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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 10 mei 1984 

Op verzoek van de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid kom ik 
hierbij terug op de vragen die tijdens het mondeling overleg op 21 april 
1983 over de standpuntbepaling ten aanzien van het rapport «Kwaliteit van 
Vrouwenarbeid» zijn gesteld over eventueel vervolgonderzoek op dit 
terrein. Verzocht was (zie kamerstuk 17 600 XV, nr. 93) om onderzoek naar: 

1. verschil in arbeidsbeleving van vrouwen en mannen; 
2. verschil in kwaliteitvan de arbeid in mannen- resp. vrouwensectoren; 
3. organisatorische problemen met betrekking tot herintreding op de 

arbeidsmarkt van vrouwen na langdurige afwezigheid; 
4. psychische belasting voor vrouwen in verband met de combinatie 

van betaalde arbeid en verzorgende taken; 
5. participatie van vrouwen op bestuursniveau, hun houding ten opzichte 

van betaalde arbeid en thuisarbeid. 

Tijdens dit overleg heb ik medegedeeld dat ik na het uitkomen van het 
derde deelrapport zou beslissen over het al dan niet instellen van genoemde 
vervolgonderzoeken. In dit overleg heb ik echter ook gezegd dat ik er de 
voorkeur aan geef om naar aanleiding van de verschillende deelstudies te 
komen met een geïntegreerde beleidsnota over de kwaliteit van vrouwen-
arbeid. Immers: standpuntbepalingen per rapport leiden door de gebon-
denheid aan de inhoud van deze rapporten tot een vrij willekeurige en 
verbrokkelde beleidsbepaling. Deze voorkeur om nu te gaan werken aan 
een geïntegreerde beleidsnota over de kwaliteit van vrouwenarbeid, waarin 
ook de resultaten van een aantal recente studies op het terrein van vrouwen-
arbeid zullen worden betrokken, brengt met zich dat ik het op dit moment 
niet wenselijk acht tot nieuw onderzoek op het terrein van de kwaliteit van 
vrouwenarbeid over te gaan. Een uitzondering geldt alleen voor de onder-
zoeken die ik reeds in de standpuntbepaling ten aanzien van het rapport 
«Risico's van chemische stoffen voor vrouwen in het beroep» heb aange-
kondigd. 

Ten aanzien van een aantal in de onderzoeksvragen genoemde gebieden 
zijn echter wel activiteiten te vermelden. In het kader van het deelproject 
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«Vrouw en Werkgelegenheid» wordt overwogen om een evaluatie-onder-
zoek te laten verrichten naar de soort banen waarin vrouwelijke herintreders 
op de arbeidsmarkt, na het deelnemen aan de beroepenoriëntatie en 
cursussen van dit project, terecht komen. Verder heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken recent een onderzoek laten verrichten, getiteld 
«Vrouwen in het openbaar bestuur». In deze studie zijn de knelpunten en 
belemmeringen geïnventariseerd die vrouwen ondervinden in functies in 
het lokale en provinciale bestuur. 

Inmiddels heeft het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
een onderzoek in voorbereiding genomen naar de doorstroming van 
vrouwen naar hogere en leidinggevende functies in het arbeidsbestel. 

Of er een hoofdonderzoek gestart zal worden naar de problematiek van 
thuisarbeid, zal ik beslissen als ik de resultaten van het methodologisch 
vooronderzoek heb bestudeerd. 

De resultaten van dit vooronderzoek worden binnenkort verwacht. Ik zal u 
van mijn beslissing op de hoogte stellen. 

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