspunt waren de ideeën van de Europese 
Commissie over de opzet van positieve actieprogramma's die zij verwerkt 
in een ontwerp-aanbeveling die de Commissie op korte termijn hoopt in te 
dienen. Het ontwerp bevat een algemene kaderstrategie op welk terrein de 
positieve acties dienen te worden gericht. Voorlichting en het verzamelen 
van statistische gegevens nemen hier een belangrijke plaats in. Verder 
omvat het ontwerp een aantal stimulerende maatregelen ter verbetering 
van scholing, arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid voor vrouwen. 

Zowel mme. Roudy als dhr. Richard gingen nader op het Commissie-
voorstel in. De positieve acties passen binnen het kader van de tweede 
Richtlijn gelijke behandeling. 

Zowel binnen de onderneming als op nationaal niveau zal ervoor dienen 
te worden gewaakt dat positieve actieprogramma's worden voorgelegd en 
ook uitgevoerd. Regelmatig zal verslag moeten worden gedaan over de 
uitvoering ervan. Het voorstel van dhr. Richard dat is besproken met de 
Europese organisaties van werkgevers en werknemers werd in het algemeen 
positief ontvangen. 

Mme. Roudy en dhr. Richard vermeldden vervolgens nog enkele ervaringen 
opgedaan met positieve acties in verschillende bedrijven (Moulinex, 
Philips, het bankwezen). 

De delegaties merkten in het kort nog het volgende op: 

Nederland: Mw. Kappeyne v.d. Coppello heeft grote inspiratie opgedaan 
tijdens het colloquium dat eind september van het vorige jaar te Athene 
gehouden werd. Zij achtte het van belang te stimuleren dat in het bedrijfs-
leven zelf activiteiten op gang worden gezet. Op het niveau van de onder-
neming dient dit ontwerp regelmatig aan de orde te komen en op planmatige 
wijze gewerkt te worden aan de verbetering van de positie van de vrouw. 
Wetgeving ter stimulering hiervan zou in deze fase nog wat prematuur 
zijn. Belangrijk is ook de voorbeeldwerking van praktijkervaringen in de 
bedrijven. Andere bedrijven zouden concrete aanknopingspunten hierin 
kunnen vinden. Mw. Kappeyne stelde vervolgens dat de overheid met een 
gerichte voorlichting hierop zou kunnen inspelen. De discussie over 
positieve actie zou op zoveel mogelijk plaatsen op gang moeten worden 
gebracht, zodat als het ware een netwerk ontstaat vanwaaruit diverse 
ontwikkelingen elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Bij de voorlich-
ting is het zeer belangrijk dat men doordrongen raakt van de voordelen 
verbonden aan positieve actie. Dit zou een duidelijk incentive zijn voor het 
gehele personeelsbeleid. 

Mw. Kappeyne legde er de nadruk op dat ontwikkeling alleen kans van 
slagen heeft als het gepaard gaat met flankerend beleid van de overheid, 
gericht op vergroting van de mogelijkheden betaalde arbeid en verzorgende 
taken te combineren. 

De Griekse delegatie sprak zich uit vóór een aanbeveling op dit gebied. 
In Griekenland zijn maatregelen in voorbereiding ten behoeve van zwangere 
vrouwen om tijdens de zwangerschapsperiode de mogelijkheden tot 
toegang tot het arbeidsproces te vergroten. 

Ook de delegatie van de BRD sprak zich positief uit. Vooral c.a.o.-partners 
zullen een rol moeten gaan spelen bij het ontwikkelen van deze acties. 

Het Verenigd Koninkrijk achtte het nog te vroeg voor aan aanbeveling op 
dit gebied en onderschrijft de stelling van de Nederlandse delegatie dat 
wetgeving op dit gebied nog prematuur is. 
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Een actieve rol is weggelegd voor de sociale partners, de overheid zou 
voor verspreiding van de informatie moeten zorgdragen. Het is van belang 
dat in een eventuele communautaire aanbeveling op dit gebied rekening 
zal worden gehouden met de nationale situatie(s). 

De Belgische delegatie deelde mee, dat in België een studie zal worden 
gemaakt over de situatie van vrouwen in overheidsdiensten. Tevens zullen 
er studiedagen worden georganiseerd over maatregelen met betrekking tot 
positieve acties. 

De Italiaanse delegatie was verheugd over de suggesties die de heer 
Richard naar voren heeft gebracht. Vanuit de Gemeenschap zou een grote 
stimulans kunnen uitgaan. Tevens werd opgemerkt dat dieper zal moeten 
worden ingegaan op de oorzaken die tot de huidige situatie hebben geleid. 
De nadruk zal moeten worden gelegd op de vorming in het middelbare 
onderwijs en activiteiten buiten de school om. Deze moeten inspelen op de 
behoeften van het bedrijfsleven. De arbeidsbureaus zouden een voorlich-
tende functie kunnen hebben in de vorm van het uitwisselen van hun 
ervaringen over en weer. 

Luxemburg ondervindt op dit gebied een grote vertraging vergeleken bij 
de andere lid-staten. Voorlichting over stimulering van positieve maatregelen 
heeft scherpe kritiek opgeleverd van de Luxemburgse werkgevers, aldus de 
Luxemburgse delegatie. Wel bestaan er projecten voor opleiding van 
vrouwelijke lassers, en voor vrouwen in de gendarmerie. Deze blijken zeer 
succesvol te zijn. 

De leren achtten het van groot belang om gezamenlijk ervaringen uit te 
wisselen. Ervaringen in andere landen kunnen van nut zijn voor de nationale 
praktijk. 

De Deense delegatie staat positief tegenover de voorstellen van de 
Commissie. De lid-staten moet echter wel een zo groot mogelijke vrijheid 
worden gelaten ter verwezenlijking hiervan. 

Constateringen 

Mme. Roudy beëindigde tot slot de bijeenkomst met een aantal indrukken 
van deze dag. Zij merkte op dat door het houden van deze «première» 
nuttig werk is verricht. Zij sprak de verwachting uit dat de volgende 
voorzitterschappen eenzelfde initiatief zullen nemen. Met deze bijeenkomst 
zou al het een en ander zijn bereikt. Geconstateerd werd dat de invoering 
van nieuwe technologieën een bepaald risico voor een vrouw met zich 
kunnen meebrengen, maar ook een nieuwe kans voor vrouwen kunnen 
betekenen. Vrouwen moeten voorbereid zijn op vernieuwingen. Mme. 
Roudy geloofde dat de Sociale Raad in juni zal profiteren van hetgeen op 
deze door haarzelf als positieve dag ervaren, is «bereikt». 
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