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VOORAF 
 
 
In het Regeerakkoord 1998-20021 werd vastgelegd dat ieder departement voor deze regeerperiode 
tenminste drie concrete taakstellingen op het gebied van emancipatie zal vaststellen en uitvoeren. 
Daarmee wordt, aldus het Actieplan emancipatietaakstellingen2, het emancipatiebeleid een 
zichtbare en eigen verantwoordelijkheid voor ieder departement. 
 
Met deze bepaling in het Regeerakkoord bouwt de regering voort op een lange geschiedenis van 
departementale en interdepartementale inspanningen om emancipatieaspecten te integreren in het 
reguliere beleid. Het verzoek van de coördinerend staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid3 aan TECENA om na te gaan hoe het instrument van departementale taakstellingen 
emancipatie in deze fase van het proces bijdraagt aan de beoogde integratie, is dan ook mede in het 
licht van eerder opgedane ervaringen en inzichten geplaatst. 
 
Ondanks de inspanningen en ervaringen tot nu toe met betrekking tot departementale 
integratieprocessen van emancipatieaspecten, bleek een meer systematisch kader ter beoordeling 
van de effectiviteit daarvan, te ontbreken. TECENA heeft daarom eerst een analysekader 
ontwikkeld. Het ontwikkelen van een analysekader, in combinatie met de looptijd en de beschikbare 
middelen, maakte het noodzakelijk het onderzoek zélf te beperken tot enkele kernvragen.  
 
TECENA concludeert dat departementale processen van integratie zeker een impuls krijgen door de 
voorgeschreven taakstellingen. Dat geldt te meer naarmate daar al een draagvlak voor bestond en 
nieuw elan voor het integreren van emancipatieaspecten zichtbaar was geworden. Bij hernieuwde 
toepassing van het instrument van taakstellingen zal het, meer dan in 1999, uitdrukkelijk op het doel 
van duurzame integratie moeten worden afgestemd en moeten aansluiten op de vaak uiteenlopende 
situaties die zich op de afzonderlijke departementen voordoen.  
 
Het doel van verankering van duurzame integratie is natuurlijk complexer dan dat het alleen met 
behulp van concrete taakstellingen effectief kan worden aangejaagd; daar is meer voor nodig. Eerste 
vraag is daarbij wanneer daadwerkelijk sprake is van verankering. TECENA ziet daarin als 
essentiële elementen: 
- het fundamentele niveau van de doelstellingen van emancipatie moet in de beleidsproducten tot 

uitdrukking komen;  
- de integratie van emancipatieaspecten moet zichtbaar en controleerbaar zijn, niet verworden tot een 

verdwijntruc; 
- er moet een effectieve departementale organisatie zijn van het integratieproces. 
Voor dit laatste, een effectieve organisatie, heeft TECENA een zestal ijkpunten ontwikkeld, aan de 
hand waarvan de voortgang in de departementale integratieprocessen van emancipatieaspecten kan 
                                                 
1 TK 1997-1998, 26024, nr 10 Kabinetsformatie 1998. 
 
2Actieplan emancipatietaakstellingen departementen 1999-2002, Tweede Kamer 1998-1999, 26 206 nr. 11. 
 
3 Brief van Staatssecretaris Verstand-Bogaert dd. 24 maart 2000, DCE/2000/17 680. Zie bijlage 1. 
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worden beoordeeld. De Commissie benadrukt, dat de organisatie van duurzame integratie niet 
volgens een eenvormig patroon kan worden opgebouwd, maar juist om departementaal maatwerk 
vraagt, aangepast aan de algemene departementale organisatie, de aard van de betreffende 
beleidsterreinen en de organisatiecultuur. Ook al daarom is de eigen verantwoordelijkheid van 
departementen in deze, van groot belang. Het zijn alleen de departementen zelf die het 
integratieproces kunnen verankeren, door de inhoudelijke verbindingen tussen de eigen 
beleidsterreinen en emancipatiedoelstellingen te verhelderen en door een bij henzelf passende - 
herkenbare - organisatie te kiezen.  
      
De departementale integratieprocessen kennen, zoals TECENA in haar bevindingen constateert, 
weliswaar een eigen interne dynamiek, maar zijn ook zeker gebaat met gerichte stimulans van 
buitenaf door de regering - in het bijzonder de coördinerend bewindspersoon -,  de politiek en de 
maatschappij. TECENA doet, zowel vanuit het perspectief van de departementen als vanuit het 
perspectief van de interdepartementale coördinatie daartoe een groot aantal aanbevelingen. 
 
In samenhang met haar aanbeveling in haar eindrapportage EEN WERELD TE WINNEN 4 beveelt 
TECENA aan, een commissie van onafhankelijke externe genderdeskundigen in te stellen met een 
tweeledige opdracht: 
- blijven stimuleren van de inhoudelijke gedachtenontwikkeling ten behoeve van het adviesstelsel; 
- monitoren van de departementale integratieprocessen, onder meer door de nu uitgevoerde lichte 

vorm van visitatie over bijvoorbeeld twee jaar te herhalen, om zodoende zicht te krijgen op de 
voortgang die wordt geboekt. 

  
TECENA heeft geconstateerd dat een brede toegankelijkheid van emancipatie-informatie op veel 
departementen nog niet is gerealiseerd. Zij biedt de departementen hierin graag een handreiking, in 
de vorm van een digitale webwijzer emancipatie die een groot aantal digitale informatiebronnen (met 
links) bevat. Ze hoopt dat de departementen deze webwijzer opnemen in hun intrasites.  
 
TECENA wil tenslotte haar dank uitspreken voor de vele medewerking die zij van de 
departementen heeft ontvangen en ook voor de openheid die zij in de gesprekken heeft ervaren. 
 
 
Prof dr J. van Doorne-Huiskes, 
voorzitter TECENA 

                                                 
4 EEN WERELD TE WINNEN, eindrapportage van TECENA over het adviesstelsel. December 2000. 
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1 EMANCIPATIETAAKSTELLINGEN IN PERSPECTIEF 
 
 
1.1 Algemeen 
De opdracht aan TECENA luidde, te onderzoeken op welke wijze en in welke mate het instrument 
van departementale taakstellingen emancipatie, zoals neergelegd in het Regeerakkoord 1998, een 
effectieve bijdrage levert aan de departementale processen van duurzame integratie van 
emancipatieaspecten.  
Bij de uitwerking van deze vraagstelling onderscheidt TECENA de volgende kwesties: 
 

- de betekenis van de departementale taakstellingen emancipatie voor de departe-
mentale integratieprocessen (hoofdstuk 3); 

- de wijze waarop departementale processen van duurzame integratie zijn georga-
niseerd (hoofdstuk 4); 

- de betekenis van het instrument taakstellingen binnen het totaal van departementale 
en interdepartementale integratie-instrumenten; 

- de externe voorwaarden voor departementale processen van duurzame integratie. 
 
TECENA heeft zich in dit verkennend onderzoek vooral met de eerste twee kwesties bezig 
gehouden. Aan de hand van deze bevindingen kan worden nagegaan of, en zo ja welke andere 
instrumenten geschikt en noodzakelijk zijn om de departementale integratieprocessen  te stimuleren 
en zo mogelijk te versnellen. TECENA doet daartoe in het slothoofdstuk een aantal concrete 
aanbevelingen, onder meer ten behoeve van de Interdepartementale werkgroep voor 
mainstreaming, aangekondigd in het recente Meerjarenbeleidsplan Emancipatie5. De werkgroep zal 
in 2001 samenhangende beleidsvoorstellen formuleren om emancipatie beter en sneller te verankeren 
in het regulier beleid.  
 
1.2 Taakstellingen: een interdepartementaal instrument met dubbele missie 
Het instrument van departementale taakstellingen vormt één van de vele interdepartementale 
(coördinatie-)instrumenten om emancipatiebeleid te voeren. Andere voorbeelden van dergelijke 
instrumenten zijn: regeringsbrede emancipatienota's en -plannen - zoals het recent verschenen 
Meerjarenbeleidsplan Emancipatie -, politieke en ambtelijke rondganggesprekken door en 
vanwege de coördinerend bewindspersoon, een rol toekennen aan de Interdepartementale 
Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE), financiële stimulansen en concrete ondersteuning 
aan de departementen bij emancipatoire beleidsontwikkeling.    

Het specifieke instrument van departementale taakstellingen emancipatie is al eenmaal eerder ingezet, 
namelijk in het kader van het beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 19956. De 
taakstellingen vormden toen onderdeel van de brede ambitie in dit beleidsprogramma: het uitwerken 
en concretiseren van het algemeen emancipatiebeleid. En voorts: het aanpakken van belangrijke 
structurele belemmeringen die de voortgang van het emancipatiebeleid bemoeilijken en het integreren 
van emancipatiedoelstellingen in het beleid van alle departementen. Een dubbele missie dus, met een 
groot pakket van maatregelen, gericht op het tot stand brengen van concrete beleidsproducten en 

                                                 
5 Meerjarenbeleidsplan Emancipatie, Tweede Kamer, 2000-2001, 27 061, paragraaf 1.4  blz.15. 
 
6 Beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995, Tweede Kamer, 1992-1993, 22 913, nrs 1 en 2. 
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Deze dubbele missie is in de aanhef van het Actieplan emancipatietaakstellingen 7 eveneens te 
herkennen: emancipatiebeleid wordt, voor zover daarvan nog geen sprake is, een zichtbare en eigen 
verantwoordelijkheid van ieder departement. De taakstellingen zelf zijn vooral gericht op het 
realiseren van concrete, haalbare beleidsproducten, die conform de gegeven criteria ook effecten 
voor de samenleving moeten hebben. De opdracht aan TECENA geeft blijk van de wens meer 
inzicht te krijgen in de effectiviteit daarvan in de departementale processen van duurzame integratie.  
Waar de taakstellingen 1999 zich in opzet en criteria maar gedeeltelijk expliciet richten op het stimu-
leren van departementale integratieprocessen, heeft TECENA in deze verkenning vooral gekeken 
naar de voorwaarden voor een optimale effectiviteit van dit instrument. 
 
Na afloop van de uitvoering van het beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995 is door 
de ICE grondig geëvalueerd wat het effect was geweest voor de beoogde duurzame integratie in 
departementaal beleid8. De daarin vervatte gegevens, analyses, conclusies en aanbevelingen heeft 
TECENA bij haar verkennend onderzoek betrokken. In bijlage 2, waar per departement een aantal 
relevante gegevens over duurzame integratie is vermeld, heeft zij daarom ook de vergelijkbare 
gegevens voor de periode 1992-1995 kunnen opnemen.   
 
1.3 Structurele belemmeringen in het integratieproces 
Hoe effectief het instrument van departementale taakstellingen is, althans voor de departementale 
integratieprocessen, hangt vooral af van de wijze waarop zij zich richten op de structurele belemme-
ringen in die processen. Ofschoon er tussen departementen, en zelfs tussen departementale 
beleidsterreinen, de nodige differentiatie bestaat, zijn hier ook belangrijke gemeenschappelijke 
belemmeringen aan te wijzen. 
 
Inhoudelijke aspecten 
Zo concluceerde TECENA in haar eindrapportage EEN WERELD TE WINNEN 9dat veel van de 
structurele belemmeringen in het integratieproces te herleiden zijn tot haperingen in het aanbrengen 
van de inhoudelijke verbindingen tussen emancipatiedoelen en de onderscheiden beleidsterreinen. 
Als departementen de relevantie en de urgentie van emancipatiedimensies van beleidsterreinen niet 
helder en concreet voor zich zien, hebben zij ook onvoldoende zicht op de meerwaarde van een 
goede emancipatiekwaliteit in de beleidsontwikkeling. Dan ontbreekt ook de wil en motivatie om het 
bereiken van méér emancipatiekwaliteit daadwerkelijk in het departementale beleidsproces te 
organiseren. 
 
(Té) beperkte basisnoties van emancipatiedoelstellingen en -beleid  
TECENA concludeerde in eerder genoemde eindrapportage eveneens, dat dergelijke haperingen op 
hun beurt veelal terug te voeren zijn op de té beperkte basisnoties ten aanzien van 
emancipatiedoelstellingen en emancipatiebeleid. Het denken in termen van (vooral) formele en 
materiële gelijkheid van mannen en vrouwen, is op veel beleidsterreinen nog dominant. Het beleid 

                                                 
7 Zie ook: Brief van Staatssecretaris Verstand-Bogaerts aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
  dd.31 mei 2000 ter begeleiding van de eerste integrale voortgangsrapportage Actieplan 

Emancipatietaakstellingen Departementen. 
 
8 Uitvoering van emancipatiebeleid, evaluatie van de wijze waarop van 1993-1995 de ministeries uitvoering 

hebben gegeven aan het beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995, ICE [1996]. 
 
9 Zie noot 4 
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participatie, op het formuleren van streefcijfers, op het entameren van specifieke projecten die het 
bereiken van de streefcijfers moeten faciliteren. De meer fundamentele betekenissen van de 
emancipatiedoelstellingen blijven in dat geval grotendeels buiten beeld.  
 
Het streven naar gelijke posities, zo stelde TECENA in haar eindrapportage, moet steeds gepaard 
gaan met een paradigmaverschuiving, een structurele aanpassing van de institutionele en culturele 
arrangementen zoals die in de organisatie en regelgeving in de samenleving zijn neergelegd. Deze zijn 
immers vaak nog gebaseerd op traditionele man/vrouwbeelden en traditionele 
man/vrouwverhoudingen. Dat is herkenbaar in bijvoorbeeld de organisatie van de arbeid, in de 
sociale zekerheid, in normen van wet en recht, in de organisatie van de zorg, in de dagindeling van 
de samenleving, in de ruimtelijke ordening, in concepten van burgerschap en veiligheid. Dat is ook 
zichtbaar in de man/vrouwbeelden die nog vaak - onbewust en impliciet - uitgangspunt vormen in 
gedrag, opvattingen en prioriteiten van politici, werkgevers en werknemers, beleidsmakers, weten-
schappers en anderen die vorm geven aan onze samenleving, niet in de laatste plaats van mannelijke 
en vrouwelijke burgers zelf. Dat het bij vraagstukken van emancipatie mede gaat om een 
paradigmaverschuiving in deze institutionele en culturele arrangementen, wordt uitgedrukt in het 
begrip gender. Aan het begrip gender wordt inmiddels vaak het begrip diversiteit toegevoegd. 
Gender en diversiteit verwijst er naar dat gender veelal ook een rol speelt in de verscheidenheid - 
en trouwens ook in de overeenkomsten - naar bijvoorbeeld cultuur, etnische achtergrond, leeftijd, 
validiteit, seksuele voorkeur, leef- en werkpatronen van onze samenleving. 
 
1.4 Indicatoren voor paradigmaverschuiving 
TECENA heeft aanwijzingen, dat in de afgelopen jaren op een aantal grotere beleidsterreinen de 
noodzakelijke paradigmaverschuiving meer aandacht krijgt en tot ontwikkeling komt. Zonder 
volledig te willen zijn, noemt ze daarvoor de volgende indicatoren: 
- de mate waarin de vraagstellingen, respectievelijk het beleid zich niet meer alleen richten op de 

positie van vrouwen, maar ook op de positie van mannen, en hun opvattingen en gedragingen 
problematiseren; 

- de mate waarin emancipatiethema's die een structurele verandering in de maatschappelijke en 
culturele arrangementen beogen - zoals de combinatie van arbeid en zorg, bestrijding van 
seksueel geweld, nieuwe dagindeling van de samenleving, diversiteit in levensloop, gender en 
etniciteit - in de hoofdstroom van het beleid worden opgenomen;  

- de mate waarin ook harde instrumenten, zoals (vormen van) de emancipatie-effect-rapportage, 
worden ingezet bij de integratie van emancipatieaspecten; 

- de mate waarin emancipatiedimensies worden geëxpliciteerd en geoperationaliseerd in beleid, 
dat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, vernieuwings- en moderniseringstendenzen 
raakt. Hier valt te denken aan bijvoorbeeld de grote beleidsoperaties in de sociale zekerheid en 
fiscaliteit, aan beleid ter bevordering van de informatie- en communicatietechnologie, beleid in het 
kader van de multiculturaliteit, beleid dat betrekking heeft op veranderingen in het democratische 
bestel en de democratische besluitvorming, beleid over mensenrechten, beleid ter bestrijding van 
de criminaliteit. 

 
1.5 Verankering van duurzame integratie: drie essentiële elementen 
Wanneer is sprake van een werkelijke verankering van duurzame integratie van emancipatieaspecten 
in het regulier beleid? In allerlei internationale en nationale documenten, alsook in de literatuur 
worden meerdere definities gegeven van duurzame integratie. Maar het gaat om meer, namelijk om 
een proces van verankering in de departementale beleidsprocessen. Voor 
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het bereiken van deze verankering acht TECENA in ieder geval een drietal elementen van wezenlijk 
belang: 
- het fundamentele niveau van de emancipatiedoelstellingen moet in de beleidsproducten tot 

uitdrukking komen;  
- de integratie moet zichtbaar en controleerbaar zijn, niet verworden tot een verdwijntruc; 
- er moet een effectieve departementale organisatie zijn van het integratieproces. 
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2 AANPAK EN WERKWIJZE  
 
 
2.1 Algemeen 
De opdracht om de effectiviteit van departementale taakstellingen emancipatie voor  
departementale processen van duurzame integratie te na te gaan, plaatste TECENA voor enkele 
methodologische vragen. Een dergelijk onderzoek heeft immers niet eerder plaatsgevonden, noch 
naar de departementale integratieprocessen als zodanig, noch naar de effectiviteit van de 
instrumenten die deze bevorderen. Het al eerder genoemde evaluatierapport van de ICE naar de 
uitvoering van het beleidsprogramma emancipatie  
Met het oog op 1995  is één van de weinige pogingen om hierin een meer systematisch inzicht te 
verkrijgen. Deze evaluatie bevatte een gestructureerd overzicht van opvattingen over en 
waarderingen van de effectiviteit van de inspanningen. De evaluatie had echter nog geen systematisch 
en methodologisch kader. 

TECENA heeft daarom allereerst de onderzoeksvragen geoperationaliseerd en een analysekader 
ontwikkeld. Zij presenteert deze hier met een zekere reserve: het gaat om een eerste poging om 
meer greep te krijgen, maar heeft verdere ontwikkeling en uitbouw nodig. Dat geldt in het bijzonder 
voor die onderdelen van de vraagstelling waaraan TECENA - gezien de korte looptijd van het 
onderzoek - minder aandacht heeft kunnen besteden: de relatieve betekenis van het instrument van 
departementale taakstellingen in het geheel van interdepartementale (coördinatie)instrumenten. 
Ook heeft TECENA een methodiek moeten kiezen voor het onderzoek. Een vorm van visitatie leek 
daarbij voor de hand te liggen. Deze methodiek doet recht aan de eigen verantwoordelijk-heid van 
de gevisiteerden, in casu de departementen, voor de inrichting en kwaliteit van de beleidsprocessen. 
Bovendien bood het TECENA de gelegenheid om naar de departementen de consultant-rol te 
blijven vervullen, zoals zij die in haar kerntaak met betrekking tot het adviesstelsel had ingenomen.  
  
2.2 Methodiek: lichte vorm van visitatie 
De methodiek van visitatie haakt aan bij het proces dat tot duurzame integratie van emancipatie-
aspecten moet leiden: zijn de organisatorische processen, de procedurele voorwaarden en de 
gehanteerde instrumenten - in het bijzonder de departementale taakstellingen - zodanig, dat zij een 
optimale emancipatiekwaliteit van het beleid als resultaat laten zien? Het beleidsproduct zelf is hierin 
uitdrukkelijk geen object van onderzoek. 
 
TECENA heeft zich mede laten inspireren door opzet en werkwijze van de Visitatie- 
commissie Kwaliteit Wetgevingsbeleid, zijnde de enige visitatiecommissie die zich richt op het 
ambtelijk apparaat. Daarnaast heeft zij gebruik gemaakt van de eigen kennis van en ervaring met 
visitatie binnen het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  
Binnen de methodiek van visitatie heeft TECENA gekozen voor een lichte vorm. De zelf-evaluatie 
speelt daarin een essentiële rol omdat het immers de actoren zelf zijn, die primair verantwoordelijk 
zijn voor het beleid en de veranderingen daarin. De evaluatie vond plaats aan de hand van een door 
TECENA ontworpen vragenlijst. De beantwoording vormde de basis voor een daaropvolgend 
gesprek met (meestal) de ambtelijke leiding. Deze gesprekken richtten zich onder meer op het 
gezamenlijk zoeken naar good practices en mogelijke aanpak voor de gebleken knelpunten.  
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2.3 Fasen in het onderzoek  
Het onderzoek voltrok zich in een aantal fasen: 
- onderzoek naar doel, inhoud, kader, (interdepartementale) sturing en voortgangsbewaking, 

alsmede rapportage en evaluatie van de emancipatie-taakstellingen van 1992 en 1999, en de wijze 
waarop het proces van duurzame integratie op de verschillende departementen was en is georga-
niseerd. Ook is de opzet en werkwijze van de Visitatiecommissie Kwaliteit Wetgevingsbeleid 
bestudeerd. Het betrof hier vooral onderzoek van schriftelijke bronnen, aangevuld met enkele 
gesprekken met betrokkenen; 

- ontwikkeling van een vragenlijst voor departementen ten behoeve van de zelfevaluatie10;  
  bestudering van de reacties van de departementen op de vragenlijst, alsmede operationa- 
  lisering op de deelthema's;  
- expertmeeting11 met enige ambtenaren en extern deskundigen, met de bedoeling meer zicht te 

krijgen op de dagelijkse context waarin het proces van duurzame integratie zich afspeelt en de 
betekenis van de verschillen in departementale organisatie, cultuur en beleidsterreinen voor dat 
proces te verhelderen; 

- gesprekken met (meestal) de ambtelijke leiding van de betrokken departementen om de gegeven 
reacties te bespreken en gezamenlijk nader in te gaan op ervaringen, knelpunten, good practices 
en suggesties voor de toekomst. 

- voorleggen aan de departementen van de departementale overzichten, zoals in bijlage 2   
opgenomen. 

 
Daarnaast heeft TECENA nog enkele gesprekken gevoerd met de Directie Coördinatie 
Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft zij 
gesproken met de Interdepartementale Projectgroep Beleidsvisitaties (IPB), die een aantal 
experimenten met beleidsvisitaties heeft uitgevoerd12. Ook heeft zij informeel opvattingen van de 
woordvoerders emancipatiebeleid in de Tweede Kamer afgetast, alsmede die van enkele 
emancipatie-instituties. 

                                                 
10 Zie bijlage 3. 
 
11 Zie ook: Verslag expertmeeting Gendermainstreaming: instrumenten en processen. TECENA, december 2000. 
 
12 Proefvisitaties zijn uitgevoerd bij het ministerie van BZK (integraal veiligheidsbeleid) en Financiën (publiek 

private samenwerking). Zie voor de instellingsbeschikking van de IPB de Staatscourant van 27 januari 2000. 
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3 BEVINDINGEN DEPARTEMENTALE TAAKSTELLINGEN EMANCIPATIE 
 
 
3.1 Opzet van de lopende departementale taakstellingen emancipatie  
Doel van de taakstellingen is, om de integratie van emancipatieaspecten in de departementale 
beleidsterreinen te versterken en de eigen verantwoordelijkheid van departementen daarvoor tot 
uitdrukking te brengen en te bevorderen.  
Het eerdergenoemde Actieplan emancipatietaakstellingen noemt een aantal criteria waaraan de 
taakstellingen voor 1999-2002 moeten voldoen. Deels zijn deze organisatorisch van aard: ze moeten 
concreet meetbaar zijn en binnen vier jaar te realiseren.  
Voor het overige zijn de criteria meer beleidsinhoudelijk. Zo moeten de taakstellingen aansluiten bij 
de hoofdthema's van het departementaal beleid. Ze moeten verbonden zijn met het huidig 
emancipatiebeleid. En tenslotte moeten de taakstellingen gericht zijn op het bereiken van effecten in 
de samenleving. Voorts noemt het Actieplan - met de kennelijke bedoeling thematische suggesties te 
doen - enkele specifieke thema's: intern emancipatiebeleid (personeelsbeleid), dagindeling van de 
samenleving, grote steden- en integratiebeleid en het Nationaal Debat Zorg en Arbeid.  
 
3.2 Operationalisering ten behoeve van de vraag naar effectiviteit 
Vanuit de hoofdvraag in hoeverre de taakstellingen een effectieve bijdrage vormen voor de 
departementale integratieprocessen, heeft TECENA onderstaande vervolgvragen 
geoperationaliseerd: 
- inhoud: sluiten de taakstellingen aan bij de departementale kerntaken? Zijn ze inhoudelijk gespreid 

over de departementale beleidsterreinen? Weerspiegelen ze de volle omvang en fundamentele 
betekenis van emancipatieaspecten? Richten ze zich ook op nieuwe, nog niet op het departement 
geëxploreerde, inhoudelijke vragen met betrekking tot emancipatie?  

- betekenis voor het integratieproces: hoe beoordelen departementen de effectiviteit van de 
taakstellingen voor het integratieproces? Sluiten de taakstellingen aan bij de meer structurele 
belemmeringen in de voortgang van het departementale integratieproces? Draagt de uitvoering bij 
aan nieuwe inzichten in (verbetering van) het integratieproces?  

 
3.3 Inhoud van de taakstellingen 
Alle departementen geven aan, dat de taakstellingen direct aansluiten bij de departementale taken en 
departementale prioriteiten. Sommige departementen erkennen dat dat niet altijd op het eerste 
gezicht duidelijk is, maar expliciteren vervolgens het verband, zoals zij dat zien.  
 
De meeste departementen hebben kennelijk gestreefd naar een zekere spreiding van de 
taakstellingen over hun verschillende beleidsterreinen. Op sommige departementen is dat echter niet 
volledig uit de verf gekomen. Zo kent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) alleen taakstellingen, gericht op het vergroten van het aandeel van (groepen) vrouwen in 
overheidsorganen en in cursussen ten behoeve van een meer actieve politieke participatie. Het 
ministerie van Defensie concentreert zich vooral op het personeelsbeleid van de krijgsmacht. Bij het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de gezondheidszorg wat onderbelicht 
gebleven in verhouding tot andere beleidssectoren: één taakstelling, gericht  op de verbetering van de 
positie van vrouwen in de zorgsector. 
 
Voorts zijn er relatief veel taakstellingen die zich specifiek richten op de positie van vrouwen: 21 
van de totaal 45. Meer vrouwen in waterschapsbesturen en andere commissies en organen in 
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onderwijs, cultuur en bedrijfsleven. Meer vrouwen in deeltijdbanen. Meer (allochtone) vrouwen in 
cursussen en opleidingen. Meer vrouwen in de bèta- en technische sector. Meer vrouwen in de 
sport. Meer aandacht voor specifieke groepen vrouwen in de toeleiding naar de arbeid. In de 
toelichting blijkt nogal eens, dat juist van dergelijke activiteiten veel wordt verwacht. Zo merkt het 
ministerie van BZK op, dat naarmate het aandeel van vrouwen in hogere functies en in politieke 
besluitvorming stijgt, de bijdrage aan duurzame integratie wordt vergroot. Ook het ministerie van 
VWS is deze opvatting toegedaan en wijst in dat verband op het belang van de grote instroom van 
vrouwen op het eigen departement.  
Andere departementen hanteren een breder kader. Zo vat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) het streven naar een groter aandeel van vrouwen tevens onder de noemer 
van modernisering. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) wijst in zijn toelichting op de 
verbinding tussen de vergroting van het aandeel van vrouwen met het eigen project diversiteit; het is 
onder meer een kwestie van verschillende culturen, waarbij ook de verscheidenheid aan etnische 
culturen moet worden betrokken.  
 
Een aantal taakstellingen gaat verder en zoekt inhoudelijk aansluiting bij nieuwe concepten, zoals bij 
taakstellingen met betrekking tot dagindeling en beschikbaarheid (4), stimulering van kinderopvang 
en andere moderne arbeidsvoorwaarden (3), bestrijding van seksueel geweld (1). Of bij 
taakstellingen (7) die met behulp van bijvoorbeeld onderzoek of emancipatie-effectrapportages 
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe beleidsrichtingen.  
Bijzondere vermelding verdienen daarom de taakstellingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking: alledrie de taakstellingen hebben betrekking op meer fundamentele 
vragen, namelijk: het veiligstellen van reproductieve rechten van (vrouwelijke) vluchtelingen, 
mainstreaming van gender- en armoedecriteria, mainstreaming van specifieke vrouwenrechten in 
de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE). Ook de taakstelling Integratie 
van onbetaalde arbeid in de sociaal-economische beleidsvoorbereiding van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is interessant, omdat het zowel bijdraagt aan meer 
informatie en kennis binnen het departement als effecten heeft voor duurzame integratie in externe 
instituties, in casu het Centraal Planbureau (CPB), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
 
3.4 Betekenis voor het integratieproces 
De taakstellingen hebben, zo geven de departementen aan, zeker betekenis voor het departementale 
integratieproces. Hoe en in welke mate, zijn vragen, die genuanceerd worden  
beantwoord. Zo wordt er op gewezen dat het, na nauwelijks één jaar, eigenlijk nog te vroeg is voor 
een echte beoordeling. De betekenis hangt bovendien af van de vraag in hoeverre op het 
departement al een stevig draagvlak voor integratie bestond: in dat geval kunnen taakstellingen dat 
draagvlak bevestigen en verder versterken.  
Ofschoon de departementen de taakstellingen zelf konden formuleren is het instrument als zodanig 
soms, bij de start, ervaren als van buiten opgelegd, niet zozeer aansluitend op hetgeen men op het 
departement zelf aan ideeën ontwikkelde. Ook wordt opgemerkt dat, gezien het concrete, meetbare 
karakter van de taakstellingen, in feite de uitvoering door een paar units centraal staat. De 
taakstellingen hebben daardoor weinig uitstraling in het departement; ze leven niet in brede kring, ze 
dragen niet bij aan het creëren van draagvlak. Ze vormen zeker een hulpmiddel, maar aan het 
eigenlijke proces van mainstreaming moet nog apart worden gewerkt.  
Er zijn ook meer positieve geluiden. De uitwerking van sommige taakstellingen levert analyses en 
inzichten op, die ook relevant zijn voor de beleidsontwikkeling op andere 
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terreinen. Ook kunnen ze bijdragen aan het besef dat op de inhoudelijke beleidsterreinen meer 
mogelijkheden tot inhoudelijke integratie bestaan dan aanvankelijk gedacht.    
 
Bijna alle departementen benadrukken in meer of mindere mate dat de taakstellingen wel een 
bijdrage zijn, maar niet een voldoende voorwaarde vormen voor het doorvoeren van duurzame 
integratie. Sommige departementen stellen, dat het realiseren van duurzame integratie voor hun 
beleidsterreinen ook langs andere lijnen loopt, zoals door de inhoudelijke inspiratie van arbeid en 
zorg of door zelf ontwikkelde inhoudelijke verbanden. Andere wijzen er op dat de taakstellingen 
door hun concrete karakter zeker helpen bij de uitvoering van beleid, maar minder geschikt zijn voor 
het uitzetten van nieuwe lijnen. Meer in het algemeen: naarmate de taakstellingen die men heeft 
gekozen explicieter betrekking hebben op de aanpak van onderliggende vragen van duurzame 
integratie, lijkt de waardering voor het instrument toe te nemen. 
 
3.5 Voorlopige conclusies 
Spreiding 
Ondanks het kennelijke streven van departementen naar een zekere inhoudelijke spreiding, zijn op 
zich niet onbelangrijke beleidsterreinen, buiten beeld gebleven. Realisering van burgerschap 
bijvoorbeeld, en ook nieuwe vormen van beleidsontwikkeling en beleidsinstrumentarium, gevolgen 
van meer marktwerking en deregulering, gezondheidszorg, gevolgen van ICT-ontwikkelingen voor 
het emancipatieproces, gevolgen van veranderende levenslopen voor zowel sociale zekerheid en 
pensioenen, bouwen en wonen en onderwijs. Vermoedelijk hangt dit samen met de gekozen opzet 
van de taakstellingen: concreet en meetbaar, gericht op effecten in de samenleving. Niet alle 
beleidsterreinen en -vragen lenen zich immers voor dergelijke taakstellingen. Met name als de 
inhoudelijke verbindingen met emancipatieaspecten nog onvoldoende helder en operationeel zijn.  
 
Klassieke taakstellingen 
Een belangrijk deel van de taakstellingen zijn naar hun aard klassiek: ze richten zich op verbetering 
van de positie van (groepen) vrouwen, met behulp van specifiek op hen gericht beleid. Daarmee 
bevestigen ze in feite het beeld dat emancipatievraagstukken zich centreren rond vrouwen: vrouwen 
hébben een probleem of vórmen een probleem.  
TECENA onderschrijft en onderstreept het essentiële belang van het streven naar gelijke deelname 
van vrouwen en mannen op de maatschappelijke terreinen, mede ten behoeve van  een cultuur-
omslag. Gelijke deelname is, terecht, vanaf het begin van het emancipatiebeleid een belangrijke focus 
voor het overheidsbeleid geweest. Het realiseren van gelijke deelname is echter niet een voldoende 
voorwaarde voor het bereiken van een cultuuromslag of het doorbreken van de traditionele 
maatschappelijke en culturele arrangementen.  
Een aantal departementen werkt dergelijke klassieke taakstellingen overigens zo uit, dat de 
onderliggende, meer fundamentele beleidsvragen wel degelijk aan bod komen. Jammer genoeg komt 
dit niet altijd voldoende tot uitdrukking in de benaming en in de uitvoeringskaders. Re-naming en re-
framing kan, mits de emancipatieaspecten expliciet erkend blijven, het meer fundamentele niveau 
van emancipatievragen zichtbaar maken en tevens de verbindingen met andere beleidsterreinen 
verduidelijken: ze werken dan als eye-opener. TECENA wijst bijvoorbeeld op de taakstelling 
vrouwen en ergonomie. Hier worden knelpunten benoemd die kunnen ontstaan door de gemiddeld 
geringere spierkracht van vrouwen ten opzichte van mannen. Re-naming en re-framing betekent dat 
deze vraagstelling wordt verlegd naar de risico's van overbelasting van spierkracht, zowel die van 
vrouwen als die van mannen.
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Effecten voor processen van duurzame integratie zijn beperkt 
De criteria die in het Aktieplan emancipatietaakstellingen worden genoemd voor de keuze van de 
taakstellingen, zijn slechts gedeeltelijk gericht op versterking van het proces van duurzame integratie. 
Criteria als meetbaar en uitvoerbaar, of  effecten voor de samenleving inhoudend, wijzen meer 
in de richting van concrete projecten in het externe beleid - waar reeds de nodige kennis en ervaring 
bestaat. Ze sporen departementen die haperingen in het integratieproces nog onvoldoende 
onderkennen of niet overtuigd zijn van de meerwaarde van integratie, niet aan de taakstellingen mede 
daarop te richten. Kort gezegd: wie de kansen van taakstellingen voor duurzame integratie zag, heeft 
ze gepakt; wie ze niet zag, hoefde dat ook niet.  
 
Relatie met andere (interdepartementale) integratie-instrumenten 
Met het beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995 waren de taakstellingen 
geïncorporeerd in een rijksbrede emancipatienota met een uitdrukkelijk dubbele missie: een impuls 
voor de ontwikkeling en voortgang van het inhoudelijk emancipatiebeleid én voor de departementale 
processen van duurzame integratie. De huidige taakstellingen staan niet in direct verband met andere 
interdepartementale integratie- en coördinatie-instrumenten, zoals het Meerjarenbeleidsplan 
Emancipatie, dat onlangs is gepubliceerd.  
Er bestaat op dit moment nog onvoldoende systematisch inzicht in de vraag of, en hoe de inzet van 
combinaties van dergelijke instrumenten de effectiviteit van elk daarvan kan verhogen. Een goede 
inbedding in de ambtelijke interdepartementale infrastructuur lijkt, gezien de ervaringen in het 
verleden, in ieder geval een succesfactor. De - voorgenomen - Interdepartementale werkgroep voor 
mainstreaming13 zou onder meer deze vraag bij haar werkzaamheden kunnen betrekken. 
 
Leerpunten 
De effectiviteit van het (interdepartementaal) instrument van taakstellingen kan worden verhoogd met 
behulp van enkele betrekkelijk eenvoudige aanpassingen, namelijk door de taakstellingen: 
- uitdrukkelijk te richten op het doel van bevordering van duurzame integratie, met name door de 

criteria aan te passen; 
- in te bedden in de interdepartementale coördinatiestructuur, met name in de ICE. Dit kan eraan 

bijdragen dat: 
- departementen de taakstellingen meer als een gezamenlijke opdracht zien en minder als één 

van de vele van buiten opgelegde projecten; 
- departementen zich door elkaar kunnen laten inspireren bij de keuze voor taakstellingen; 
- departementen tijdens de uitvoeringsduur informatie kunnen uitwisselen over knelpunten 

dan wel good practices in de uitvoering; 
- departementen, mede door de evaluatie gezamenlijk op te stellen, maximaal       

              profiteren van elkaars opgedane inzichten en ervaringen. 
 
 
 
 
 
 
 
4  DEPARTEMENTALE PROCESSEN VAN DUURZAME INTEGRATIE 

                                                 
13 Zie noot 5 
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4.1 Algemeen 
Tot nu toe is weinig systematisch onderzoek gedaan naar de wijze waarop departementale 
integratieprocessen op het terrein van emancipatie zich voltrekken. Ook een helder analytisch kader 
ontbrak14. TECENA heeft daarom eerst een dergelijk analytisch kader ontworpen. De Commissie 
benadrukt, dat zij hier een verkenning presenteert die bovendien niet meer is dan een 
momentopname. Zij heeft geen volledig beeld willen geven, maar aan de hand van het analytisch 
kader vooral gezocht naar aanknopingspunten voor dynamiek en vernieuwing in de inte-
gratieprocessen. 
TECENA hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een duidelijker beeld van 
de struikelblokken en verbindingswegen15 in deze integratieprocessen en ideeën, en suggesties aan 
te reiken voor het streven naar een grotere effectiviteit daarvan.    
 
4.2 Organisatie 'op maat': zes ijkpunten 
Voortbouwend op de voorwaarden die vanaf het begin van het emancipatiebeleid in 1975 voor de 
organisatie van departementale integratieprocessen zijn ontwikkeld, heeft TECENA een zestal 
ijkpunten geformuleerd waaraan een effectieve organisatie van duurzame integratie moet voldoen. In 
haar visie moet het integratieproces op maat worden georganiseerd: op een wijze die past bij de 
betreffende departementale organisatie als zodanig, bij de departementale cultuur en bij de aard en 
inhoud van de departementale beleidsterreinen16. 
 
De ijkpunten betreffen: 

- PROBLEEMEIGENAARSCHAP: plaats en bevoegdheden van degene(n) in het  
  departement die daadwerkelijk verantwoordelijk is/zijn voor het proces van 

duurzame integratie; 
- STRUCTUUR EN ORGANISATIE: de wijze waarop het streven naar duurzame integratie is 

ingebed in de gehele departementale organisatie; 
- GENDERDESKUNDIGHEID: bekendheid met en beschikbaarheid van (algemene en 

specifieke) genderdeskundigheid binnen de organisatie; 
- INTEGRATIE-INSTRUMENTEN: bekendheid met specifieke integratie-instrumenten om 

emancipatieaspecten te integreren, alsmede bekendheid met de wijze waarop van elk 
der instrumenten effectief gebruik kan worden gemaakt; 

- INFORMATIE: de beschikbaarheid en toegankelijkheid van emancipatierelevante 
cijfers, analyses, onderzoek en onderzoeksprogrammering binnen het departement en 
daarbuiten; 

- CAPACITEIT EN BUDGET: beschikbaarheid van tijd, menskracht en geld. 

                                                 
14 Het advies Haagse emancipatiekringen (Emancipatiekommissie, Rijswijk, 1978) bood een eerste aanzet voor 

een analytisch kader. Ook de genoemde ICE-evaluatie (zie noot 8) brengt de bevindingen in een analytische 
structuur.  

 
15 Struikelblokken en verbindingswegen: nieuwe oriëntaties voor het emancipatiebeleid, onder redactie van Jet 

Bussemaker. Ministerie van SZW, december 1996. 
 
16 Zie ook:De culturen op vijf departementen vergeleken, door R. de Kreij, Management & Bestuur, jaargang 4 

(2000) nr 6. De onderzoekers hebben vijf departementen ingedeeld in een viertal organisatietypen: village-
market (LNV), well-oiled machine (BZ), pyramid (VWS) en family (Justitie en Financiën).   
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Afhankelijk van aard en inhoud van de betrokken beleidsterreinen, de departementale organisatie en 
cultuur zullen deze ijkpunten nader moeten worden ingevuld. Soms zal het ene ijkpunt (tijdelijk) meer 
accent moeten krijgen, soms het andere. Het gaat om een dynamische balans binnen het geheel van 
ijkpunten. Wat dit oplevert moet regelmatig op zijn effectiviteit voor de departementale 
integratieprocessen en de emancipatiekwaliteit van de beleidsproducten worden getoetst. Uiteindelijk 
doel is, de emancipatiekwaliteit van de beleidsproducten te verhogen en die kwaliteitsverbetering in 
de organisatie van beleidsprocessen te verankeren. Hoe die kwaliteit zich vertaalt in inhoud en 
richting van een concreet beleidsproduct, is echter resultaat van politieke afwegingen en blijft hier dus 
buiten beeld.       
 
4.3  Probleemeigenaarschap 
De term probleemeigenaarschap verwijst naar degene(n) die daadwerkelijk verantwoordelijk 
is/zijn voor het proces van integratie. Hij combineert in feite twee andere vragen, namelijk: die naar 
de formele eindverantwoordelijkheid voor het integratieproces, en die naar de structuur en 
organisatie. Ervaring leert dat de formele eindverantwoordelijkheid liefst zo hoog mogelijk in de 
organisatie moet worden neergelegd. In de praktijk betekent dat echter niet per definitie dat deze 
eindverantwoordelijke ook daadwerkelijk de trekker is van het proces. De formeel 
eindverantwoordelijke zal in ieder geval meer als trekker kunnen optreden naarmate de kern van de 
emancipatiestructuur - veelal de intracommissie emancipatie - dichtbij is gepositioneerd en beiden 
zich in hun onderscheiden taken op elkaar richten op het punt van informatie, overleg en advisering. 
Dat op zich heeft ook weer positieve invloed op de trekkracht van de kern van de emancipatie-
structuur. Naarmate deze bovendien meer bevoegdheden heeft, kan ook met meer legitimatie en 
effectiviteit naar de rest van het departement worden opgetreden. 
Tegen deze achtergrond zijn de volgende bevindingen te plaatsen. 
 
Op alle departementen is de formele eindverantwoordelijkheid in handen gelegd van de secretaris-
generaal (SG) of van één van de directeuren-generaal (DG). Op de meeste departementen is de 
kern van de emancipatiestructuur - meestal de intracommissie emancipatie of een coördinator - daar 
direct aan gekoppeld: de ministeries van OCW, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), Justitie, SZW, Financiën, BZ/Ontwikkelingssamenwerking (OS), 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), BZK, Defensie. Op het ministerie van V&W is de plv. 
SG vooral zelf de trekker en zoekt actief, maar vooral op adhoc-basis, de ingangen om aan het 
integratieproces gestalte te geven. Bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de afstand 
tussen de SG en de emancipatieorganisatie relatief groot. Het ministerie van VWS kent geen aparte 
emancipatieorganisatie (meer). 
 
De intensiteit van contacten tussen de eindverantwoordelijke SG of DG met de kern van de 
emancipatiestructuur loopt per departement nogal uiteen. Reguliere contacten zijn er veelal twee of 
drie maal per jaar, en voorts incidenteel, afhankelijk van het aantal actuele beleidsdossiers waarin 
emancipatieaspecten expliciet een rol spelen. De heroriëntatie op taak en werkwijze van de eman-
cipatiestructuur zoals die op een aantal departementen gaande is, brengt - tijdelijk - vaak een grotere 
betrokkenheid van de formeel eindverantwoordelijke SG of DG mee. De toegenomen politieke 
aandacht voor emancipatiedimensies op een aantal beleidsterreinen -  bijvoorbeeld belastingen, 
ruimtelijke ordening, arbeid en zorg, tekorten op de arbeidsmarkt - betekent vaak een stimulans 
voor de contacten tussen SG/DG en de emancipatiestructuur.  
De intensiteit van contacten tussen de eindverantwoordelijke SG of DG met de kern van de 
emancipatiestructuur loopt per departement nogal uiteen. Reguliere contacten zijn er veelal 2 of 3 
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maal per jaar, en voorts incidenteel, afhankelijk van het aantal actuele beleidsdossiers waarin 
emancipatieaspecten expliciet een rol spelen. De heroriëntatie op taak en werkwijze van de eman-
cipatiestructuur zoals die op een aantal  departementen gaande is brengt - tijdelijk - vaak ook een 
grotere betrokkenheid van de formeel eindverantwoordelijke SG of DG mee. De toegenomen 
politieke aandacht voor emancipatiedimensies op een aantal beleidsterreinen -  bijvoorbeeld 
belastingen, ruimtelijke ordening, arbeid en zorg, tekorten op de arbeidsmarkt - betekent vaak een 
stimulans voor de contacten tussen SG/DG en de emancipatiestructuur.  
 
4.4  Structuur en organisatie 
Alle departementen, behalve die van V&W, LNV en VWS, beschikken over een vorm van intra-
commissie emancipatie. Een aantal daarvan richt zich vrijwel uitsluitend op het (interne) 
personeelsbeleid: bij de ministeries van BZK, Defensie en Financiën. De overige commissies houden 
zich (in beginsel) met alle beleidsterreinen bezig. Het ministerie BZ/OS kent zelfs drie vormen: een 
Werkgroep Emancipatie Personeelsbeleid, een specifieke afdeling als intern aanspreekpunt voor 
gendervragen (DSI/VR), en een Netwerk Overleg Ontwikkelingssamenwerking (OOG).   
 
De taken en functies van de intracommissies liggen in eerste aanleg vooral in informatie-uitwisseling, 
signalering en overleg: het zijn contactgroepen. Sommige intracommissies gaan verder. Zo legt de 
intracommissie JES van het ministerie van Justitie veel nadruk op het geven van genderdeskundige 
inbreng en advies ten behoeve van het hele ministerie. Ze organiseert bovendien beleidsoverstijgende 
bijeenkomsten voor het departement en schakelt daarbij ook vaak betrokken organisaties en externe 
genderdeskundigen in. 
Een aantal departementen is sinds kort bezig met een heroriëntatie op hun emancipatie- 
structuur. De ministeries van SZW en VROM hebben onlangs hun intracommissie herijkt: de 
commissie is op een hoger niveau van het departement geplaatst - het voorzitterschap wordt bekleed 
door een directeur - en in de taakstelling ligt meer accent op het ontwikkelen van genderdeskundige 
inbreng op beleidsinhoudelijke vragen. Deze commissies willen zich daarbij ook kunnen laten 
inspireren door externe genderdeskundigen, zowel bij het  
identificeren en ontwikkelen van mogelijke gendervragen als bij het zoeken naar methodieken om 
beter zicht te krijgen op genderrelevantie en -urgentie van beleidsdossiers.  
De ministeries van OCW en Financiën zijn op zoek naar een meer effectieve structuur en lijken ook 
in deze richting te denken. Het ministerie van BZ/OS bezint zich eveneens op een nieuwe structuur, 
vooral in verband met de ontschotting van de BZ en de OS-organisatie.  
 
4.5 Genderdeskundigheid 
Al in 1978 wees de toenmalige Emancipatiekommissie (EK)17 op het belang van emancipatiedeskun-
digheid, zowel in algemene zin als meer specifiek, toegespitst op de specifieke beleidsterreinen en 
typen beleidsvragen. Sommige departementen, zoals OCW, OS en SZW, hebben het belang van 
genderdeskundigheid al vroeg onderkend en deze - veelal op  specifieke plekken - in het 
departement ontwikkeld. Dat genderdeskundigheid, algemeen en ook specifiek, op de 
onderscheiden beleidsterreinen van groot belang is om de relevantie en urgentie van genderdimensies 
in de beleidsontwikkelingen te kunnen onderkennen en, zodoende, adequate (alternatieve) 
beleidsopties aan te kunnen dragen, begint inmiddels op steeds meer departementen erkenning te 
krijgen.  
 

                                                 
17 Emancipatiedeskundigheid in het overheidsapparaat, Emancipatiekommissie, Rijswijk, 1978 
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Interne genderdeskundigheid 
De meeste departementen hebben de genderdeskundigheid in de eigen organisatie nog niet syste-
matisch in kaart gebracht. Toch hebben sommige departementen wel een bepaald beeld. Bij het 
ministerie van SZW bijvoorbeeld, is de genderdeskundigheid vooral geconcentreerd bij de DCE, bij 
AV (arbeidsverhoudingen) en bij A&O (analyse en onderzoek). Bij het ministerie van Justitie wordt 
gewezen op de leden en oud-leden van de intracommissie emancipatie. En bij OS is het uiteraard de 
speciale emancipatieafdeling en de themadeskundigen Vrouwen en Ontwikkeling op een aantal 
ambassades. Het ministerie van LNV heeft een unieke constructie in de vorm van kenniscentra: deze 
worden ook bij de ontwikkeling van emancipatiebeleid betrokken. 
 
Minstens zo belangrijk als het in kaart hebben van de bestaande genderdeskundigheid binnen het 
departement, is het om te weten waar de witte en grijze plekken zitten. Plekken bijvoorbeeld, waar 
genderdeskundigheid nodig is maar niet of onvoldoende aanwezig. Plekken ook, waar de behoefte 
aan genderdeskundigheid groter begint te worden.  
Het ministerie van BZ/OS is onlangs gestart met een quick scan in alle beleidsdirecties om juist op 
deze witte en grijze plekken een beter zicht te krijgen. Op basis van de uitkomsten zal worden bezien 
of en in hoeverre de bestaande genderdeskundigheid beter kan worden benut, of dat deze moet 
worden aangevuld, al dan niet met behulp van externe genderdeskundigen.  
Het ministerie van LNV is bezig een module gendermainstreaming te ontwikkelen in een 
basiscursus voor beleidsmedewerkers, met name om de gevoeligheid voor gender te bevorderen. 
Het ministerie van EZ gaat momenteel na of genderaspecten kunnen worden opgenomen in de 
introductiecursus voor nieuwe medewerkers. Het ministerie van Defensie besteedt gericht aandacht 
aan bevordering van emancipatiedeskundigheid, met name in de hogere opleidingen zoals die aan de 
Koninklijke Militaire Academie.  
 
Externe genderdeskundigheid 
Sommige departementen, zoals de ministeries van OCW, Justitie, OS en SZW werken al langer 
regelmatig met externe genderdeskundigen, veelal op adhoc-basis. Bijvoorbeeld als lid van 
spiegelgroepen, lid van begeleidingscommissies, sprekers op (deels interne) bijeen- 
komsten en ook door middel van informele contacten. Andere departementen, zoals het ministerie 
van Financiën, tonen belangstelling voor het meer systematisch inschakelen van externe 
genderdeskundigen. Weinig departementen hebben echter een goed systematisch overzicht van de 
gespecialiseerde externe genderdeskundigheid die voor hun beleidsterreinen in de samenleving 
aanwezig is. 
 
4.6 Integratie-instrumenten 
Gedurende de afgelopen 25 jaar is een groot aantal instrumenten ontwikkeld om de departementale 
processen van duurzame integratie te bevorderen. De ICE onderscheidt in haar evaluatie van het 
beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995 zelfs 19 van dergelijke instrumenten, variërend 
van monitoring tot voorlichting, van emancipatienota's tot interne richtlijnen, van emancipatie-
effectrapportages tot bevordering van emancipatiedeskundigheid.   
De ICE heeft destijds geïnventariseerd, welke ministeries welke integratie-instrumenten toepasten. Er 
is dus een zekere vergelijking mogelijk. 
 
De instrumenten die begin jaren negentig het meest populair waren, namelijk voorlichting en overleg, 
komen nu in de opgaven van de departementen bijna niet voor. Het hebben van een intracommissie 
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is iets gedaald: de ministeries van VWS, LNV en V&W kennen geen intracommissie (meer), terwijl 
het ministerie van VROM inmiddels een intracommissie heeft geïnstalleerd.  
Ook het hebben van departementale emancipatienota's is minder vaak in gebruik. In 1995 hadden 
vrijwel alle departementen een dergelijke nota, en nu slechts een kleine minderheid.  
Het ministerie van LNV heeft de ontwikkeling van zo’n nota inmiddels op de beleidsagenda gezet. 
Het ministerie van VROM heeft aangekondigd op alle vier grote departementale nota's die in 
ontwikkeling zijn, een vorm van emancipatie-effectrapportage te zullen opstellen, hetgeen tendeert in 
de richting van het opstellen van hoofdlijnenanalyses op kerndocumenten in de departementale 
beleidsontwikkeling. 
De toepassing van instrumenten van emancipatie-effectrapportage (EER) en monitoring heeft 
intussen duidelijke winst geboekt. De aarzelingen tegen de EER, zoals die midden jaren negentig nog 
domineerden, zijn op een vijftal departementen overwonnen: OCW, SZW, Financiën, VROM en 
LNV. Overigens gaat de voorkeur doorgaans uit naar wat lichtere vormen van de EER.  
   
De aanvankelijke voorkeur voor zachte instrumenten heeft allengs plaats gemaakt voor toepassing 
van harde instrumenten, zoals vormen van de EER, voorkeursbehandeling bij benoemingen en 
contractmanagement. Over de effectiviteit van de inzet van deze en andere instrumenten is overigens 
(nog steeds) weinig bekend. Wat werkt en wat niet, hangt af van het onderwerp, de doelstelling, het 
moment en de omstandigheden, zo constateerde de ICE. Ook bestaat geen inzicht, zeker niet 
systematisch, in de overwegingen die ten grondslag liggen aan de beslissing een bepaald instrument 
wel of niet in te zetten, en op welk moment in het beleidsproces dan wel. Ervaring hebben met een 
bepaald instrument, lijkt een belangrijke indicator, zoals ook blijkt bij de toepassing van de EER: als 
een departement eenmaal een EER heeft uitgevoerd, vergemakkelijkt dat in een later stadium de 
beslissing om deze ook op een ander beleidsdossier toe te passen. Dat geldt trouwens ook 
andersom: als een instrument in de ogen van de opdrachtgever enkele malen niet voldoet, verdwijnt 
het gemakkelijk van de lijst van mogelijkheden.  
 
4.7  Informatie 
Voorwaarde voor een effectieve integratie is het kunnen beschikken over adequate en actuele  
cijfermatige gegevens, actuele genderanalyses, lopend en in voorbereiding zijnd emancipatierelevant 
beleid, lopend intern en extern emancipatierelevant onderzoek, voortgangs- 
rapportages over emancipatievraagstukken en emancipatiebeleid, beschikbaarheid van interne en 
externe genderdeskundigheid, en nog vele andere gegevens.  
Zeker met de nieuwe informatie- en communicatietechnologie is het verzamelen en voor alle 
departementsambtenaren beschikbaar maken van dergelijke informatie op de eigen beleidsterreinen, 
een bereikbaar doel geworden. 
 
De meeste departementen geven aan op de eigen beleidsterreinen over de nodige informatie te 
beschikken, met name in de bibliotheek en documentatie. Het ministerie van SZW wijst er op dat 
uitsplitsing naar sekse op hun beleidsterreinen feitelijk standaard is. Ander departementen geven aan 
dat er nogal wat cijfers en analyses juist niet of onvoldoende naar sekse zijn uitgesplitst en 
gedifferentieerd. Dat geldt in het bijzonder bij nog verdere uitsplitsing naar, bijvoorbeeld, etniciteit, 
leeftijd, het vervullen van zorgtaken en andere criteria die voor mannen en vrouwen vaak verschillend 
uitwerken. Een aantal ministeries zegt dat zij in cijfer- en analyseverzameling afhankelijk zijn van 
externe instituten, zoals het CBS, het SCP, de Vereniging van Universiteiten VSNU, en van 
jaarverslagen van maatschappelijke instellingen.  
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In welke mate van de beschikbare informatie gebruik wordt gemaakt, is niet duidelijk. De vraag naar 
informatie, zo blijkt, komt in de praktijk vooral op als aan een beleidsvraag duidelijk een 
emancipatiebelang valt te onderkennen of als dat in de eerste fase van de beleidsontwikkeling naar 
voren komt. Op dat moment kan gericht naar de betreffende informatie worden gezocht. 
Een meer systematische informatieverzameling, die ook het tijdig identificeren van  de 
emancipatierelevantie en -urgentie kan vergemakkelijken, is op dit moment op geen der 
departementen ontwikkeld. 
Het ministerie van Justitie heeft inmiddels op de eigen intrasite aandacht gegeven aan informatie die 
voor het proces van emancipatie belangrijk is. Op de meeste departementen is de departementale 
intrasite nog volop in ontwikkeling. De nieuwe mogelijkheden die dit biedt om emancipatierelevante 
informatie over de eigen beleidsterreinen en in de departementale organisatie breed toegankelijk te 
maken, lijken tot nu toe weinig aandacht te krijgen. 
 
4.8 Capaciteit en budget  
Duurzame integratie van emancipatieaspecten kost tijd en geld. De meeste intracommissies 
beschikken over enige formatieruimte, meestal niet meer dan 1 fte. De departementen die een 
gespecialiseerde afdeling emancipatie hebben, zoals de ministeries van BZ/OS en SZW, beschikken 
over meer direct aan emancipatiebeleid toe te rekenen personele ruimte.  
Overigens geldt zowel voor de aspecten tijd als voor het aspect geld, dat ze vooral verscholen zitten 
in de algemene personele en financiële ruimte. Het ministerie van SZW/DCE doet op dit moment 
onderzoek naar de emancipatiegelden in de departementale geldstromen. TECENA heeft dit aspect 
hier dan ook buiten beschouwing gelaten.      
 
4.9 Good practices en belemmeringen 
Welke good practices zien departementen in de manieren waarop zij het proces van duurzame 
integratie trachten te realiseren en te verankeren? 
Een paar departementen wijzen uitdrukkelijk op hun intracommissie emancipatie: SZW, VROM, 
Justitie en OCW. Het op hoger niveau brengen, dichterbij de ambtelijke top, en een vernieuwde taak 
en functie van deze intracommissies, zijn effectiever en brengen meer elan.  
Toepassing van het instrument monitoring met voortgangsrapportages, toepassing van de EER, het 
inschakelen van externe genderdeskundigheid en het verspreiden van gerichte externe publicaties 
voor de gelieerde organisaties in het maatschappelijk veld, worden eveneens genoemd. Al zegt het 
ministerie van Financiën er bij, dat de eerste keer dat de EER is ingezet, zowel voor- als nadelen aan 
het licht bracht, met name de late inzet, op een moment dat de politieke besluitvorming al grotendeels 
was voltooid. 
Enkele departementen wijzen op interne factoren, die een stimulans bleken te betekenen voor 
duurzame integratie. Voor het ministerie van BZ/OS was het bijvoorbeeld de ontschotting tussen  
buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Voor het ministerie van LNV is het de 
heroriëntatie geweest op de uitvoering van de departementale kerntaken. De grotere gerichtheid op 
een bestuurlijke aanpak bleek de mogelijkheden te vergroten om vrouwen te betrekken in de 
contacten met het veld en bood ook meer inhoudelijke aanknopingspunten voor 
emancipatieaspecten, zoals dagindeling in plattelandsgebieden. 
Voor het ministerie van V&W was de inbreng van emancipatievragen in het diversiteitsproject een 
succes; het gaf aanknopingspunten voor verbreding van het draagvlak en ook voor een meer 
gedifferentieerde aanpak van de personeelsvragen.  
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Belemmeringen voor het integratieproces   
Veel departementen wijzen hier naar knelpunten rond gendergevoeligheid en genderexpertise. 
Onbekendheid met emancipatieaspecten, soms zelfs een traditionele cultuur, spelen vaak een 
moeilijk grijpbare rol. Het organiseren van genderexpertise wordt daardoor niet gemakkelijker, 
zeker als de inhoudelijke verbindingen tussen emancipatieaspecten met de hoofdlijnen van beleid 
(nog) niet evident zijn. De emancipatiestructuur komt daarmee makkelijk in een geïsoleerde positie 
terecht.  
Verschillende departementen zien een belemmering in de nog gebrekkige doorstroom van vrouwen 
naar hogere functies, waardoor de cultuuromslag die voor duurzame integratie nodig is, moeilijker tot 
stand komt.  
Ook wordt gewezen op de nog dominante opvatting dat emancipatievraagstukken zich vooral richten 
op het bereiken van (formeel) gelijke posities respectievelijk het wegnemen van belemmeringen 
daarin. 
 
4.10 Voorlopige conclusies 
Het beeld dat uit de bevindingen oprijst, is er een van soms grote differentiatie en ook van beweging 
en verandering. TECENA benadrukt dat de gepresenteerde gegevens alleen een momentopname 
bieden. Zij heeft daarbij vooral gekeken naar aanwijzingen voor verandering, voor dynamiek in de 
processen van duurzame integratie. Die heeft zij mede gevonden in de gesprekken die zij met 
(doorgaans) de hoogste ambtelijke leiding voerde. 
 
Noodzaak en belang van duurzame integratie 
In het algemeen gesproken groeit het inzicht dat duurzame integratie van emancipatieaspecten niet 
alleen een maatschappelijk en politiek belang is, maar ook een bijdrage levert aan  
verhoging van de kwaliteit en de effectiviteit van beleid. Dat vertaalt zich op steeds meer departe-
menten inmiddels in een hernieuwd elan. Duidelijk wordt dat inhoudelijke inspiratie daarbij samen 
moet gaan met inspanningen om de organisatie van het integratieproces meer in onderlinge 
samenhang en doelgerichter aan te pakken. Het gaat overigens om een betrekkelijk recente 
ontwikkeling, die niet op alle departementen al even vaste grond onder de voeten heeft.  
Op een enkel departement, zoals dat van VWS, lijkt de situatie gecompliceerder te liggen. Het 
ministerie van VWS verwijst naar de lange geschiedenis van dit departement met emancipatiebeleid. 
In deze fase is, ook in termen van organisatie en voorwaarden voor  
duurzame integratie, juist een integrale benadering het meest adequaat18. Deze benadering, aldus 
VWS, sluit bovendien aan bij de inspanningen om tussen de verschillende departementale beleids-
terreinen ook beleidsinhoudelijk meer samenhang en integratie aan te brengen.  
 
IJkpunten       
De perceptie dat de eindverantwoordelijkheid op een hoog niveau in de organisatie moet worden 
neergelegd, is inmiddels gemeengoed geworden en gerealiseerd. Ook groeit het inzicht,dat dit uit een 
oogpunt van effectiviteit verbonden moet worden met een emancipatiestructuur die daar dichtbij 
wordt gepositioneerd, met gemakkelijke toegang tussen beiden. 
 

                                                 
18 Zie in dit verband: Van VES naar VERder ...., onderzoek door M. Scholten in opdracht van het ministerie van 

VWS, VU Amsterdam. Mei 1997. 
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De meeste departementen kennen een vorm van intracommissie emancipatie19. Bij een aantal 
daarvan is een ontwikkeling gaande van herijking van taakstelling, functie en positionering van deze 
commissies. Het - op een hoger niveau in de organisatie - identificeren van  
emancipatieaspecten in beleidsdossiers alsmede het ontwikkelen van methodieken daarvoor, krijgt 
nu meer nadruk. Deze herijking is hopelijk inspirerend en ook richtinggevend voor andere 
departementen.      
Het belang van genderdeskundigheid wordt steeds meer onderkend. Genderdeskundigheid om 
inspiratie te krijgen bij de inhoudelijke zoektocht, en ook genderdeskundigheid om in de alledaagse 
beleidsprocessen ideeën en suggesties aan te reiken. Nog maar weinig  
departementen hebben echter al in kaart gebracht welke emancipatiedeskundigheid zij zelf in huis 
hebben en waar op de verschillende departementale beleidsterreinen witte en grijze plekken liggen. 
Ook een systematisch zicht op de beschikbare externe genderdeskundigheid op hun eigen terreinen 
ontbreekt nog veelal.  
Systematische informatieverzameling met betrekking tot emancipatievraagstukken en 
emancipatiebeleid, vindt vrijwel niet plaats. Belang en relevantie van informatie worden veelal nog 
afgeleid van concrete beleidsdossiers en zijn niet ingebed in een breder concept dat systematische 
informatie ook als hulpmiddel kan dienen om in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling de 
emancipatierelevantie en -urgentie op het spoor te komen. En dat zichtbare, herkenbare informatie, 
ook over het departementale emancipatiebeleid zelf en de daarop gerichte structuur en organisatie, 
bijdraagt aan het verkrijgen en vergroten van het draagvlak binnen het departement. De in 
ontwikkeling zijnde departementale websites bieden een nieuwe en actuele mogelijkheid om daarin 
alsnog te voorzien.  
 

Ter inspiratie en als handreiking heeft TECENA een webwijzer ontwikkeld met tal van 
'links' met algemene en gespecialiseerde informatiebronnen die betrekking hebben op  
vraagstukken van emancipatie. Deze kan worden opgenomen op departementale sites, 
liefst aangevuld met informatie over inhoud en organisatie van het departementale en 
interdepartementale emancipatiebeleid.  

 
In het algemeen wordt slechts een beperkt scala van de vele integratie-instrumenten ingezet. Een 
afgewogen, doelgericht gebruik daarvan is veelal nog niet aan de orde, met name omdat een 
systematisch inzicht in de absolute en relatieve effectiviteit van de verschillende  
instrumenten ontbreekt. Hier is, zoals ook de ICE in 1996 in haar evaluatie constateerde, gericht 
onderzoek nodig om voor de toekomst een meer effectieve inzet van het instrumentarium mogelijk te 
maken. 
  
Verankering van duurzame integratie: een proces dat meer stimulans verdient 
Alles overziend is de laatste jaren de nodige verandering en dynamiek waar te nemen in de 
departementale integratieprocessen, al bestaat op dat punt tussen de departementen nogal wat 
verschil. Ook waar duidelijk nieuw elan naar voren komt, zijn het betrekkelijk recente 
ontwikkelingen volgend op een periode waarin het klimaat rond emancipatiebeleid niet gunstig was. 
Toch is TECENA in zoverre optimistisch, dat zich ook in het verleden allerlei schommelingen hebben 
voorgedaan in de ernst en toewijding waarmee departementen zich inzetten voor emancipatiebeleid 

                                                 
19 Intracommissies hebben een lange geschiedenis: in 1980 waren er al intracommissies op negen departementen. 

Bron: Haagse Emancipatiekringen 1980, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,  
   Den Haag. 
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en integratie van emancipatieaspecten in het departementale beleid.  Als de inspiratie zich op een 
departement vernieuwt, dan blijkt dat vaak (weer) voor een langere periode te zijn.  
Dat alles neemt niet weg dat de ontwikkelingen zoals die nu gaande zijn, veel meer stimulans 
verdienen: vanuit de politiek, vanuit het kabinet en de coördinerend bewindspersoon en vooral vanuit 
de departementen zelf. De vorm die deze stimulans moet krijgen, hangt overigens sterk af van de 
specifieke situaties op de verschillende departementen; ook hier is maatwerk geboden.   
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5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
5.1 Algemeen  
In de departementale integratieprocessen begint de laatste tijd meer dynamiek en meer elan zichtbaar 
te worden. Op een aantal departementen vertaalt zich dat in een hernieuwde zoektocht naar de 
actuele verbindingen tussen de doelstellingen van emancipatie en de  
departementale beleidsterreinen. Daaraan gekoppeld wordt gezocht naar een meer effectieve inzet 
van middelen, methodieken en structuren.  
Andere departementen zijn meer gereserveerd. Ze zijn (wellicht) nog onvoldoende overtuigd van de 
meerwaarde die zichtbare en herkenbare integratie van emancipatieaspecten oplevert voor de 
kwaliteit en effectiviteit van het beleid. 
Het instrument van departementale taakstellingen is zeker een stimulans voor het aanjagen van de 
departementale integratieprocessen. De taakstellingen stimuleren in de huidige opzet en uitwerking 
echter vooral daar, waar al een draagvlak voor duurzame integratie bestond. Waar dat minder het 
geval is, vormen ze veeleer een concrete aanvulling op de emancipatieactiviteiten, het 
emancipatiebeleid zoals dat op het departement reeds werd uitgevoerd. 
 
Politiek commitment en eigen verantwoordelijkheid van departementen: maatwerk  
TECENA herhaalt wat zij ook in haar eindrapportage EEN WERELD TE WINNEN al stelde: een 
primaire voorwaarde voor het (wel)slagen van departementale integratieprocessen is een breed 
gedragen politiek commitment. Politiek commitment van de betrokken bewindspersonen, maar 
ook politiek commitment vanuit het kabinet en het parlement. Het recente initiatief van de vaste 
Kamercommissie SZW om de verantwoordelijke bewindspersonen uit te nodigen voor (algemeen) 
overleg over de taakstellingen emancipatie en - in het verlengde daarvan - het departementale 
emancipatiebeleid, is een goed voorbeeld van stimulerende aandacht. Ook maatschappelijke 
organisaties en instituties kunnen een actieve rol vervullen in het bevorderen van de 
emancipatiekwaliteit van beleidsproducten. 
 
De eigen verantwoordelijkheid van departementen voor het verankeren van duurzame integratie in de 
eigen organisatie is van cruciaal belang. Het gaat hierbij, inhoudelijk en in termen van organisatie, om 
maatwerk. Het wat en het hoe hangt af van de departementale organisatie als zodanig, de 
departementale cultuur en ook de aard van de beleidsterreinen. De ijkpunten die TECENA heeft 
ontwikkeld, geven aan, aan welke elementen moet worden voldaan. Departementen moeten, mede 
afhankelijk van de fase waarin zij verkeren, zelf bepalen wat de optimale balans is, welke ijkpunten 
bijvoorbeeld versterking behoeven om een adequate emancipatiekwaliteit van de beleidsproducten 
te garanderen. Met de politieke eindcontrole als ultieme beoordeling.  
De vraag hoe, vanuit interdepartementaal (coördinerend) perspectief, deze departementale 
processen te stimuleren, moet ook vanuit deze achtergrond een antwoord vinden. Ook hier is geen 
standaardantwoord voor handen, maar zal vooral naar maatwerk moeten worden gezocht. Dat stelt 
hoge eisen aan het kabinet als geheel, en aan de coördinerend bewindspersoon in het bijzonder 
 
Gemeenschappelijke kenmerken 
Maatwerk is essentieel. Dat neemt niet weg dat er ook gemeenschappelijke kenmerken zijn, die 
haperingen veroorzaken in de departementale integratieprocessen.  
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Vanuit het perspectief van de departementen ligt er vooral de uitdaging actuele verbindingen te 
leggen tussen (het fundamentele niveau van) emancipatieaspecten en de departementale beleids-
terreinen. Met de nieuwe concepten van bijvoorbeeld reorganisatie van arbeid en zorg, 
dagindeling, diversiteit - mede als antwoord op de huidige, vaak één-dimensionele standaarden -, 
verscheidenheid aan leef- en werkpatronen met daaraan gekoppeld  
verschuivende wensen en behoeften in mobiliteit, diversiteit in levensloop, nieuwe kansen vanuit de 
ICT-ontwikkelingen voor bijvoorbeeld invulling van burgerschap, liggen er tal van inhoudelijke 
aanknopingspunten. Aanknopingspunten die soms beleidsoverstijgend zijn en zich goed lenen voor 
informatie-uitwisseling, afstemming en andere vormen van te initiëren samenwerking tussen departe-
menten.   
De gemeenschappelijke kenmerken bieden ook aanknopingspunten voor stimulansen vanuit 
interdepartementaal, coördinerend perspectief. Die hoeven niet beperkt te blijven tot de goed in de 
interdepartementale structuur ingebedde taakstellingen, maar zouden samen moeten gaan met 
versterking van interdepartementale functies van algemene informatie-uitwisseling, bespreking van 
good practices, afstemming en gezamenlijke evaluaties. Ook rondganggesprekken, het aanbieden 
van praktische ondersteuning - mits goed afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de 
vragende departementen - maken deel uit van een samenhangende, strategische inzet van 
coördinerende stimulansen. 
 
Monitoren en stimuleren van de voortgang: een externe commissie van genderdeskundigen 
Ofschoon een zeker optimisme over de voortgang van departementale integratieprocessen 
gerechtvaardigd is, kan het proces vooralsnog fragiel genoemd worden. De ontwikkelingen zijn 
immers van betrekkelijk recente datum en er bestaat een vrij groot verschil tussen de departementen. 
Monitoren en stimuleren van de integratieprocessen is bepaald niet overbodig, maar juist dringend 
gewenst. Voor de uitoefening van deze taak denkt TECENA aan een externe commissie van 
genderdeskundigen. Een belangrijke meerwaarde van het inschakelen van externe 
genderdeskundigen ligt immers hierin, dat deze deskundigen geen inhoudelijk belang 
vertegenwoordigen bij de - mede politiek bepaalde - uitkomsten van de beleidsontwikkeling. De 
eigen taak, deskundigheid en verantwoordelijkheid van departementen (en adviesraden) blijft, aldus 
TECENA in haar eindrapportage EEN WERELD TE WINNEN, centraal staan. 
 
Mede tegen deze achtergrond adviseert TECENA, in aansluiting op haar aanbeveling in genoemde 
eindrapportage, een (kleine) commissie van externe genderdeskundigen in te stellen die het verder 
zoeken naar de inhoudelijke verbindingen tussen emancipatieaspecten en beleidsterreinen stimuleert - 
ook in het adviesstelsel - en de voortgang van de integratieprocessen monitort. Wat het monitoren 
betreft, is een twee- of driejaarlijkse lichte vorm van visitatie een uitstekend instrument gebleken. 
Ook vanuit veel departementen blijkt het idee van een lichte visitatie als een adequate stimulans te 
worden beschouwd. 
 
5.2  Aanbevelingen 
 
AAN DE DEPARTEMENTEN 
- zorgen voor een adequate emancipatie-infrastructuur die in ieder geval voldoet aan de zes ijkpunten 

en deze opnemen in het organogram van het departement; 
- zorgen - in samenspraak met het betrokken adviescollege - voor geactualiseerde analyses op 

hoofdlijnen op de eigen beleidsterreinen, waarin de inhoudelijke verbindingen tussen de emancipa-
tiedimensies en de eigen beleidsterreinen worden aangeduid. Deze dienen als  
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  algemeen referentiekader bij de bepaling of in concrete beleidsdossiers aanleiding bestaat om 
aandacht aan emancipatieaspecten te besteden; 

- tijdig identificeren van mogelijke emancipatieaspecten in de ontwikkeling van middel- 
  lange- en lange-termijnbeleid, bijvoorbeeld met behulp van informele (brainstorm)bijeenkomsten 

met interne en externe genderdeskundigen (pro-actieve opstelling); 
- in kaart brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een quick scan, van de bestaande gender-

deskundigheid in de departementen, alsmede van de behoefte en de mogelijkheden om de witte en 
grijze plekken in de gender-deskundigheid op te vullen;    

- zorgen dat op de departementale intrasites de basisinformatie over emancipatieaspecten en de 
organisatie van het departementaal integratieproces toegankelijk wordt. Daarbij gaat het om 
structuur en de toedeling van verantwoordelijkheid, maar ook om de genoemde hoofdlijnen-
analyses, actuele en voor het emancipatiebeleid relevante informatie met kerncijfers, kernanalyses, 
onderzoeksprogrammering en recent onderzoek - binnen en buiten het departement - , alsmede 
externe bronnen van cijfers en analyses en te raadplegen genderdeskundigen;   

- opstellen van een lijst van integratie-instrumenten die, alleen of in combinatie, het meest geschikt en 
geëigend lijken voor gebruik en toepassing op de eigen beleidsterreinen; 

- overleggen, liefst ook via de interdepartementale kanalen, over een meer systematisch en 
strategisch gebruik van integratie-instrumenten; 

- jaarlijks of tweejaarlijks rapporteren aan de Tweede Kamer over de voortgang (en de knelpunten) 
van het departementaal integratieproces. 

 
AAN HET KABINET 
(in het bijzonder de coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid) 
- bevestigen van het belang van de zes ijkpunten voor de organisatie van duurzame integratie; 
- opnemen in de opdracht aan de voorgenomen Interdepartementale werkgroep20 van coördinerende 

instrumenten die voldoende differentiëren naar de specifieke situatie op de onderscheiden 
departementen; 

- onderzoek entameren naar een effectief en strategisch gebruik van integratie-instrumenten ten 
behoeve van de departementen; 

- versterken en upgraden van de interdepartementale emancipatiestructuur, in het bijzonder de ICE, 
door: 

- de functie van interdepartementale uitwisseling van informatie en good practices te 
benadrukken; 

- de taakstellingen emancipatie gezamenlijk, interdepartementaal, te evalueren; 
- de inhoudelijke ontwikkeling van nieuwe, toekomstgerichte beleidsoverstijgende thema's 

uitdrukkelijk aan de ICE te koppelen; 
- de ICE adequate ambtelijke ondersteuning te bieden. 

- instellen van gemengde commissies (externe deskundigen en ambtenaren van betrokken 
departementen), gekoppeld aan de ICE, die nieuwe, toekomstgerichte, beleidsoverstijgende 
thema's exploreren en zo mogelijk operationaliseren voor toepassing in concrete beleids- 

  dossiers21. 

                                                 
20 Zie noot 5. 
 
21 Zie ook advies TECENA over de Meerjarenbeleidsnota emancipatiebeleid, dd. juni 2000, bijlage 4 in EEN 

WERELD TE WINNEN, TECENA, december 2000.  
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- instellen van een commissie van externe, onafhankelijke genderdeskundigen die de voortgang van 
de departementale processen van duurzame integratie monitort en stimuleert, onder andere door 
een twee- of driejaarlijkse lichte vorm van visitatie (zelfevaluatie, gevolgd door een gesprek met de 
ambtelijke leiding) uit te voeren en hierover breed te rapporteren. 

 AAN HET PARLEMENT 
- aanspreken van de bewindspersonen op hun politieke wil en bereidheid om in het kader van 

duurzame integratie van emancipatieaspecten de organisatie van dit proces - met inacht- 
  neming van de genoemde ijkpunten - te versterken, en regelmatig te overleggen over de voortgang 

daarin; 
- bespreken van de eerder genoemde hoofdlijnenanalyses op de verschillende beleidsterreinen.  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 Taakopdrachten TECENA en samenstelling Commissie en bureau 
 
Bijlage 2 Enkele gegevens per departement over (de organisatie van) duurzame  
  integratie van emancipatieaspecten in het beleid, voorzien van een korte   
  toelichting 
     
Bijlage 3 Vragenlijst zoals voorgelegd aan departementen22 
 
Bijlage 4 Lijst van TECENA-publicaties   
 
 

                                                 
22 De vragenlijst was gevoegd bij de brief van TECENA d.d. 29 maart 2000 aan de secretarissen-generaal van de 
departementen waarin zij het onderzoek naar de effectiviteit van de departementale taakstellingen emancipatie 
voor het proces van duurzame integratie aankondigt en waarbij TECENA hen ter beantwoording een vragenlijst 
voorlegt. 
 



 32

Bijlage 1  Taakopdrachten TECENA en samenstelling Commissie en bureau 
 
Over de opdracht aan TECENA 
Eind 1999 heeft TECENA het verzoek gekregen van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mr. A.E. Verstand-Bogaert, om de effectiviteit te onderzoeken van het instrument 
van departementale taakstellingen, mede in het licht van de doelstelling van mainstreaming23. 
 
Hoofdtaak TECENA 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
hebben bij besluit van 19 december 1997 aan de Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het 
Nieuwe Adviesstelsel (TECENA) de taak gegeven: “te helpen bevorderen dat de adviesraden in het 
nieuwe adviesstelsel zelf op adequate wijze de emancipatie-aspecten van voorgenomen beleid in hun 
advisering gaan betrekken.” Deze taak omvat, aldus de opdracht: “stimuleren dat emancipatie-
aspecten reeds in de adviesaanvragen worden betrokken; adviseren van de raden hoe zij de emanci-
patie-deskundigheid van hun leden en medewerkers kunnen vergroten; stimuleren dat bij 
benoemingen in adviesorganen gericht wordt gezocht naar geschikte vrouwelijke kandidaten.” 
De Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel (TECENA) werd 
ingesteld voor een periode van drie jaar: januari 1998 tot december 2000. 
 
Samenstelling TECENA en bureau 
TECENA bestond uit de volgende leden: mevrouw prof. dr. J. van Doorne-Huiskes (voorzitter), 
mevrouw mr. C.H.S. Evenhuis, mevrouw dr. Ph. Essed en de heer  
prof. dr. J.J. Schippers.  
TECENA beschikte over een ambtelijk secretaris, mevrouw drs. B. des Bouvrie, en een 
communicatiedeskundige, mevrouw I.E.C. Blans. Voor de aanvullende taak heeft mevrouw drs. 
C.D. Kruijswijk inhoudelijke werkzaamheden verricht. 
De administratie ondersteuning werd grotendeels verzorgd door mevrouw K. Choufoer.

                                                 
23 Bron: de bijlage Opdracht aan TECENA ‘Organisatie mainstreaming’  bij de brief van de staatssecretaris van 
SZW, mr A.E.Verstand-Bogaert, d.d. 24 maart 2000 aan de ministers waarin zij hen informeert over het onderzoek 
naar de effectiviteit van de departementale taakstellingen emancipatie voor het proces van duurzame integratie, en 
haar verzoek aan TECENA om dit onderzoek op zich te nemen; DCE/2000/17 680. 
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Bijlage 2 Enkele gegevens per departement over (de organisatie van)   
  duurzame integratie van emancipatieaspecten in het beleid 
 
Bij de gegevens per departement  
In deze bijlage heeft TECENA per departement enkele gegevens opgenomen die relevant zijn voor 
de organisatie van duurzame integratie van emancipatieaspecten in het beleid. 
 
De gegevens in de kolom Meetpunt 1992 zijn ontleend aan het beleidsprogramma emancipatie Met 
het oog op 1995 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 913, nrs. 1 en 2).  
De gegevens in de kolom Meetpunt 2000 onder Missie en Emancipatiedoelstellingen zijn 
ontleend aan openbare stukken of websites van de departementen en aan departementale 
emancipatienota’s.  
De formulering van de Taakstellingen is ontleend aan het Actieplan emancipatietaakstellingen 
1999-2002 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 206 nr. 11).  
De gegevens onder Verantwoordelijkheid en organisatie zijn ontleend aan de informatie die 
TECENA in het kader van dit onderzoek van de departementen heeft verkregen. 
De hier gepresenteerde gegevens zijn door de betrokken departementen geaccordeerd. 
 

Nota bene: in deze elektronische versie ontbreken de bijlagen 2 en 3 
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Bijlage 3 Vragenlijst zoals aan departementen voorgelegd 
 
 
 

Nota bene: in deze elektronische versie ontbreken de bijlagen 2 en 3 
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Bijlage 4  Lijst van TECENA-publicaties   
 
Rapportages 
- Tussenrapportage januari 1998 - juni 1999, Den Haag, oktober 1999; 
- EEN WERELD TE WINNEN, TECENA’s eindrapportage over het adviesstelsel met conclusies en   

aanbevelingen, Den Haag, december 2000; 
- EMANCIPATIE IN DE HOOFDSTROOM, rapportage van het onderzoek van TECENA naar de   
 effectiviteit van de departementale taakstellingen emancipatie voor het proces van 
duurzame  integratie, Den Haag, december 2000. 
  
Verslagen van workshops en expertmeetings 
- Emancipatie en economische groei, kansen en risico’s, TECENA, Den Haag, oktober 1999;  
- Verslag workshop Samenstelling en Mainstreaming, over gender en diversiteit in het 

adviesstelsel, Den Haag, mei 2000; 
- Gender en professionals in de gezondheidszorg, RVZ en TECENA, Zoetermeer, maart 2000; 
- De ruimte van Nederland en het ritme van de samenleving, over de ordening van de ruimte 

van Nederland, bezien vanuit diverse tijd-ruimte-budgetten, TECENA , Den Haag,  
mei 2000; 

- Verslag expertmeeting Gender-mainstreaming, instrumenten en processen, TECENA,  
 december 2000;  
- Verslag expertmeeting Gender en Diversiteit in overheidsbeleid, TECENA, december 2000.  
 
Reflecties bij de werkprogramma’s van adviesraden  
- Reflecties bij de werkprogramma’s voor 1999 van de strategische adviescolleges, Den Haag, 
 maart 1999;  
- Reflecties bij de werkprogramma’s 2000 van de strategische adviescolleges, Den Haag,   
 februari 2000.  
 
TECENA-nieuws 
-  TECENAINFO, Den Haag, nummers 1, juni 1999, en 2, mei 2000. 
 
Webwijzer emancipatie 
- TECENA heeft een webwijzer ontwikkeld waarin een groot aantal informatiebronnen (met links) 

op het gebied van emancipatie zijn opgenomen. Ze heeft deze webwijzer emancipatie aangeboden 
aan alle departementen en strategische adviescolleges. 

 
  


