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VOORAF 
 
 
Met deze Eindrapportage en Aanbevelingen voor de toekomst sluit TECENA drie jaar af van 
activiteiten ter bevordering van duurzame integratie van emancipatieaspecten in het adviesstelsel. 
Deze opdracht1 kreeg zij in 1998 mee van de toenmalige bewindspersonen  
drs A.P.W. Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en mr J. Kohnstamm (Binnenlandse 
Zaken). Bij de uitwerking ervan richtte de Commissie zich zowel op de adviesraden als op de 
departementen. Elk van deze beide actoren heeft immers een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid 
voor duurzame integratie in het adviesstelsel.  
 
TECENA richt haar aanbevelingen in deze Eindrapportage dan ook in eerste instantie tot hen, en tot 
de bewindspersonen die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit, ook de 
emancipatiekwaliteit, van het adviesstelsel: de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het 
beleid op het gebied van Arbeid en Zorg en Emancipatie.  
De Commissie richt haar aanbevelingen echter ook uitdrukkelijk tot die actoren, die direct of indirect 
het welslagen van de noodzakelijke integratie van emancipatieaspecten in het adviesstelsel 
meebepalen: het parlement, maatschappelijke organisaties op voor de emancipatie relevante 
terreinen, genderdeskundigen in instituties van wetenschap en beleidsonderzoek en de breed gescha-
keerde emancipatiebeweging. Het proces van gender-mainstreaming in het adviesstelsel voltrekt 
zich immers niet in een politiek en maatschappelijk vacuüm. Het staat juist in voortdurende 
wisselwerking met de maatschappelijke en politieke omgeving. 
 
TECENA constateert dat het proces naar duurzame integratie van emancipatieaspecten in het 
adviesstelsel, in deze jaren zeker vooruitgang heeft geboekt. Breder wordt erkend dat specifieke 
aandacht voor emancipatieaspecten, de kwaliteit van beleid en beleidsvorming verhoogt. Dat vergt 
wel een effectieve organisatorische inbedding in het adviesstelsel. Toegespitste genderdeskundigheid 
als sleutel voor verdere inhoudelijke ontwikkeling is hierbij van groot belang. 
  
TECENA constateert echter ook, dat er nog wel een weg te gaan is, voordat over de hele linie 
sprake is van voldoende verankering van emancipatieaspecten in het adviesstelsel. Er valt, zo kunnen 
haar bevindingen worden samengevat, nog een wereld te winnen. 
Zowel op het punt van de inhoudelijke ontwikkeling als wat betreft de organisatorische inbedding is 
de situatie nog fragiel. De voortgang in het proces gaat bovendien niet vanzelf en zal voorlopig nog 
extra en doelbewuste stimulans nodig hebben.  
 
In haar aanbevelingen schetst TECENA de maatregelen die haars inziens nodig zijn om dit proces 
van integratie te verduurzamen. Deze maatregelen moeten overigens in samenhang worden gezien 
met de aanbevelingen in de rapportage Emancipatie in de hoofdstroom2, die TECENA op apart 
verzoek van de staatssecretaris van SZW, mr A.E. Verstand-Bogaert, opstelde. 
Bij beide actoren in het adviesstelsel, adviesraden en departementen, ontwaart TECENA inmiddels - 
mede als gevolg van haar eigen activiteiten - de ontwikkeling naar een zeker momentum in motivatie 
                                                 
1 Zie bijlage 1: Het Instellingsbesluit TECENA d.d. 19 december 1997 met de officiële taakopdracht, alsmede de 
samenstelling van TECENA en haar bureau. 
 
2 Emancipatie in de hoofdstroom, rapportage van het onderzoek van TECENA naar de effectiviteit van de 
departementale taakstellingen emancipatie voor het proces van duurzame integratie. December 2000. 
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voor en inzicht in het belang van gender-mainstreaming. Voorkomen moet worden dat deze 
gunstige ontwikkeling door gebrek aan stimulans stagneert. 
TECENA spreekt dan ook de hoop uit, dat het Kabinet haar aanbevelingen niet alleen met 
daadkracht zal uitvoeren, maar ook en zeker met voortvarendheid.     
 
Tenslotte spreekt TECENA haar grote dank uit aan allen die haar in de afgelopen drie jaar 
behulpzaam zijn geweest bij het uitvoeren van haar taak. 
 
 
Prof dr J. van Doorne-Huiskes, 
voorzitter TECENA 



 5

1. DE TAAKSTELLING VAN TECENA NADER BESCHOUWD 
 
1.1 Algemeen 
De Kaderwet adviescolleges3 trad na een bijna tienjarige discussie per 1 januari 1997 in werking. 
Deze wet regelt het huidige stelsel van adviescolleges. Hij voorziet in een hoofdstructuur van elf 
strategische adviescolleges voor brede beleidsgebieden, die de taak hebben om geïntegreerd te 
adviseren over de (middel)lange termijn, en daarnaast in een tiental meer gespecialiseerde 
adviescolleges. Bovendien kent de wet de mogelijkheid tot instelling van tijdelijke adviescommissies. 
Zowel de Sociaal-Economische Raad (SER) als de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) vallen niet onder de Kaderwet: voor deze raden bestaan aparte wetten. 
SER en WRR worden overigens wel tot de strategische adviescolleges gerekend (zie bijlage 2).  
Met de inwerking treding van het nieuwe adviesstelsel kwam een eind aan de specifieke 
emancipatieadvisering, zoals die op het terrein van emancipatievraagstukken door achtereenvolgens 
de Emancipatiekommissie (1974 - 1981) en de Emancipatieraad (1981 -1997) was uitgevoerd. In 
plaats van specifieke advisering door een aparte raad, kregen alle adviescolleges tot taak integraal te 
adviseren. Om te bevorderen dat het gedachtegoed - zoals onder meer ontwikkeld in de specifieke 
emancipatieadvisering - ook metterdaad in het nieuwe adviesstelsel een adequate plaats zou krijgen, 
is bij instellingsbeschikking d.d. 19 december 1997 een Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in 
het Nieuwe Adviesstelsel (TECENA) ingesteld voor de periode van drie jaar. 
TECENA heeft zich in deze periode vooral gericht tot dát segment van het adviesstelsel, dat de 
strategische advisering omvat.  
 
1.2 Sekse-evenredige samenstelling en duurzame integratie van emancipatieaspecten 
De opdracht aan TECENA omvatte een tweetal aspecten van het adviesstelsel: 
- bevordering van de uitvoering van artikel 12 van de Kaderwet adviescolleges, namelijk het               

streven naar een evenredige samenstelling van adviescolleges naar sekse; 
- bevordering van het proces van duurzame integratie van emancipatieaspecten in het adviesstelsel 

als geheel. 
Beide aspecten hebben een zekere samenhang. Een evenredige samenstelling naar sekse is immers 
méér dan alleen het voldoen aan een democratisch vereiste. Het betekent tevens dat in zekere zin de 
visie en de leefwereld van (ook) vrouwen een betere kans krijgen, door te dringen in de 
beleidsadvisering. Een naar sekse evenredige samenstelling van adviescolleges is echter geen garantie 
dat in het adviesstelsel de emancipatieaspecten adequaat worden geïntegreerd. Daarvoor is immers 
meer nodig. 
TECENA heeft er voor gekozen, beide aspecten van haar taakstelling niet alleen in onderlinge 
samenhang, maar ook in hun eigen betekenis en dynamiek te benaderen.  
 
1.3 Sekse-evenredige samenstelling: wettelijke verplichting 
Het streven naar sekse-evenredige samenstelling van adviesraden is wettelijk vastgelegd in  
artikel 12 van de Kaderwet adviescolleges4. Centrale vraag is hier dan ook, hoe het  

                                                 
3 Kaderwet adviescolleges, Staatsblad 387, 3 juli 1996 
 
4 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 1996 een helpdesk  ingericht om het streven naar evenredigheid 
naar sekse bij de samenstelling van de nieuwe adviesraden te faciliteren. Het evaluatierapport van deze helpdesk  
bevat een 0-meting aan het begin van de inwerkingtreding van het nieuwe adviesstelsel, voorjaar 1997.  
Zie: Vrouwen in adviesorganen: met het oog op de Kaderwet. Evaluatie van een jaar “helpdesk”, Diemensies, 
drs P. Molendijk, juni 1997. 
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met de naleving van deze wettelijke verplichting is gesteld. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Gaat de 
ontwikkeling in de goede richting? Op welke wijze wordt naleving van de verplichting bewaakt? 
Welke obstakels doen zich daarbij voor? Welke good practices kunnen bijdragen aan een optimale 
uitvoering van de wettelijke verplichting? 
Bij deze vragen gaat het om alle fasen in het benoemingsproces: opstelling van het profiel van het 
adviescollege als geheel, opstelling van het profiel van voorzitter en leden, werving, selectie en 
tenslotte benoeming door het Kabinet op voordracht van de betrokken bewindspersonen.  
Bovendien gaat het om alle actoren in het benoemingsproces, niet alleen bij de departementen maar 
ook (in) de adviescolleges zelf. Adviescolleges zijn immers zelf veelal als adviseur bij het proces 
betrokken, bijvoorbeeld bij de opstelling van het profiel van het college alsmede van de profielen van 
voorzitter en leden, het aandragen van mogelijke kandidaten en bij de selectie van kandidaten.  
Aparte vraag is nog, wat precies onder 'sekse-evenredigheid' moet worden verstaan. Formeel gaat 
het hier uitsluitend om de man/vrouw-verhouding binnen adviescolleges. In de praktijk is sekse ook 
verbonden met dimensies als etniciteit, leeftijd, specifieke deskundigheden en vaardigheden. 
Voorkomen moet worden dat ongewild nieuwe eenzijdigheden optreden in de samenstelling van 
adviescolleges. Bijvoorbeeld in die zin, dat de vrouwelijke leden vooral afkomstig zijn uit de 
uitvoerende sfeer en de mannen uit de beleidsbepalende kring (of andersom). Of dat leden vanuit 
etnische kring vooral van het mannelijk of juist van het vrouwelijk geslacht zijn. 
 
1.4 Duurzame integratie van emancipatieaspecten 
Anders dan de sekse-evenredige samenstelling van adviesraden, is de taakstelling van duurzame 
integratie van emancipatieaspecten niet expliciet in de Kaderwet adviescolleges vastgelegd5. Eerste 
vraag is dan ook, of departementen en adviesraden zich van deze taak bewust zijn en die ook 
expliciet erkennen.  
Adequate uitvoering van deze taakstelling vooronderstelt voorts een goed begrip van inhoud en 
betekenis van 'duurzame integratie van emancipatieaspecten'. Reeds in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw werd emancipatiebeleid uitdrukkelijk (mede) benoemd als facetbeleid, als 
integraal aspect van beleid, dat zichtbaar en herkenbaar zou moeten worden geïntegreerd in 
beleidsprocessen. In de praktijk wordt emancipatiebeleid, worden emancipatie-aspecten echter nog 
veelal begrepen als verwijzend naar doelgroepenbeleid, achterstandsbeleid. Belangrijke vraag is dan 
ook, of en in welke mate bij de verschillende departementen en adviesraden de voor duurzame 
integratie noodzakelijke omslag in denken heeft plaatsgevonden. Een omslag van analyses in termen 
van vooral man/vrouw-verhoudingen naar analyses van de gender-lading in maatschappelijke 
instituties en arrangementen. Haperingen in het integratieproces zijn, zo blijkt ook uit ervaringen in 
andere landen, vaak te herleiden tot een beperkte benadering van emancipatievraagstukken, namelijk 
één, die zich alleen richt op man/vrouw-verhoudingen en de daarin te bereiken gelijkheid6.  
Met name tot departementen, maar in zekere zin ook tot adviescolleges, kan de vraag worden 
gesteld welke voorwaarden gelden voor het welslagen van duurzame integratie? In allerlei nationale 
en internationale documenten, zoals het Platform for Action7 en het rapport van de Raad van 

                                                 
5 Zie voor toelichting op de achtergronden: bijlage 4 Emancipatie-advisering als taak van de adviescolleges in 
de Tussenrapportage van TECENA, en Pleitbezorgers en policywindows, Elsbeth Klink, Leiden, 2000. 
 
6 Deze beperkte benadering is overigens ook te herkennen in de definitie van duurzame integratie in de 
Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001. Deze spreekt op bladzijde 8 van  '... beleidsprocessen op een wijze dat 
gelijke beleidseffecten voor vrouwen en mannen duurzaam worden geïntegreerd in al het reguliere beleid.'  
7 UN Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995) Global Platform for Action. New York, United  
Nations.  
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Europa8, zijn dergelijke voorwaarden benoemd en uitgewerkt. Het gaat hierbij om voorwaarden van 
organisatorische en financiële aard, en ook om voorwaarden in de sfeer van inhoudelijke 
ontwikkeling en genderdeskundigheid. Zijn deze voorwaarden voldoende bekend bij departementen 
en adviesraden? Worden ze ook daadwerkelijk toegepast? In dit verband: zijn de vooral op 
internationaal niveau geformuleerde voorwaarden ook voldoende volledig, concreet en effectief voor 
de specifiek Nederlandse verhoudingen? Behoeven ze wellicht aanvulling of aanpassing?  
 
Eén van de voorwaarden betreft het gebruik van specifieke integratie-instrumenten zoals die in de 
loop van de jaren zijn ontwikkeld. Zachte instrumenten als voorlichting, scholing en bijeenkomsten, 
en ook hardere instrumenten als emancipatie-effectrapportages. Zijn deze instrumenten voldoende 
bekend en worden ze ook toegepast? Is er voldoende inzicht in een effectief gebruik van deze 
instrumenten? Kunnen ze worden verbeterd? Is er behoefte aan andere instrumenten? Deze en 
soortgelijke vragen komen overigens vooral aan de orde in de rapportage Emancipatie in de 
hoofdstroom. In de voorliggende rapportage wordt daarom volstaan met een korte schets.  
Aparte aandacht tenslotte, vragen externe voorwaarden: voorwaarden zoals politiek commitment 
voor emancipatieaspecten en de politieke prioriteit die deze krijgen toegekend.  
 
1.5 Verdere ontwikkeling van een analysemodel van duurzame integratie  
Vragen zijn makkelijker gesteld dan beantwoord. Dat geldt zeker bij de taakstelling die TECENA 
meekreeg. Ofschoon op deelgebieden belangrijk onderzoek is verricht en concrete handleidingen zijn 
ontwikkeld9, ontbrak tot nu toe een meer algemeen analysemodel van inhoudelijke aspecten, 
oorzaken, achtergronden, voorwaarden en instrumenten voor het proces van duurzame integratie. 
Ook een 0-meting miste. Wel heeft TECENA kunnen putten uit het evaluatie-onderzoek10 van de 
Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE) betreffende het 
Beleidsprogramma Met het oog op 1995. 

                                                 
 
8 Gender mainstreaming. Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Straatsburg, 
1998, EG-S-MS (98) 2. 
 
9 (Voor volledige titels en vindplaatsen van onderstaande publikaties zie in bijlage 7, Literatuur)  
- Emancipatie-effectrapportage, Verloo, en Roggeband, 1994  
- Een practische versie van de emancipatie-effectrapportage, voorzien van een handleiding voor de toepassing     
  van de EER, wordt verwacht.  
- Eerder ontstonden er andere verkorte versies en varianten op de EER, zoals de ‘emancipatie-effecttoets’ of     
  EET, ontworpen door emancipatiebureaus, en de ‘EER voor gemeenten’, 1998. 
- Van de eer geleerd, een evaluatie van emancipatie-effectrapportage, Van de Graaf, Mossink, Gröflin, 1999. 
- Beeldvorming in beleid,  Mossink, en Nederland, 1993. 
- Ongezien onderscheid, Schaapman e.a., 1995. 
- Een kwestie van mannelijkheid,  Brouns, en Scholten, 1997. 
Specifieke studies over genderaspecten ven het adviesstelsel zijn:  
- De vrouw die vanzelf spreekt. Gender en representatie in het Nederlandse Adviesradenstelsel,  
dr G.J. Oldersma, DSWO Press, Leiden, 1996. Hoewel zij in haar dissertatie de samenstelling naar sekse van de 
adviesraden in het oude adviesstelsel analyseert, bevat deze studie meer algemene inzichten die ook in het 
nieuwe adviesstelsel de aandacht verdienen. 

- Pleitbezorgers en policywindows. De institutionalisering van de integratie van emancipatie-aspecten in het     
nieuwe adviesstelsel, drs. E. Klink, doctoraalscriptie voor de studie Bestuurskunde Universiteit Leiden, mei 
2000. 

 
 
10 Uitvoering van emancipatiebeleid. Evaluatie van de wijze waarop van 1993 t/m 1995 de ministeries 
uitvoering hebben gegeven aan het beleidsprogramma emancipatie “Met het oog op 1995”, SZW [1996], niet 
gepubliceerd.  



 8

TECENA heeft zelf een aanzet voor een meer algemeen analysemodel ontwikkeld11. Zij heeft echter 
niet de pretentie daarmee het laatste woord te hebben kunnen spreken. Met nadruk dringt zij aan op 
verdere ontwikkeling, opdat in de toekomst het monitoren van integratieprocessen op een meer 
uitgewerkte methodiek kan worden gestoeld.  

                                                 
 
11 Zie TECENA-lijst van zes ijkpunten voor duurzame integratie van emancipatieaspecten, opgenomen in kader 
onder 4.5. Departementen 
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2. TAAKOPVATTING EN WERKWIJZE 
 
2.1 Taakopvatting: extern consultant voor verhoging van emancipatiekwaliteit  
Departementen en adviesorganen beschikken over veel kennis en expertise, zowel qua niveau van 
analyse als op het punt van maatschappelijke en beleidsmatige relevantie en beleidseffectiviteit. Zij 
streven beide naar producten van hoogwaardige kwaliteit.  
TECENA heeft hier, als onafhankelijke commissie van genderdeskundigen, uitdrukkelijk bij willen 
aansluiten, en wel door de beide vraagstellingen in te kaderen als vragen naar kwaliteit en effectiviteit 
van beleid. Zij heeft daarbij gekozen voor de rol van consultant, dat wil zeggen dat zij heeft getracht 
in een interactief proces van communicatie en overleg:  
- het belang van sekse-evenredige samenstelling en optimale aandacht voor emancipatieaspecten ter 

vergroting van kwaliteit en effectiviteit van beleid te verhelderen, 
- knelpunten en good practices te identificeren, 
- inhoudelijke aanknopingspunten aan te dragen, 
- suggesties te doen voor verbetering.   
 
De rol van extern consultant zoals TECENA die heeft gekozen, had het belangrijke voordeel dat zij 
ten opzichte van haar gesprekspartner geen inhoudelijk belang vertegenwoordigde bij de uitkomsten 
van de besluitvorming, maar zich kon concentreren op het geven van deskundige inbreng.  
 
2.2 Aanpak en werkwijze 
Sekse-evenredige samenstelling van adviescolleges 
De aanpak van TECENA heeft bestaan uit: 
- gespreksrondes met departementen en adviescolleges; 
- monitoren van de cijfermatige ontwikkelingen; 
- onderzoek naar wervingsprocedures, inclusief wervingsprofielen; 
- een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van departementen en adviescolleges;  
- incidentele dienstverlening (op verzoek). 
 
In de gespreksrondes met - in eerste aanleg - vrijwel alle departementen12 is geïnventariseerd, in 
welke mate het uiteindelijk resultaat per adviescollege door het betrokken departement werd 
gewaardeerd, welke inspanningen waren gepleegd om dit resultaat te bereiken, welke knelpunten er 
naar voren waren gekomen en welke good practices daarbij ook voor de toekomst zinvol en 
bruikbaar werden geacht. Vergelijkbare vragen zijn gesteld in de gespreksrondes met de 
adviescolleges, uiteraard naar de mate waarin deze direct of indirect bij de samenstelling betrokken 
waren geweest. 
 
In juni 1999 zijn de cijfers van medio 1997 geactualiseerd  en gepubliceerd in onder meer de 
Tussenrapportage van TECENA13.   
 
 
 
                                                 
12 Alle departementen met uitzondering van Justitie en Financiën dragen de verantwoordelijkheid voor één of meer 
strategische adviescolleges. Met deze beide departementen en met Algemene Zaken heeft TECENA geen 
gesprekken gevoerd. 
 
13 Tussenrapportage januari 1998 - juni 1999, TECENA, Den Haag, oktober 1999, bijlage 3, Samenstelling m/v 
strategische adviescolleges per juni 1997 en juni 1999. 
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Tijdens een bijeenkomst, september 1999, voor vertegenwoordigers van departementen en  
adviesorganen, alsmede voor enkele extern deskundigen zijn de eerste bevindingen besproken  
en op hun waarde en belang voor de toekomst getoetst14. 
Ook heeft TECENA steeds aangeboden om desgewenst mee te denken en suggesties te doen bij de 
opstelling van profielen en het zoeken in kringen van vrouwen en genderdeskundigen  
naar mogelijke kandidaten. Van dit aanbod is regelmatig gebruik gemaakt. 
 
Duurzame integratie 
In dit kader heeft TECENA de volgende aanpak gekozen: 
- bestudering van werkplannen, relevante studies en adviezen, gevolgd door twee gespreksrondes 

met elk der adviesraden; 
- bestudering van gegevens van elk der departementen inzake emancipatiebeleid en duurzame 

integratie, gevolgd door gespreksrondes op het niveau van contactpersonen alsmede hogere 
ambtelijke leidinggevenden; 

- inhoudelijke suggesties en commentaren op de jaarlijkse werkprogramma's van de onderscheiden 
adviescolleges van 1999 en 2000 (Reflecties I en II15); 

- expertmeetings en workshops16; 
- incidentele dienstverlening (op verzoek). 
 
De gesprekken met de adviesraden vonden doorgaans plaats met voorzitters, secretarissen en 
enkele leden. Aan de orde kwamen onder meer de bij de colleges levende visies en inzichten over 
emancipatievraagstukken en (voorwaarden voor) duurzame integratie (zoals  genderdeskundigheid), 
alsmede mogelijke inhoudelijke aanknopingspunten voor problematisering en explicitering van 
emancipatieaspecten en de werkwijze die in de onderscheiden raden werd gevolgd. Ook de vraag, 
welke rol adviesraden voor zichzelf zien in het realiseren van duurzame integratie in de 
beleidsadvisering en beleidsontwikkeling, kwam steeds ter tafel.  
In de tweede reeks gespreksrondes zijn met name de inhoudelijke suggesties en commentaren, zoals 
in de Reflecties neergelegd, besproken en op hun belang en waarde voor de adviesraden getoetst.   
 
De gesprekken met de departementen betroffen in de eerste ronde vooral de werkwijze bij de 
vaststelling van de jaarlijkse werkprogramma's en adviesaanvragen, alsmede de opstelling van stand-
punten naar aanleiding van adviezen. Ook kwam de inhoudelijke en personele samenhang tussen 
duurzame integratie in het adviesstelsel en die op het departement zelf aan de orde, alsmede de wijze 
waarop het adviesstelsel kan worden ingezet om de inhoudelijke voortgang van duurzame integratie 
te verbeteren en te versnellen. 
De tweede reeks gesprekken met de departementen, veelal op het niveau van secretaris-generaal of 
directeur-generaal, waren mede inhoudelijk van aard, met name naar aanleiding van de commentaren 
en suggesties van TECENA in de Reflecties.   
                                                 
14 Verslag workshop Samenstelling en Mainstreaming, over gender en diversiteit in het adviesstelsel, TECENA , 
Den Haag, mei 2000. 
 
15 Reflecties bij de werkprogramma’s 1999 en Reflecties bij de werkprogramma’s 2000, TECENA, Den Haag, 
1999 resp. 2000. De werkprogramma’s van de strategische adviescolleges verschillen onderling nogal. Sommige 
zijn zeer algemeen gesteld en bieden weinig aanknopingspunten voor een oordeel over de vraag of emancipatie in 
voldoende mate in het programma is terug te vinden. Andere bieden juist een tamelijk concrete omschrijving van 
wat de raad voornemens is in de verschillende adviezen aan de orde te stellen. 
 
16 Zie bijlage 6. 
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In overleg met betrokken adviesraden zijn enkele expertmeetings en workshops georganiseerd,  
niet alleen voor leden van adviesraden, maar ook voor betrokken ambtenaren en externe 
deskundigen. Soms om vanuit verschillende invalshoeken een centraal, voor de emancipatie relevant 
thema aan de orde te stellen (Emancipatie en Economische Groei, Gender en diversiteit in 
levensindeling, Diversiteit in overheidsbeleid), soms om meer greep te krijgen op de gender-
aspecten van een concreet beleidsthema (Gender en professionals in de gezondheidszorg, De 
ruimte van Nederland en het ritme van de samenleving) en soms om ten behoeve van een 
actueel adviesthema ideeën en suggesties voor verdere verdieping aan te reiken en het thema 
gezamenlijk te bespreken (workshop met de Adviesraad Internationale Vraagstukken). 
 
Van het aanbod van TECENA om op onderdelen concreet mee te denken over in te schakelen 
genderdeskundigen, relevante literatuur en dergelijke, is meermalen gebruik gemaakt. TECENA is 
enkele malen gevraagd om als informant op te treden bij individuele evaluaties van adviesraden. Ook 
is haar inbreng gevraagd bij de opstelling van de vragenlijst in het kader van de algemene evaluatie 
van het nieuwe adviesstelsel17, onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.   
 
2.3 Tussentijdse rapportages 
In haar Tussenrapportage, juli 1999, heeft TECENA de buitenwereld een eerste inzicht willen geven 
in haar aanpak en bevindingen bij de uitvoering van haar taakstelling. 
Voorts heeft zij een aantal malen mondeling verslag uitgebracht aan de staatssecretaris van SZW, 
belast met het beleid op het gebied van Arbeid en Zorg en Emancipatie, mevrouw  
mr A.E. Verstand-Bogaert. Ook op het ambtelijke niveau van de Directie Coördinatie 
Emancipatiebeleid, heeft zij verschillende malen overlegd over de voortgang in de werkzaamheden 
en de voorgenomen activiteiten. 
 
2.4 Overige activiteiten 
TECENA heeft naast haar primaire gesprekspartners, adviesraden en departementen, ook 
regelmatig gesprekken gevoerd met anderen. Zoals met genderdeskundigen uit wetenschappelijke en 
ambtelijke kring, met enkele organisaties uit de brede emancipatiebeweging en met de emancipatie-
portefeuillehouders in de Tweede Kamer. Ook deze gesprekken hadden een interactief karakter. 
Enerzijds wilde TECENA zicht krijgen op ideeën en opvattingen in het maatschappelijk veld en de 
politiek, anderzijds wilde zij eerste reacties peilen op de ideeën die zijzelf in het kader van duurzame 
integratie aan het ontwikkelen was.  
TECENA heeft ter gelegenheid van de naderende nieuwe benoemingen in de adviescolleges per 1 
januari 2001 in een apart schrijven de staatssecretaris van SZW gevraagd haar collega-
bewindspersonen nog eens in het bijzonder te wijzen op de wettelijke verplichting te streven naar een 
sekse-evenredige samenstelling daarvan18. In een advies over de Meerjarennota 
emancipatiebeleid heeft zij benadrukt dat ten behoeve van duurzame integratie ook de inhoudelijke 
aspecten verder moeten worden ontwikkeld19.  
 

                                                 
17 Kaderwet adviescolleges, artikel 30 
 
18 Zie bijlage 3 
19 Zie bijlage 4 
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Ten behoeve van het proces van duurzame integratie heeft TECENA een expertmeeting over de 
strategie van gendermainstreaming georganiseerd20. Daarnaast werd een webwijzer21  ontwikkeld 
ten behoeve van en aangeboden aan departementen en strategische adviescolleges.  
Tenslotte heeft TECENA, in bescheiden mate, publiciteit aan haar activiteiten gegeven door een 
tweetal uitgaven van TECENAINFO22, door interviews en deelname aan relevante studiedagen en 
expertmeetings.  
 
 
 
 

                                                 
20 Het verslag van de expertmeeting Gendermainstreaming, instrumenten en processen verschijnt eind 2000. 
 
21 Zie bijlage 6, lijst van TECENA-publicaties en overzicht van workshops en expertmeetings. 
 
22 TECENAINFO nummers 1 en 2. Den Haag, juni 1999 resp. mei 2000. 
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3. BEVINDINGEN : SEKSE-EVENREDIGE SAMENSTELLING 
 
3.1 Cijfermatige ontwikkeling 
Medio 1997, het eerste jaar van het nieuwe adviesstelsel, lag het aandeel van vrouwen in de 
strategische adviescolleges gemiddeld op 34%. Inmiddels, oktober 2000, en een aantal tussentijdse 
benoemingen verder, ligt dit percentage een fractie hoger: 37% (zie bijlage 5). 
De adviescolleges laten op dit punt overigens de nodige verschillen zien. Uitschieters naar beneden 
waren en zijn de Adviesraad Internationale Vraagstukken (22%) en de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (22%). Bij  de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Raad voor Verkeer 
en Waterstaat, de Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer en 
de Algemene Energieraad (AER) liggen de percentages anno 2000 hoger, maar blijven ze onder de 
35%. De Onderwijsraad, de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Volksgezondheid en 
Zorg en de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) schieten daar weer 
boven uit, terwijl de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor Cultuur (RvC) 
allebei de 50% halen.   
Het lage percentage vrouwelijke leden in de Sociaal-Economische Raad (ca. 18%) is een geval 
apart: 2/3 van de leden wordt immers benoemd op voordracht van werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Van de 11 Kroonleden die op persoonlijke titel worden benoemd, zijn er 
drie vrouwen (27%). 
 
Van de mogelijkheid om tussentijdse vacaturen uitdrukkelijk te benutten om het percentage vrouwen 
te verhogen, is in het algemeen gesproken dus weinig gebruik gemaakt. Uitzondering geldt voor de 
AER: het percentage vrouwen lag in 1997 op 10% (9 mannen,  
1 vrouw (voorzitter)) en nu op circa 40% (6 mannen, 4 vrouwen). Ook bij de AWT is zichtbare 
vooruitgang te constateren: van 25% (9 mannen, 3 vrouwen) in 1997 naar 42% (7 mannen, 5 
vrouwen) in 2000. De RvC, in 1997 gestart met 40% vrouwen, is inmiddels doorgedrongen tot de 
top. Het aantal vrouwelijke voorzitters is gelijk gebleven: van de totaal dertien adviesraden gaat het 
om twee vrouwen die voorzitter zijn.     
Op het punt van etniciteit of leeftijd - die als maatschappelijke ordeningscriteria immers mede 
verbonden zijn met sekse - konden helaas geen cijfers worden achterhaald.  
 
Tenslotte: TECENA heeft zich beperkt tot het verzamelen van cijfers in de strategische 
adviescolleges en heeft de (veelal tijdelijke) adviescommissies in de verschillende beleidssectoren niet 
in haar onderzoek betrokken. Haar stellige indruk is, dat het bij deze adviescommissies met de 
sekse-evenredige samenstelling veel minder goed is gesteld.  
 
3.2 Procedures 
De uiteindelijke beslissing over de benoeming van voorzitters en leden van adviesraden vindt plaats in 
het Kabinet. De voorbereiding en voordrachten vallen onder verantwoordelijkheid van de 
bewindspersoon/bewindspersonen op wiens/wier beleidsterrein de adviesraad werkzaam is. 
Doorgaans is de procedure als volgt. Na (ambtelijk) overleg met de adviesraad stelt de 
bewindspersoon een profiel vast van voorzitter en leden van de raad. Daarna volgt de wervingsfase, 
waarin niet alleen openbare werving plaatsvindt, maar tegelijkertijd actief naar kandidaten wordt 
gezocht vanuit het departement en vanuit het betrokken adviescollege. Niet zelden draagt ook de 
bewindspersoon kandidaten aan. In voorkomende gevallen wordt een extern bureau ingeschakeld.  
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De selectie vindt gewoonlijk plaats onder leiding van de secretaris-generaal die, in meer of minder 
nauw overleg met de bewindspersoon, een voordracht voorbereidt. De voorzitter van het 
betreffende adviescollege is hier doorgaans als adviseur bij betrokken.  
De bewindspersoon draagt vervolgens de geselecteerde kandidaten ter benoeming voor aan het 
Kabinet. Voorzover bekend heeft de minister-president geen bijzondere taak of 
verantwoordelijkheid in de benoemingsprocedure. 
 
3.3 Profielen van voorzitter en leden 
Uit het oogpunt van de wettelijke verplichting van sekse-evenredigheid is van belang of en in welke 
mate directe en indirecte seksebias in de profielen van voorzitter of leden voorkomen. Hierover het 
volgende. 
Soms is sprake van selectiecriteria die de kans om vrouwelijke kandidaten te selecteren direct 
negatief kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld een criterium als: ‘een lange staat van dienst in topposities 
in het bedrijfsleven en nu onafhankelijk’. Of: ‘hoge politieke of ambtelijke posities bekleed hebbend 
in het kader van het buitenland- of defensiebeleid’. Op dit moment en ook in de nabije toekomst, zal 
toepassing van dit criterium kandidaten uit kringen van vrouwen, etnische minderheden en niet-
ouderen veelal uitsluiten.  
 
Soms is sprake van criteria die impliciete gender-effecten kunnen hebben, zoals ‘gezag en 
vertrouwen genietend’ en ‘onomstreden’. Dergelijke criteria verwijzen vooral naar de status quo, 
naar niet-controversieel. Zeker in sectoren en op terreinen waar een meer traditionele cultuur en 
filosofie nog overheerst en vernieuwende inzichten met betrekking tot emancipatie-vragen nog geen 
gemeengoed zijn, zullen dergelijke criteria op indirecte wijze het vinden van vrouwelijke kandidaten 
belemmeren.       
 
Soms, tenslotte, is sprake van criteria die op zich objectief zijn, maar in de praktijk seksespecifieke 
effecten hebben. In de samenleving bestaat immers nog steeds een zekere seksesegregatie in kennis, 
ervaring en discipline. De uiteindelijke samenstelling van een adviescollege zal deze segregatie dan 
weerspiegelen. Bijvoorbeeld als in een raad zowel praktisch-bestuurlijke als 
bestuurswetenschappelijke expertise wordt gecombineerd. Is in het reservoir aan vrouwen, die 
praktisch politiek-bestuurlijke ervaring hebben opgedaan (bijvoorbeeld als wethouder, als 
burgemeester) inmiddels sterk toegenomen, op bestuurswetenschappelijk niveau is het reservoir van 
hooggekwalificeerde vrouwen nog beperkt. Hetzelfde geldt ingeval binnen een raad expertise op het 
terrein van technologie wordt gecombineerd met expertise op het terrein van wetenschapsbeleid. 
 
3.4 Werving en selectie 
De verplichte openbare werving wordt op de meeste departementen eerder als een last dan als een 
voordeel beschouwd. De voorkeur gaat uit naar het zoeken in de eigen departementale netwerken 
en in de netwerken van het betreffende adviescollege. Breed wordt onderkend dat deze wijze van 
werving niet steeds een voldoende voorwaarde is voor het vinden van een toereikend aantal 
geschikte vrouwelijke kandidaten. Het is vaak nodig om uitdrukkelijk op zoek te gaan naar geschikte 
vrouwen in andere netwerken dan de gebruikelijke (bijvoorbeeld netwerken van vrouwelijke hoge 
ambtenaren, vrouwelijke leden van adviescolleges, vrouwen die zijn aangesloten bij de 
departementale emancipatie-infrastructuur, werkzaam zijn bij de Directie Coördinatie 
Emancipatiebeleid of behoren tot de vooraanstaande externe genderdeskundigen) of te rade te gaan 
bij gespecialiseerde externe bureaus als Toplink.  
Ook TECENA heeft meermalen het verzoek gekregen om vrouwelijke kandidaten te noemen.    
 



 15

 
In de selectiefase wordt doorgaans uitdrukkelijk rekening gehouden met de verplichting te streven 
naar een sekse-evenredige samenstelling. De mate waarin dat uiteindelijk ook tot resultaat leidt, is - 
zo rapporteren veel betrokkenen - mede afhankelijk van de kracht waarmee de verantwoordelijk 
bewindspersoon zich stelt achter optimale naleving van deze verplichting.  
 
3.5 Voortgangsbewaking 
De voortgangsbewaking bij het naleven van de wettelijke verplichting ligt vooral op het niveau van de 
departementen zelf. Voor zover bekend draagt de minister-president, formeel of feitelijk, geen 
bijzondere verantwoordelijkheid voor het naleven van deze verplichting. Wel worden op het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op ambtelijk niveau de voordrachten voor 
benoemingen bewaakt en wordt  zonodig een interventie op Kabinetsniveau voorbereid. Deze 
(beperkte) monitoring is zeker waardevol. Het heeft in de praktijk echter maar een gering direct 
effect: op het moment dat de voordrachten in het Kabinet aan de orde komen, is de benoeming 
immers feitelijk al definitief. De waarde van deze monitoring is dan ook vooral gelegen in het 
bevestigen en vergroten van de politieke motivatie om in de toekomst te blijven voldoen aan het 
streven naar sekse-evenredige samenstelling van adviescolleges.  
 
3.6 Voorlopige conclusies 
De cijfermatige ontwikkeling naar een sekse-evenredige samenstelling van adviesraden verloopt zeer 
langzaam, maar wel in de goede richting. Deels gaat het om een autonome ontwikkeling: het aantal 
vrouwen dat in aanmerking kan komen voor het voorzitterschap of lidmaatschap neemt toe. Voor 
het overige blijkt het politiek commitment van de betrokken bewindspersoon van essentiële 
betekenis voor de naleving van de wettelijke verplichting. Hoe meer belang hieraan wordt gehecht, 
hoe meer ambtelijke motivatie en toewijding te vinden is om niet alleen uitdrukkelijk naar vrouwelijke 
kandidaten te zoeken, maar ook te onderzoeken welke belemmerende factoren daarbij een rol 
spelen en hoe deze kunnen worden ondervangen.  
Uitdrukkelijk politiek commitment op (ook) Kabinetsniveau zou het nog trage tempo in de 
ontwikkelingen kunnen versnellen. De huidige monitoring op het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op een (te) laat moment, namelijk als de voordrachten voor benoeming al aan de 
ministerraad zijn voorgelegd, heeft onvoldoende effect. Versterking zou gezocht kunnen worden bij 
monitoring vanwege de minister-president, en bij het in de procedure-eisen opnemen van een 
verplichte toelichting als de voordracht niet voorziet in 50% vrouwen in het betreffende 
adviescollege.    
Ook vanuit de Tweede Kamer moet het politiek commitment worden versterkt, door bijvoorbeeld 
jaarlijkse of tweejaarlijkse cijfermatige rapportages te vragen over de mate waarin en de wijze 
waarop de wettelijke verplichting wordt nageleefd en op welke wijze gebleken knelpunten worden 
aangepakt. 
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4. BEVINDINGEN : DUURZAME INTEGRATIE VAN EMANCIPATIEASPECTEN 
 
4.1 Algemeen 
In haar Tussenrapportage23 merkte TECENA op: 
 

Aandacht voor emancipatie is in feite een 'merit good', d.w.z. het komt niet spontaan 
voldoende tot stand, ondanks de breed levende verwachting dat de samenleving er 
beter van wordt en emancipatie bovendien al geruime tijd deel uitmaakt van de 
doelstellingen van beleid. Zoals bij 'merit' goederen gebruikelijk, moeten bijvoorbeeld 
reclame- en bewustwordingscampagnes ('Een schoner milieu begint bij jezelf') de 
behoefte ontwikkelen en de vraag stimuleren. In die zin vormen de adviescolleges voor 
TECENA zeer zelfbewuste en goed geïnformeerde consumenten: ze weten heel goed 
wat ze willen en wat ze niet willen. 

 
Die laatste constatering gaat trouwens niet alleen op voor de adviescolleges, maar ook voor de 
departementen: beide willen een helder zicht hebben op de meerwaarde die duurzame integratie van 
emancipatieaspecten te bieden heeft voor inhoud, richting en kwaliteit van het beleid en het 
beleidsproces.  
 
In dit hoofdstuk bouwt TECENA voort op de eerdere bevindingen die zij in de Tussenrapportage al 
vermeldde. Emancipatie… diversiteit… zijn, zo stelde zij toen, zeker nog geen vanzelfsprekende 
gezichtspunten in het adviesstelsel. Ze worden mede daardoor nog maar beperkt en - naar het lijkt  - 
min of meer toevallig geëxpliciteerd en geproblematiseerd in adviesaanvragen, adviezen en reacties 
daarop van het Kabinet. Waar dat wel gebeurt, gaat het veelal om alleen vrouwen, in de gedaante 
van achterstandsgroepen, of van doelgroepen op probleemgebieden. Met de aandacht voor 
diversiteit naar etnische afkomst bijvoorbeeld of naar leeftijd en leefstijl, is het in feite niet anders. 
In het navolgende richt TECENA zich op een wat bredere vraagstelling dan in de  
Tussenrapportage: welke aanknopingspunten heeft zij aangetroffen die op verandering wijzen? Zijn 
deze al zodanig krachtig dat een zekere vanzelfsprekendheid in zicht komt? Waar zitten zwakke 
elementen? Hoe kunnen die voor de toekomst worden aangepakt? 
 
4.2 Duurzame integratie van emancipatieaspecten: een lastig proces 
De overgang in het emancipatiebeleid van, in hoofdzaak, het streven naar gelijke maatschappelijke 
posities van vrouwen en mannen naar een beleid dat tevens ingrijpt op de structurele en culturele 
arrangementen, blijkt een lastig proces. Dat komt ook tot uiting in het adviesstelsel, de plek bij 
uitstek waar de strategische beleidslijnen naar de toekomst worden ontwikkeld. 
 
Paradigmaverschuiving: van emancipatie naar gender en diversiteit 
Emancipatievraagstukken worden in veel opzichten nog vooral in termen van het streven naar gelijke 
posities geformuleerd24. Het beleid richt zich dan met name op het wegnemen van de belemmeringen 
die dit doel in de weg staan en krijgt het karakter van achterstandsbeleid en doelgroepenbeleid. 
Zeker nu steeds meer oude achterstanden van vrouwen zijn en worden ingehaald, luidt de conclusie 
nogal eens dat emancipatiebeleid niet meer nodig is, zeker niet als specifiek beleid.  

                                                 
23 Tussenrapportage januari 1998 - juni 1999, TECENA, Den Haag, oktober 1999, pag. 11. 
 
24 Veel van de departementale taakstellingen emancipatie, als uitvoering van het Regeeraccoord 1998, richten zich 
hier op. 
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Toch zijn vanaf het begin (midden jaren zeventig) de emancipatiedoelstellingen op een meer 
fundamenteel niveau geformuleerd. Het streven naar gelijke posities, naar gelijke participatie, moet 
steeds gepaard gaan met een structurele aanpassing van de institutionele en culturele arrangementen 
zoals die in de samenleving zijn neergelegd. Deze zijn immers vaak nog gebaseerd op traditionele 
man/vrouwbeelden, 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 van gedrag, opvattingen en prioriteiten van politici, werkgevers en 
werknemers, beleidsmakers, wetenschappers en anderen die vorm geven aan onze samenleving - 
niet in de laatste plaats van die van mannelijke en vrouwelijke burgers zelf -.  
 
Dat het bij emancipatievraagstukken mede gaat om een paradigmaverschuiving in deze institutionele 
en culturele arrangementen, wordt uitgedrukt met behulp van het begrip gender. Aan  gender wordt 
inmiddels ook vaak het begrip diversiteit toegevoegd. Gender en diversiteit verwijst er naar dat de 
verscheidenheid - en trouwens ook de overeenkomsten - in onze samenleving van bijvoorbeeld 
cultuur, etnische achtergrond, leeftijd, validiteit, seksuele voorkeur, leef- en werkpatronen, veelal 
mede gendergeladen is. De definitie en de operationalisering van het begrip diversiteit in 
overheidsbeleid is echter verre van eenduidig25 en verdient nader onderzoek26.  
 
Paradigmaverschuiving in basisnoties van emancipatie en emancipatiebeleid  
TECENA constateert, dat op die beleidsterreinen waar het denken in (vooral) gelijke posities van 
mannen en vrouwen overheerst, de definitie van emancipatiebeleid ook veelal beperkt is. Beperkt in 
die zin, dat emancipatievraagstukken en emancipatiebeleid (nog) los worden gezien van meer 
algemene moderniseringstendenzen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen, zoals onder 
meer in de deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming en de rol die de nieuwe 
informatie- en communicatietechnologie daarin speelt. Beperkt ook omdat beleid dat wel degelijk 
bewust en bedoeld ingrijpt op de emancipatiedimensies in onze institutionele en culturele 
arrangementen, niet uitdrukkelijk als emancipatiebeleid wordt benoemd en opgevat, maar veelal als 
eigensoortig, eigenstandig beleid27. Waar beleid ter bestrijding van seksueel geweld, beleid met 
betrekking tot de dagindeling van de samenleving en beleid voor de werknemer met zorgtaken 
nog wel met emancipatievraagstukken in verband worden gebracht, is dat met beleid bij de 
samenstelling van het ziekenfondspakket of beleid ten behoeve van modernisering van 
arbeidsverhoudingen veel minder het geval.  

                                                 
25 De RMO bijvoorbeeld, definieert in haar advies over de Meerjarennota emancipatiebeleid diversiteit als de 
vanzelfsprekende en impliciete erkenning van gelijkwaardigheid van mensen, waarbij de verschillen tussen hen 
worden beschouwd als sociaal cohesief element. In de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 wordt diversiteit 
verbonden met enerzijds verschillen in leefstijlen en behoefte aan flexibiliteit en keuzevrijheid (individuele 
dimensie) en anderzijds met de verschillen in emancipatiefasen van (groepen) vrouwen (sociale dimensie).  
 
26 TECENA organiseerde in oktober 2000 een expertmeeting over gender en diversiteit in overheidsbeleid. Een 
verslag hiervan verschijnt eind 2000. 
 
27 Deels is dat overigens ook het gevolg van een bewuste strategie van 're-naming' en 're-framing’: vanuit een 
oogpunt van haalbaarheid worden concrete beleidsvoornemens in de sfeer van emancipatie daaruit juist 
losgetrokken. De oorspronkelijk term 'vrouwenhandel' is bijvoorbeeld doelbewust vervangen door de term 
'mensenhandel'. 
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Juist door dergelijk vernieuwend beleid buiten de notie van emancipatiebeleid te houden, wordt 
feitelijk de beperkte opvatting dat emancipatiebeleid alleen en vooral om het gelijkheidsstreven, om 
de gelijke participatie van vrouwen en mannen zou gaan, herbevestigd.  
 
Duurzame integratie van emancipatieaspecten: meerwaarde niet direct duidelijk 
De nog veel gehanteerde beperkte focus op emancipatievraagstukken en emancipatiebeleid maakt 
dat duurzame integratie van emancipatieaspecten in het reguliere beleid vaak als een al te 
moeizame zoektocht naar mogelijke emancipatieaspecten wordt gezien: als het zoeken naar een 
speld in een hooiberg die er vermoedelijk niet is - de meeste achterstanden in gelijkheid zijn toch al 
opgelost? -, als een verplicht nummer dat veel tijd kost en vermoedelijk weinig oplevert. Een 
assertieve en doortastende ambtenaar kan tegen die achtergrond dan ook zeggen: 'wij voeren geen 
emancipatiebeleid meer', daarmee tot uitdrukking brengend dat de tijd van achterstands- en 
doelgroepenbeleid voor vrouwen grotendeels voorbij is en alleen nog incidenteel, voor specifieke 
groepen zoals vrouwen in etnische minderheden en ouderen, noodzakelijk is.  
 
Duurzame integratie: inhoud en voortgang in het proces gaan samen 
Eén van de belangrijkste belemmeringen in het verankeringsproces van duurzame integratie bij 
departementen en adviesraden ziet TECENA in de beperkte basisnoties van emancipatie en 
emancipatiebeleid als zou het vooral en alleen om gelijke positie van vrouwen en mannen gaan. Zij 
wijst in dit verband op de recente Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 die in de definitie van 
duurzame integratie alleen het referentiekader, ijkpunt noemt van 'gelijke beleidseffecten voor 
mannen en vrouwen' (curs. TECENA). Een dergelijk beperkt referentiekader doet geen recht aan de 
volle betekenis van de doelstellingen van emancipatiebeleid. Het bevestigt de beperkte, vaak nog 
dominante basisnotie en belemmert daarmee de voortgang van het integratieproces.       
 
TECENA heeft in de afgelopen periode getracht, de begrippen emancipatie en emancipatiebeleid 
weer in z'n volle breedte te plaatsen en het fundamentele niveau daarvan te benadrukken. In de 
eerste plaats door de vele al bestaande beleidsverbindingen tussen emancipatievraagstukken en de 
meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen (weer) zichtbaar te maken. En voorts door 
concrete suggesties voor nieuwe verbindingen te doen en deze, met name met adviesraden en 
externe genderdeskundigen, gezamenlijk te verkennen.  
Dit resulteerde in de twee uitgaven van Reflecties op de werkprogramma's voor de jaren 1999 en 
2000 van de adviesraden en de - deels in samenwerking met adviesraden - georganiseerde expert-
meetings over de Ruimte van Nederland, Emancipatie en Economische Groei, Gender en 
professionals in de Gezondheidszorg, Levenslopen, en Diversiteit in overheidsbeleid.     
 
Indicaties dat paradigmaverschuivingen in ontwikkeling zijn 
In de afgelopen jaren ziet TECENA inmiddels allerlei tekenen dat de noodzakelijke 
paradigmaverschuiving in het emancipatiebeleid meer in ontwikkeling komt, al geldt dat  zeker nog 
niet voor alle beleidsterreinen. Zonder volledig te willen zijn, noemt ze al wel 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 
cultruele arrangementen beogen - zoals bestrijding van seksueel geweld, nieuwe  

  dagindeling van de samenleving, diversiteit in levensloop, gender en etniciteit - in de hoofdstroom 
van het beleid worden opgenomen;  
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- de mate waarin ook harde instrumenten zoals (vormen van) emancipatie-effectrapportage, worden 
ingezet in de integratie van emancipatieaspecten; 

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

 
4.3 Erkenning van de taak van duurzame integratie 
Zowel departementen als adviesraden erkennen grosso modo, dat zij mede als reguliere taak 
hebben, emancipatieaspecten duurzaam in het proces van advisering te integreren. Men was zich 
overigens nog niet overal even sterk bewust van deze taak.  
In de gesprekken kwam dan ook snel de vraag ter tafel, wie in de uitvoering van deze taak het 
voortouw heeft, oftewel de primaire verantwoordelijkheid draagt: de departementen of de advies-
raden?    
Op departementen werd nogal eens opgemerkt dat het juist de taak en verantwoordelijkheid van de 
adviesraden is om te bezien of en in welke mate emancipatieaspecten in de betreffende 
adviesaanvraag relevant zijn. Adviesaanvragen behoren in deze visie algemeen van aard te zijn en niet 
al te veel toespitsingen ten aanzien van met name doelgroepen of subvragen te bevatten. Dat zou zich 
moeilijk verdragen met het concept van strategische advisering op hoofdlijnen voor middellange en 
lange termijn, de grondslag immers van het nieuwe adviesstelsel. Daarnaast werden ook praktische 
argumenten genoemd, met name gebrek aan tijd om bij de voorbereiding van de jaarlijkse 
werkprogramma's en adviesaanvragen na te gaan of emancipatieaspecten in deze relevant zijn.      
 
Bij adviesraden kwam veelal de opvatting naar voren dat men zich in beginsel houdt aan de 
vraagstelling, zoals in de adviesaanvraag verwoord. Alleen indien expliciet wordt gevraagd  om in te 
gaan op emancipatieaspecten of op doelgroepen als vrouwen of mannen en etnische minderheden, 
wordt daar aandacht aan besteed. Voorts werd nogal eens gewezen op de beperkte tijd en 
menskracht die adviesraden in de uitoefening van hun adviseringstaak ter beschikking hebben. 
Vooral de vaak klemmende beperking in tijd belemmert op zich al elke niet met nadruk gevraagde 
verdieping in de advisering. 
 
De vraag wie het voortouw zou moeten nemen, wie de primaire verantwoordelijkheid voor 
duurzame integratie zou hebben, leidt aldus soms tot een patstelling. Departementen en adviesraden 
wijzen naar elkaar, weten dat echter niet van elkaar en treden (dus) ook niet met elkaar in gesprek 
om tot een betere taak- en verantwoordelijkheidsafbakening te komen en eventuele knelpunten in 
tijd en menskracht op te lossen.  
Deze stelling moet overigens weer in zoverre worden genuanceerd, dat zeker niet in alle gevallen 
departementen en adviesraden zich hierdoor laten weerhouden. Sommige departementen (zoals de 
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
en adviesraden (de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Onderwijsraad) hebben bijvoorbeeld al 
een lange traditie in advisering over emancipatieaspecten. Ook indien niet expliciet om verdieping van 
de emancipatiedimensie is gevraagd, zetten zij deze traditie op een vanzelfsprekende manier voort. 
Hier blijkt het belang van een goed institutioneel geheugen. 
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Ook zijn er adviesraden en departementen waar een zodanig gevoel van urgentie is ontwikkeld voor 
(bepaalde invalshoeken van) emancipatieaspecten dat zij zich evenmin laten weerhouden. Zo heeft 
de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie op veel grondiger wijze dan gevraagd, aandacht 
besteed aan de positie van vrouwen in de wetenschap en de belemmeringen voor de doorstroom van 
vrouwen in het wetenschappelijk bedrijf. De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 
heeft zich, mede op eigen initiatief, uitdrukkelijk gebogen over de dilemma's die samenhangen met, 
enerzijds, het soms moeten voeren van doelgroepenbeleid en, anderzijds, het belang om de overstap 
te maken naar integratie in regulier beleid. Een recente, meer structurele doorbraak is het expliciete 
verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan 
de VROM-raad om in zijn advisering over de grote nota’s van het departement emancipatieaspecten 
te belichten28. 
 
4.4 Adviesraden 
Institutioneel geheugen 
Bij de adviesraden is sprake van een gedifferentieerd beeld. Adviescolleges op 
beleidsterreinen met een lange traditie in emancipatiebeleid, zoals arbeid, inkomen en onderwijs, zijn 
zich bewust dat hier nog een lange weg te gaan is en dat emancipatiedeskundigheid daarbij een 
belangrijke sleutel is. Het hebben en bewaken van 'institutioneel geheugen' op het vlak van 
emancipatie, blijkt dus vruchten af te werpen. De betreffende departementen en raden leggen zelf 
uitdrukkelijk verbanden tussen emancipatievraagstukken en, bijvoorbeeld, de noodzakelijke 
modernisering van  
arbeidsverhoudingen, de kwaliteit van het onderwijs, en het maatschappelijk en economisch belang 
van 'een levenlang leren'. Soms zijn de gegeven advieskaders echter te beperkt om emancipatoire 
invalshoeken voldoende recht te kunnen doen, zoals in het SER-advies over oudere werkenden: de 
adviesaanvraag vroeg vooral om mogelijke maatregelen voor oudere werkenden en oudere 
uitkeringsgerechtigden, terwijl oudere werkzoekende vrouwen/herintreedsters veelal (nog) niet 
werken, respectievelijk niet uitkeringsgerechtigd zijn.  
 
'Toeval' 
Bij veel raden lijkt 'toeval'  in meerdere of mindere mate een rol te spelen als het gaat om aandacht 
voor emancipatiedimensies in de advisering. Toeval: bijvoorbeeld als er expliciet in de 
adviesaanvraag zelf om wordt gevraagd. Of als binnen raad of staf stevige inspiratie en/of 
deskundigheid met betrekking tot de emancipatieaspecten van een concreet adviesthema aanwezig 
is. Of als er evidente verbindingen zijn tussen het adviesthema en de positie van vrouwen 
respectievelijk bepaalde groepen vrouwen (zoals vrouwen uit etnische minderheden of oudere 
vrouwen) of met thema's van arbeid en zorg, seksueel geweld, dagindeling van de samenleving. 
Zulk 'toeval' kan ook leiden tot een zekere onevenwichtigheid in de advisering. In het werkdocument 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over Intergenerationele solidariteit29 is 
in het hoofdstuk over arbeid centrale aandacht gegeven aan de veranderingen in deelname van 
mannen en vrouwen aan de betaalde arbeid en onbetaalde zorg. In de andere hoofdstukken en ook 
in de aanbevelingen, ontbreekt echter de gender-blik, terwijl er op zich alle aanleiding is om bij 
vraagstukken van intergenerationele solidariteit te onderzoeken of en in hoeverre verschillen in 
                                                 
28 Brief over adviesaanvraag Nota Wonen van staatssecretaris J.W. Remkes aan VROM-raad en RMO d.d. 060600  
 
29 Intergenerationele solidariteit en individualiteit in de tweede pensioenpijler, een scenarioanalyse, een studie 
van C.G.E. Boender. S. Van Hoogdalem, R.M.A. Jansweijer en E. Van Lochem, september 2000, WRR-
werkdocument nr. 114.    
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posities tussen mannen en vrouwen - mede in het licht van etnisch-culturele verschillen  - ook in de 
toekomst een rol zullen gaan/blijven spelen. In het RMO-advies over de multiculturele samenleving 
wordt in de analyse uitdrukkelijk aandacht aan genderdimensies gegeven, maar ontbreekt een 
systematische vertaling van de inzichten in de uiteindelijke aanbevelingen. 
 
Methodieken om relevantie en urgentie van emancipatieaspecten vast te stellen 
Het ontbreken van een meer systematische benadering vanuit een emancipatoire invalshoek, lijkt 
overigens mede te worden ingegeven door een gezonde afkeer van de bureaucratie die dat zou 
meebrengen: vaste emancipatieparagrafen, vaste checklists bij ieder beleidsvoornemen, bij iedere 
adviesaanvraag, ook wanneer op voorhand duidelijk is dat die weinig zullen opleveren.  TECENA 
constateert dat er nog maar weinig methodiek is ontwikkeld om op een beleidsthema snel en 
eenvoudig de emancipatie-relevantie en -urgentie vast te stellen. Er zijn wel checklists ontworpen30, 
maar die lijken nog niet goed bruikbaar voor de vaak abstracte, strategische benadering die 
adviescolleges in hun advisering hanteren.  
De expertmeetings die TECENA samen met respectievelijk de Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorg en de VROM-raad organiseerde, laten zien dat andere methodieken om de relevantie en 
urgentie van de (fundamentele) emancipatie-invalshoeken vast te stellen, vruchtbaarder kunnen zijn. 
Daarbij wordt eerst de aandacht gericht op het zichtbaar krijgen van genderdimensies in meer 
algemene concepten, zoals in casu professionaliteit in de gezondheidszorg en criteria bij ruimte-
verdeling. Aan de hand van de verkregen inzichten kan later, als dergelijke vragen meer concreet in 
adviesaanvragen aan de orde komen, sneller worden vastgesteld, welke relevantie en urgentie de 
emancipatieaspecten in deze (kunnen) hebben.  
Het is overigens duidelijk, dat de operationalisering van de verkregen inzichten in concreet beleid 
vervolgens weer een vraag op zich is. De doorwerking is daarom niet altijd onmiddellijk terug te 
vinden in concrete adviezen. 
 
Beleidsinstrumentarium, taak van de overheid: beperking of kans? 
Een veel besproken kwestie tenslotte is, dat de nieuwe bestuurlijke concepten en het 
beleidsinstrumentarium dat daarmee verbonden is, zich niet goed zouden lenen voor sturing op 
man/vrouwverhoudingen of voor doelgerichte integratie van emancipatieaspecten. Immers, de directe 
sturing door de overheid heeft plaatsgemaakt voor concepten van de overheid als regisseur of als 
toezichthouder. Overheidstaken zijn gedecentraliseerd en gedeconcentreerd, de uitvoering is veelal 
in handen gelegd van zelfstandige bestuursorganen of van maatschappelijke organisaties en instituties. 
Er zijn nieuwe vormen van sturing en beleidsontwikkeling geïntroduceerd, zoals convenanten en 
vraag- of outputgerichte sturing, interactieve beleidsontwikkeling met inzet van internet en 
focusgroepen. 
De wil, bereidheid en inspiratie om deze vernieuwingen in bestuurlijke vormen en  
beleidsinstrumentarium grondig door te lichten op, met name, hun (nieuwe) mogelijkheden om 
emancipatieaspecten te integreren, heeft TECENA nauwelijks aangetroffen. Dat geldt meer in den 
brede ook voor de vraag, of en op welke wijze de opvattingen over de taak van de overheid een 
genderlading in zich bergen. Adequaat emancipatiebeleid, bijvoorbeeld op terreinen die zouden 
behoren tot de persoonlijke levenssfeer, kan hierdoor worden belemmerd.  
 

                                                 
30 De SMART is een eenvoudig instrument, ontwikkeld voor de Europese Commissie, waarmee de gender-
relevantie van onderwerpen kan worden gemeten. Zie pag. 62 van Gender mainstreaming. Conceptual 
framework, methodology and presentation of good practices, Raad van Europa, Straatsburg, mei 1998. 
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4.5 Departementen31 
In alle nationale en internationale documenten en onderzoek wordt het essentiële belang van politiek 
commitment benadrukt. Deze opvatting wordt in alle gesprekken met departementen en 
adviesraden ten volle bevestigd. 
Het politiek commitment van individuele bewindspersonen wordt hierin meestal het belangrijkste 
geacht. Indien een bewindspersoon het belang van duurzame integratie onderstreept en de voortgang 
daarin ook daadwerkelijk bewaakt, liefst met positieve sancties, zal dit het draagvlak en de motivatie 
binnen het departement allengs vergroten. Dit schept op zijn beurt weer gunstige voorwaarden voor 
duurzame integratie in het adviesstelsel: agendering van aandacht voor emancipatieaspecten in het 
overleg tussen adviesraden en ambtelijke leiding; sturing door middel van prioritering in de 
werkprogramma's; explicitering van emancipatieaspecten in adviesaanvragen, waardering 
respectievelijk afkeuring in  Kabinetsstandpunten over de wijze waarop emancipatieaspecten in de 
gegeven adviezen (niet) zijn behandeld. Overigens: er zijn door TECENA vrijwel geen voorbeelden 
aangetroffen, waarin een bewindspersoon van een dergelijke sturingsmogelijkheid gebruikt heeft 
gemaakt. 
 

Zes ijkpunten in de departementale organisatie van duurzame integratie:  
 
- PROBLEEMEIGENAAR: de plaats en bevoegdheden van degene die daadwerkelijk 
verantwoordelijk is voor duurzame integratie. 
- STRUCTUUR EN ORGANISATIE: de wijze waarop het streven naar duurzame integratie is 
ingebed in de gehele organisatie. 
- GENDERDESKUNDIGHEID: bekendheid met en beschikbaarheid van 
genderdeskundigheid binnen de organisatie. 
- INSTRUMENTEN: bekendheid met specifieke 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, alsmede emancipatie-
instituties en genderdeskundigen op de beleidsterreinen van de organisatie. 
- CAPACITEIT EN BUDGET: de beschikbaarheid van tijd, menskracht en geld. 
 
Deze checklist is de basis waarop een departement, afhankelijk van de eigen 
organisatiestructuur, de cultuur binnen de organisatie en de aard van de 
beleidsterreinen de duurzame integratie optimaal kan organiseren. 
In de TECENA-rapportage over de departementale taakstellingen emancipatie 
EMANCIPATIE IN DE HOOFDSTROOM wordt uitvoerig ingegaan op de wijze, waarop 
departementen aan deze zes interne voorwaarden gestalte geven. 

 
Op ambtelijk niveau is het formele probleemeigenaarschap veelal neergelegd bij de secretaris-
generaal (SG) of bij één van de directeuren-generaal. De mate waarin een bewindspersoon 
uitdrukkelijk politiek commitment toont, straalt echter ook af op de intensiteit en prioriteit waarmee 
de formele probleemeigenaar deze taak daadwerkelijk vervult. 
 

                                                 
31 In haar rapportage Emancipatie in de hoofdstroom gaat TECENA dieper in op de vragen over duurzame 
integratie zoals die zich bij departementen voordoen. Op deze plaats wordt daarom volstaan met een korte 
beschrijving die vooral betrekking heeft op de relatie tussen departementen en adviesraden. 
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Opvallend is, dat er tot nu toe op vrijwel geen enkel departement een verband is gelegd tussen de 
opdracht tot duurzame integratie in het eigen departement en die in het adviesstelsel. De 
contactpersonen adviesstelsel, doorgaans direct functionerend onder de SG, hebben geen speciale 
opdracht met betrekking tot integratie van emancipatieaspecten. Zij blijken er desgevraagd op te 
vertrouwen, dat de wijze waarop emancipatieaspecten in het departement zijn georganiseerd, ertoe 
leidt dat deze tevens in de voorbereiding van de werkprogramma's en de adviesaanvragen tot 
uitdrukking komen. In enkele geval hadden contactpersonen er zelfs geen weet van of, en zo ja, hoe 
de integratie van emancipatieaspecten op zijn/haar departement was georganiseerd en welke 
personen daar bij waren betrokken. Opdrachten aan de emancipatie-infrastructuur om zich ook op 
het adviesstelsel te richten, ontbreken eveneens.  
Kortom: binnen de departementen is tussen het adviesstelsel en de emancipatie-infrastructuur sprake 
van gescheiden ambtelijke circuits. Dat lijkt een belangrijke bottleneck om de adviesraden direct te 
betrekken bij de zoektocht binnen departementen met de bedoeling emancipatieaspecten op de 
onderscheiden beleidsterreinen te operationaliseren en in te passen. En levert temeer knelpunten op, 
daar de emancipatie-infrastructuur op veel departementen (weer) in opbouw is en nog tamelijk 
fragiel. 
 
De gespreksronden die TECENA in het kader van haar kerntaak en vervolgens in het kader van 
haar aanvullende opdracht met de ambtelijke leiding had, hebben naar haar indruk soms een bijdrage 
kunnen leveren aan een doorbraak in dit opzicht. Doorgaans waren zowel de contactpersonen 
adviesstelsel als de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de integratie van emancipatieaspecten 
bij deze gesprekken of bij de voorbereiding daarvan, betrokken. Of de daar gelegde contacten ook 
meer blijvend van aard zijn, heeft TECENA niet (meer) kunnen nagaan.    
 

Bij veel departementen is een heroriëntatie gaande op de organisatie van het 
emancipatiebeleid, waaronder de functie, werkwijze en taakstelling van wat vroeger 
'intracommissies emancipatiebeleid' heette (emancipatie-infrastructuur). Hieronder in 
vogelvlucht de huidige stand van zaken.   
Bij sommige departementen, zoals Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de emancipatie-
infrastructuur hieruit, dat de afzonderlijke beleidsdirecties zelf verantwoordelijk zijn 
gesteld voor integratie van emancipatieaspecten; hier ontbreekt een aparte 
voorziening die de implementatie daarvan bewaakt respectievelijk daarover adviseert. 
Er is dan alleen een ambtenaar aangewezen die het departement vertegenwoordigt in 
de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE).  
Op de meeste departementen echter is de emancipatie-infrastructuur apart 
georganiseerd, meestal onder directe verantwoordelijkheid van de SG of een DG. Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking kent zelfs een 
aparte unit. Deze droeg tot voor kort alleen zorg voor integratie op het terrein van 
ontwikkelingssamenwerking, maar richt zich inmiddels op alle directies van het 
ministerie. Andere departementen, zoals Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 
Justitie kennen een vorm van een intra-commissie emancipatiebeleid met veelal een 
adviserende taak, zowel jegens de SG als jegens de beleidsdirecties. Opvallend is dat 
niet meer, zoals vroeger, de vertegenwoordiging daarin vanuit alle beleidsdirecties het 
overwegend element wordt geacht, terwijl het hebben van genderdeskundigheid 
belangrijker is geworden. 
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Zie voor meer uitgebreide informatie de TECENA-rapportage over de departementale 
taakstellingen emancipatie EMANCIPATIE IN DE HOOFDSTROOM 32.     

 
4.6 Interdepartementale coördinatie van het emancipatiebeleid 
De taakstelling van duurzame integratie van emancipatieaspecten in het adviesstelsel is als zodanig 
geen voorwerp van gesprek geweest binnen de ICE. Dat is zeker mede te verklaren uit het feit dat 
op de onderscheiden departementen, ook op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
sprake is van gescheiden circuits tussen enerzijds de organisatie van het adviesstelsel en anderzijds 
de emancipatie-infrastructuur. Waar de leden van de ICE zelf op de eigen departementen nauwelijks 
bemoeienis hebben met het adviesstelsel, ligt het ook niet direct voor de hand om voortgang en 
knelpunten daarin binnen de ICE aan de orde te stellen. 
Desgevraagd heeft TECENA in ICE-vergaderingen enkele keren toelichting gegeven op haar 
aanpak, werkwijze en voortgang. Deze presentaties hebben, naar haar indruk, de belangstelling voor 
het adviesstelsel verhoogd. 
 
TECENA onderkent dat de rol van de ICE ten behoeve van het adviesstelsel slechts beperkt kan 
zijn. De eigen verantwoordelijkheid van departementen voor de wijze waarop zij op hun 
beleidsterreinen inhoudelijk en strategisch van hun adviesraad en de gegeven adviezen gebruik 
maken, is immers sterk verankerd in de departementale culturen en overigens ook in politieke 
verantwoordelijkheidstoedeling. Ook de eigen verantwoordelijkheid, inhoudelijk en politiek, voor 
integratie van emancipatieaspecten heeft de afgelopen jaren een veel sterker accent gekregen. 
Dat neemt niet weg, dat binnen de ICE - zowel in haar rol van ambtelijk voorportaal als in die van 
platform van  informatie en overleg - de nodige aangrijpingspunten zijn om het gezamenlijk belang 
van duurzame integratie in het adviesstelsel te onderstrepen en te stimuleren. Daarbij kan in ieder 
geval worden gedacht aan regelmatige informatie-uitwisseling en aan identificatie en bespreking van 
gedeelde knelpunten en mogelijke oplossingen.  
       
4.7 Externe voorwaarden: politiek, maatschappij en wetenschap 
Het bestaan van politiek commitment wordt in belangrijke mate bepaald door de individuele 
bewindspersoon zelf, zijn/haar kennis en met name zijn/haar inzichten in de mate waarin 
emancipatieaspecten verbonden zijn met de kerntaken van zijn/haar departement. Het is echter ook 
afhankelijk van het algehele politiek en maatschappelijk klimaat, en in het bijzonder van de waarde 
die op Kabinetsniveau en vanuit het parlement aan emancipatieaspecten wordt toegekend. Positieve 
en stimulerende aandacht vanuit Kabinet en parlement voor de mate waarin in concrete 
beleidsdossiers aandacht aan emancipatieaspecten wordt besteed, is dan ook een voorwaarde die 
niet alleen het hebben maar ook het behouden van politiek commitment van individuele 
bewindspersonen gunstig beïnvloedt.     
Het lijkt er op, dat met name deze laatste voorwaarde - concrete aandacht en stimulans vanuit het 
parlement - de laatste jaren aan kracht begint te winnen. Vooralsnog lijkt die aandacht nog 
incidenteel te zijn, gericht op dossiers waar het belang van emancipatieaspecten al een zekere 
evidentie heeft gekregen. Voor verdere versnelling van de processen van duurzame integratie, op 
departementen zelf en in het adviesstelsel, zou dergelijke aandacht veeleer een structurele inbedding 
moeten krijgen in het overleg tussen bewindspersonen en het parlement. 
 

                                                 
32 Emancipatie in de hoofdstroom, rapportage van het onderzoek van TECENA naar de effectiviteit van de 
departementale taakstellingen emancipatie voor het proces van duurzame integratie. December 2000. 
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Aparte aandacht in de externe voorwaarden vraagt de betekenis die de wetenschap en de 
(beleids)wetenschappelijke instituties spelen. Deels hebben departementen, en in zekere zin ook 
adviesraden, dit zelf in de hand. Zo kunnen zij in hun eigen onderzoeksprogrammering en hun 
onderzoekseisen expliciet aandacht aan emancipatieaspecten besteden, terwijl zij ook bij het 
verlenen van opdrachten en het plegen van overleg met wetenschappers het beschikken over 
genderdeskundigheid als criterium kunnen laten meewegen.  
Binnen de wetenschap is er echter ook een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit - ook de 
emancipatiekwaliteit - van het onderzoek. Een bijzondere functie in deze wordt vervuld door 
onderzoeksinstituties van de overheid, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau. Met name het SCP, dat naast de specifieke 
emancipatieanalyses ook in toenemende mate emancipatieaspecten zichtbaar en herkenbaar 
integreert in regulier onderzoek, vervult een belangrijke rol bij het vergroten van het maatschappelijk 
en politiek belang dat aan duurzame integratie wordt toegekend. 
 
4.8 Voorlopige conclusies 
 
Actief politiek commitment 
Actief politiek commitment aan het proces van duurzame integratie van emancipatieaspecten is 
essentieel voor de voortgang daarvan. Dat geldt in het bijzonder voor de beleidsprocessen op de 
departementen: het zijn de bewindspersonen die de kracht, intensiteit en inhoudelijke sturing in deze 
bepalen. Maar het heeft ook zeker betekenis voor het adviesstelsel: daar immers worden de 
strategische prioriteiten en beleidslijnen voor de toekomst ontwikkeld en moeten 
emancipatieaspecten daarin hun plaats krijgen.  
Het belang van externe politieke en maatschappelijke stimulans in het politiek commitment kan 
moeilijk worden overschat. Aandacht en aandrang vanuit met name de Tweede Kamer versterken 
niet alleen het politiek commitment van de bewindspersonen, maar verhogen ook de motivatie op 
de departementen.  
 
Adviesstelsel: bewust van de taak van duurzame integratie  
Binnen het adviesstelsel is men zich, zeker na de gesprekken met TECENA, goed bewust van de 
taak en verantwoordelijkheid om emancipatieaspecten duurzaam te integreren. Wel is van belang, 
dat departementen en adviesraden met elkaar in gesprek komen over hun wederzijdse eisen en 
verwachtingen bij de uitvoering van deze taak. Ook eventuele knelpunten als gebrek aan tijd, gebrek 
aan geld voor het aantrekken van externe deskundigen, geen of onvoldoende toegankelijkheid van 
gender-relevante informatie op het departement ten behoeve van de adviesraden, zouden daarbij tot 
een oplossing moeten worden gebracht.  
 
Gescheiden circuits 
Een aantal departementen en adviesraden is (weer) actief zoekende naar nieuwe manieren om 
emancipatieaspecten op de betrokken beleidsterreinen te inventariseren, te operationaliseren en te 
integreren in beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumentarium. Opvallend is dat zij elkaar nauwelijks 
bij die zoektocht betrekken. Binnen departementen lijkt de kloof tussen de emancipatie--
infrastructuur en de organisatie van beleidsadvisering vaak te groot om vanuit de zoektocht in de 
emancipatiestructuur de overstap te maken naar de formulering van gerichte adviesaanvragen 
hierover. Ook meer in het algemeen zouden departementen in hun adviesvragen vaker gebruik 
moeten (kunnen) maken van de genderdeskundigheid die binnen adviesraden aanwezig is of die zij 
bijeen kunnen brengen.  
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Differentiatie naar beleidsterreinen nodig, maar niet zonder goede basisnoties 
TECENA ziet binnen het adviesstelsel nogal wat differentiatie in betekenis en gebruik van de 
begrippen emancipatie, emancipatieaspecten, emancipatiebeleid en diversiteit. 
Nu hebben vragen over emancipatie voor de verschillende beleidsterreinen vaak uiteenlopende 
dimensies, zowel inhoudelijk als in het bestuurlijke instrumentarium dat voor een beleidsterrein 
dominant is. Vanuit die optiek is de differentiatie die bij het operationaliseren van emancipatie-vragen 
op de verschillende beleidsterreinen zichtbaar wordt, niet alleen onvermijdelijk maar in zeker opzicht 
ook te beschouwen als winst.  
Voorwaarde daarbij is wel dat de basisnoties van emancipatie, emancipatiebeleid en diversiteit 
eender en eenduidig worden gebruikt en toegepast. Daar echter zit een belangrijk probleem. Op veel 
beleidsterreinen is het denken op departementen of bij adviesraden in termen van vooral (formele en 
materiële) gelijkheid van vrouwen en mannen immers nog dominant. Nogal wat vraag- en 
probleemstellingen in adviesaanvragen worden - als het om emancipatieaspecten gaat - in eerste 
aanleg nog geformuleerd tegen de achtergrond van (knelpunten in de) gelijke participatie op de 
verschillende terreinen van het maatschappelijk leven. Het fundamentele niveau van de doelstellingen 
van emancipatiebeleid blijft daarmee te zeer buiten beeld. Juist ten behoeve van het proces van 
duurzame integratie zal meer helderheid moeten komen over de meerwaarde van emancipatiebeleid 
in termen van kwaliteit van beleid, een meerwaarde die in deze fase vooral gelegen is in 
vraagstellingen rond het doorbreken van de verouderde institutionele en culturele arrangementen in 
onze samenleving.  
 
Omslag van denken is nog geen gemeengoed en gaat niet vanzelf 
Zeker niet alle departementen formuleren op alle beleidsterreinen hun emancipatievraagstellingen in 
termen van gelijke posities van vrouwen en mannen en de knelpunten die daarbij worden 
waargenomen. En zeker niet alle adviesorganen nemen dergelijke beperkte vraag- en 
probleemstellingen zo maar over. Zo benadrukken bijvoorbeeld de VROM-raad en de RMO het 
belang van diversiteit als invalshoek voor hun advisering. De Onderwijsraad hanteert uitdrukkelijk de 
kwaliteit van onderwijs als een belangrijke maatstaf en plaatst emancipatievraagstukken mede in dit 
kader. De SER adviseert, ook in interactie met het ministerie van SZW, mede in termen van 
modernisering van arbeidsverhoudingen en wijst op het levensloopperspectief als brug voor het 
vinden van alternatieve oplossingen.  
 
Toch blijkt de omslag in denken, die overigens zijn begin al vond in de jaren zeventig, naar analyses 
en beleid in termen van institutionele en culturele arrangementen, nog bepaald geen gemeengoed. Het 
is ook niet een proces dat zich vanzelf en op eigen kracht verder ontwikkelt. De afstand tot c.q. 
vanaf het denken in termen van formele en materiële gelijkheid blijkt voor een aantal beleidsterreinen 
nog (erg) groot. De tussenstap die vaak gemaakt moet worden door verkenning en ontwikkeling van 
de betreffende beleidsterreinen - vaak met inschakeling van externe genderdeskundigen - kost de 
nodige tijd en vraagt verbeeldingskracht.  
Op dit moment is de meerwaarde van integratie van emancipatieaspecten voor de kwaliteit van 
advisering en beleidsontwikkeling vaak nog onvoldoende helder en concreet. Daarom is de motivatie 
om daar in de organisatie van het beleid de structuur op aan te passen en tijd en deskundigheid in te 
zetten, nog gering. 
Derhalve blijven vooralsnog extra impulsen nodig om de noodzakelijke omslag in denken te 
bevorderen.  
 
Sleutel: genderdeskundigheid 
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Het gaat erom de sleutel te vinden hoe de zoektocht te stimuleren naar nieuwe 
emancipatieparadigma's, naar nieuwe operationaliseringen van emancipatieaspecten, gericht op de 
verschillende beleidsterreinen. Die sleutel ligt naar de mening van TECENA, in de inzet van algemene 
en gespecialiseerde genderdeskundigheid: genderdeskundigheid in de adviescolleges zelf, in het eigen 
departement, met steun en stimulans van externe genderdeskundigen. De meerwaarde van externe 
genderdeskundigen ligt overigens mede hierin, zo heeft ook TECENA uitdrukkelijk ervaren,  dat zij 
geen inhoudelijk belang vertegenwoordigen bij de uitkomsten van de besluitvorming. De eigen taak, 
deskundigheid en verantwoordelijkheid van departementen en adviesraden staat centraal.   
 
Voortzetting externe consultancy-activiteiten: monitoring en stimulans  
Tegen deze achtergrond is voortzetting van externe consultancy-activiteiten ten behoeve van het 
adviesstelsel voor de eerstkomende tijd zeker nog belangrijk. TECENA legt hier uitdrukkelijk een 
relatie met haar aanbeveling in de rapportage Emancipatie in de hoofdstroom. Zij beveelt daarin 
aan een commissie van externe genderdeskundigen in te stellen die de voortgang van de departemen-
tale processen van duurzame integratie monitort en stimuleert, onder meer door een systeem van 
zelf-evaluatie en visitatie. Deze taakstelling zou zich mede kunnen richten op het adviesstelsel.  
Annex aan de aanbevelingen in het volgende hoofdstuk geeft TECENA een schets van de opdracht 
die een consultatie-commissie van externe genderdeskundigen zou moeten krijgen.  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
5.1 Algemeen 
TECENA constateert dat zowel in de naleving van de wettelijke verplichting tot sekse-evenredige 
samenstelling van adviescolleges als bij de voortgang van duurzame integratie reden is voor 
optimisme. Algemeen wordt erkend dat actief politiek commitment van bewindspersonen en ook 
van het parlement, hier essentieel is. Beide actoren in het adviesstelsel - departementen en 
adviescolleges - zijn zich bewust van hun eigen taakstelling en verantwoordelijkheid in deze. Op 
allerlei beleidsterreinen zijn concrete tekenen dat de noodzakelijke omslag van denken, van analyses 
en beleid in termen van vooral man/vrouwverhoudingen, begint door te zetten naar denken in termen 
van institutionele en culturele arrangementen. Ook het klimaat rond emancipatiebeleid lijkt te 
verbeteren. Het feit dat veel van de oude achterstanden van vrouwen zijn/worden ingehaald is niet 
meer vooral  een argument om emancipatiebeleid af te schaffen, maar maakt juist beter zichtbaar 
welke nieuwe vragen en dilemma's zich voor het toekomstig beleid manifesteren.   
 
Optimisme dus. Maar wel heel voorzichtig optimisme. De genoemde ontwikkelingen zijn immers nog 
maar zeer recent en verlopen veelal haperend. Waar voortgang wordt geboekt, is dat vaak het 
resultaat van doelgerichte inspanningen van enkelen. Waar aandacht ontbreekt - en dat is nog te 
vaak het geval - is het vooral een kwestie van tekortschieten van structurele verankering. De 
ontwikkelingen volgen bovendien op een periode, waarin positieve aandacht voor emancipatie-
aspecten in politiek en samenleving, een dieptepunt bereikt leek te hebben: alles was toch al 
geregeld? Dat emancipatiebeleid meer is dan achterstandsbeleid, doelgroepenbeleid, gelijke 
participatie van vrouwen en mannen aan het maatschappelijk en economisch leven en het wegnemen 
van belemmeringen daarvoor, is zeker nog niet op alle beleidsterreinen vanzelfsprekend of voldoende 
geoperationaliseerd en geconcretiseerd. Ook de definitie van duurzame integratie33 laat nog 
elementen zien van het denken in alleen gelijkheid en achterstanden. Een effectieve organisatie van 
duurzame integratie op departementen en in adviesorganen is op dit moment nog vooral een streven 
en zeker nog geen realiteit. Bovendien is tussen de actoren op de verscheidene beleidsterreinen 
sprake van nogal wat verschil in gevoeld belang, noodzaak en urgentie om emancipatieaspecten 
duurzaam in het beleidsproces te integreren.  
Er is dus nog een lange weg te gaan, een WERELD TE WINNEN. 
 
5.2 Aanbevelingen in hoofdlijnen 
Voor de nabije toekomst ziet TECENA als meest effectieve aanpak: 
 
a. versterking van uitdrukkelijk en concreet politiek commitment 
Actief politiek commitment is essentieel, zowel ten behoeve van een betere naleving van de 
wettelijke verplichting van sekse-evenredige samenstelling van adviesorganen als ter onderstreping 
van belang en noodzaak van duurzame integratie van emancipatieaspecten.  
Het politiek commitment behoeft versterking, en wel in een hogere prioritering en zichtbaarheid van 
emancipatieaspecten in de inhoud en de organisatie van de beleidsprocessen, alsmede in duidelijke 
politieke sturing.   
Deze versterking is niet alleen noodzakelijk op het niveau van individuele bewindspersonen maar ook 
op Kabinetsniveau en vanuit het parlement. Aandacht van maatschappelijke organisaties, ook en in 
het bijzonder emancipatieorganisaties, is voor de noodzakelijke versterking van politiek 
commitment een belangrijke factor. 
                                                 
33 Begrotingsbrief emancipatiebeleid 2001, blz. 7 
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b. monitoring en rapportage wettelijke verplichting sekse-evenredige samenstelling 
Monitoring van de wettelijke verplichting van sekse-evenredige samenstelling is ook op 
Kabinetsniveau van belang. Niet alleen bij de strategische adviescolleges, maar ook - en juist - bij 
alle andere (tijdelijke) sectorale adviescolleges.  
Bij deze monitoring en rapportage zal ook de samenstelling naar etniciteit moeten worden 
betrokken, evenals andere sekserelevante ordeningen zoals leeftijd. Over de ontwikkelingen in deze 
zal (bijvoorbeeld) tweejaarlijks worden gerapporteerd aan het parlement. 
 
c. adviesorganen betrekken bij duurzame integratie 
De departementale zoektocht om in concrete beleidsdossiers, concrete issues, inhoudelijk goede 
aanknopingspunten voor integratie van emancipatieaspecten in de strategische beleidsvorming te 
vinden, is nog te incidenteel en te fragiel om zonder gerichte aandacht voldoende voortgang te 
kunnen bereiken. In plaats van de gescheiden circuits die departementen en adviesorganen in deze 
nog vormen, zullen beide elkaar in deze zoektocht juist moeten versterken. Binnen de 
departementale organisatie zijn daarom goede organisatorische en personele verbindingen nodig 
tussen de departementale emancipatiestructuur en de organisatie rond de adviesorganen34. Daarnaast 
is het van belang expliciet advies te vragen over de uitwerking en operationalisering van 
emancipatieaspecten in de onderscheiden departementale beleidsterreinen respectievelijk 
adviesaanvragen. Een belangrijk aspect van een onderlinge versterking in de inhoudelijke zoektocht 
is een goede toegankelijkheid voor adviesorganen van departementaal beschikbare/ter beschikking 
komende informatie (bijvoorbeeld op het intranet) van emancipatiecijfers en -analyses en van 
departementale onderzoeksprogrammering.  
 
d. voortzetting van externe monitoring en stimulering integratieproces 
Consultancy-activiteiten ter stimulering van het proces van duurzame integratie blijven ook voor de 
komende jaren noodzakelijk.   
Gezien haar ervaring acht TECENA het essentieel, deze consultancy-taak van monitoring en 
stimulering vanuit de optiek van consultatie door externe genderdeskundigen vorm te geven; dat is de 
beste garantie dat de eigen taak, deskundigheid en verantwoordelijkheid van departementen en 
adviesorganen voorop blijven staan. 
De consultancy-activiteiten ten behoeve van het adviesstelsel kunnen het beste worden 
gecombineerd met het systeem van externe monitoring, stimulans en visitatie zoals TECENA die in 
haar rapportage Emancipatie in de hoofdstroom aanbeveelt. Het gaat dan om een (kleine) externe 
commissie van onafhankelijke gender- en beleidsdeskundigen, met een activiteitenbudget die het 
proces van duurzame integratie van emancipatieaspecten bij departementen en het adviesstelsel 
monitort en stimuleert en aan Kabinet en parlement verslag uitbrengt over de voortgang daarin.  
 
5.3  Aanbevelingen in concreto 
 
AAN HET KABINET 
(in het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris 
Arbeid en Zorg en Emancipatiebeleid)  
 
 

                                                 
34 Meer uitgebreide aanbevelingen hiervoor heeft TECENA neergelegd in haar rapportage over de departementale 
taakstellingen Emancipatie in de hoofdstroom.   
 



 30

 
Over sekse-evenredige samenstelling  
- inrichten van een intern systeem van monitoring over de naleving van de wettelijke verplichting van 

sekse-evenredige samenstelling bij strategische adviescolleges,  
  alsmede: 
- monitoring van de sekse-evenredige samenstelling van (tijdelijke) adviescommissies in bepaalde 

beleidssectoren; 
- het (laten) opstellen van een (tweejaarlijkse) rapportage hierover aan het parlement. 
 
Over duurzame integratie 
- bevorderen dat het fundamentele niveau van de emancipatiedoelstellingen beter ingang vindt door 

dit in relevante Kabinetsnota's te benadrukken en te operationaliseren; 
- ontwikkelen van een eenduidige notie van diversiteit en bevorderen dat deze consequent en 

consistent wordt toegepast;   
- aanpassen van de definitie van duurzame integratie van emancipatieaspecten, zodanig dat de 

definitie recht doet aan de fundamentele betekenis van de emancipatiedoelstellingen; 
- onderzoek laten doen naar concrete mogelijkheden om in nieuwe bestuursvormen en nieuwe 

vormen van (interactieve) beleidsontwikkeling emancipatieaspecten op te nemen;  
- de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame integratie van emancipatieaspecten, als 

wezenlijk aspect van kwaliteit van beleid, erkennen en aan het parlement uitdragen;  
- instelling van een onafhankelijke commissie van genderdeskundigen die het proces van duurzame 

integratie op departementen en in het adviesstelsel monitort en stimuleert - mede met behulp van 
zelfevaluatie en visitatie - en daarover rapporteert aan Kabinet en parlement. 

 
N.B. Zie in dit verband ook de desbetreffende aanbeveling in de rapportage over de effecten 
van de departementale taakstellingen emancipatie voor het proces van duurzame integratie.  
 
AAN DE DEPARTEMENTEN35 
Over sekse-evenredige samenstelling 
- doorlichten van profielen van adviescolleges, voorzitter en leden op ongewenste gender-effecten; 

zonodig aanpassen en aanvullen van de profielpunten; 
- actief zoeken naar vrouwelijke kandidaten buiten de gebruikelijke kanalen. 
 
Over duurzame integratie  
- overleggen met de adviesraden over de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid van departementen 

en adviesraden in het bereiken van duurzame integratie van emancipatieaspecten. Daarbij  
knelpunten in de uitvoering identificeren (tijd, geld, informatie en genderdeskundigheid) en 
oplossingen zoeken; 

- in de jaarwerkprogramma's - zoals ter kennis gebracht aan het parlement ter gelegenheid van de 
jaarlijkse begroting - uitdrukkelijk aandacht besteden aan de wijze waarop de raad aandacht 
besteedt aan emancipatieaspecten; 

- zoveel mogelijk zelf in adviesprogramma's en adviesaanvragen de emancipatieaspecten benoemen, 
expliciteren, en/of uitdrukkelijk vragen om in de advisering mede naar relevante 
emancipatieaspecten te kijken; 

                                                 
35 Deze aanbevelingen betreffen alleen het adviesstelsel, maar moeten in samenhang worden gezien met de 
aanbevelingen in de rapportage over de departementale taakstellingen Emancipatie in de hoofdstroom.   
. 



 31

- gerichte adviesaanvragen over de operationalisering van emancipatieaspecten op de onderscheiden 
departementale beleidsterreinen formuleren;    

- in de voorbereiding van Kabinetsstandpunten op gegeven adviezen ook kijken naar de wijze 
waarop en de mate waarin in het advies aandacht aan emancipatieaspecten is gegeven;  

- personele en organisatorische verbindingen maken tussen de organisatie rond het adviesstelsel en 
de departementale infrastructuur integratie emancipatieaspecten. 

- in de taakstelling van de departementale infrastructuur uitdrukkelijk opnemen, dat deze zich ook 
uitstrekt tot het adviesstelsel;  

- departementaal beschikbare/beschikbaar te maken informatie over emancipatiecijfers, -analyses, 
interne en externe genderdeskundigheid, personele samenstelling emancipatie-infrastructuur en 
departementale onderzoeksprogrammering, alsmede over lopend en voorgenomen 
emancipatierelevant beleid op een - ook voor adviesraden - toegankelijke plaats op het 
departementale intranet bijeenbrengen; 

- in de waardering voor adviesorganen, alsmede voor directies en ambtenaren uitdrukkelijk  
  de wijze betreken, waarop zij een bijdrage leveren aan duurzame integratie.  
  
AAN DE ADVIESRADEN 
- inventariseren van de bestaande, alsook de gewenste genderdeskundigheid in raad en staf; 
- data-base opstellen van genderdeskundigen op de door de raad bestreken beleidsterreinen; 
- inventariseren welke mogelijke nieuwe adviesthema's de raad in het bijzonder geëigend acht om 

emancipatieaspecten aan de orde te stellen en deze inbrengen bij het overleg over het door de 
minister vast te stellen jaarlijkse werkprogramma;  

- een globale emancipatie-check uitvoeren op de verschillende beleidsterreinen die de raad bestrijkt, 
zonodig met inschakeling van externe deskundigen; 

- in jaarwerkplannen en jaarverslagen in een aparte paragraaf aanduiden welke aandacht de raad dit 
jaar, algemeen en specifiek, aan exploratie van emancipatieaspecten in de adviesaanvragen zal 
schenken. 

 
AAN HET PARLEMENT  
- apart bespreken van de aanbevolen tweejaarlijkse rapportage over de voortgang in de beoogde 

sekse-evenredige samenstelling van strategische en andere adviesorganen;    
- nagaan of en hoe de aanbevolen emancipatieparagrafen in de jaarwerkprogramma's niet alleen 

apart, maar ook gezamenlijk in het overleg tussen parlement en Kabinet kunnen worden betrokken; 
- waar naar de mening van het parlement onvoldoende voortgang wordt geboekt: overwegen om 

zonodig zelf gebruik te maken van recht van het parlement om adviesaanvragen aan adviesraden te 
richten; 

- actieve controle van de intensiteit waarmee de onderscheiden departementen hun rol, taak en 
verantwoordelijkheid in het streven naar duurzame integratie van emancipatieaspecten realiseren en 
actieve controle van de resultaten daarvan in voorliggende beleidsdossiers. 

 
AAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN (BELEIDS)ONDERZOEKSINSTITUTIES 
- aandringen bij het Kabinet en individuele bewindspersonen om het proces van duurzame integratie 

van emancipatieaspecten als essentieel onderdeel van kwaliteit van beleid serieus te nemen en 
daadwerkelijk te bevorderen; 

- aandragen van inhoudelijke alternatieven voor voorgenomen beleid, waarbij emancipatieaspecten 
een uitdrukkelijke plaats in de doelstellingen en onderbouwing hebben gekregen; 

- opnemen van relevante emancipatiethema's in de onderzoeksprogrammering, als voorwerp van 
specifiek onderzoek en als facet van regulier onderzoek.  
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Samenstelling TECENA en staf 
TECENA bestond uit de volgende leden: mevrouw prof. dr. J. van Doorne-Huiskes (voorzitter), 
mevrouw dr. Ph. Essed, mevrouw mr. C.H.S. Evenhuis en de heer prof. 
dr. J.J. Schippers. De leden waren ieder benoemd voor 10 uur per week.  
 
Aan de werkzaamheden van de eerste anderhalf jaar hebben enige tijd twee stagiaires deelgenomen: 
mevrouw E.M. Klink en mevrouw I. van Loon. In de tweede helft heeft mevrouw drs. C.D. 
Kruijswijk inhoudelijke werkzaamheden verricht voor de Commissie. 
 
TECENA beschikte vanaf maart 1998 over een ambtelijk secretaris voor 28 uur per week, 
mevrouw drs. B. des Bouvrie, en vanaf 1 januari 1999 over een communicatiedeskundige voor 32 
uur per week, mevrouw I.E.C. Blans.  
De administratie ondersteuning van 18 uur per week (vanaf oktober 1999 30 uur per week) werd 
grotendeels verzorgd door mevrouw K. Choufoer. 
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Bijlage 2 Het adviesstelsel en de strategische adviescolleges 
 
 
Het adviesstelsel 
De Kaderwet adviescolleges regelt sinds 1997 het huidige stelsel van adviescolleges. Hij voorziet in 
een hoofdstructuur van elf adviescolleges voor brede beleidsgebieden die de taak hebben om 
geïntegreerd te adviseren over de (middel)lange termijn. Voorts is er een tiental meer 
gespecialiseerde adviescolleges. Daarnaast kent de wet de mogelijkheid tot instelling van tijdelijke 
adviescommissies.  
Niet onder de Kaderwet vallen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de 
Sociaal-Economische Raad (SER), voor wie aparte wetten bestaan. Samen met de WRR en de 
SER worden de hiervoor genoemde brede adviescolleges ook wel aangeduid als de strategische 
adviescolleges.  
 
Tot de strategische adviescolleges worden gerekend: 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)  
Sociaal Economische Raad (SER) 
Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 
Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) 
Algemene Energieraad (AER) 
Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) 
Onderwijsraad (OR) 
Raad voor Cultuur (RvC) 
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) 
Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 
Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer (VROM-raad) 
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[BIJLAGEN 3 EN 4 ONTBREKEN IN DEZE VERSIE]
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Bijlage 5  Samenstelling m/v strategische adviescolleges 1997 - 2000 
 
 
SAMENSTELLING M/V ADVIESRADEN per medio 1997 en per oktober 2000 
 
RADEN MAN    

(aantal) 
VROUW 
(aantal) 

MAN 
(percentage) 

VROUW 
(percentage) 

Sociaal Economische Raad, 
kroonleden resp. voltallige Raad1,2  

8    8 
28   27 

3    3 
5    6 

73%   73% 
85%    82%  

27%  27% 
15%  18% 

Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid  

5    7 1    2 83%    78%    17%    22%     

Raad voor het Openbaar Bestuur 5    8 5    4        50%    67% 50%    33% 

Adviesraad voor Internationale 
Vraagstukken3  

7    7 
    40 

 2    2 
    47 

78%    78% 
           70% 

22%    22% 
           30% 

Adviesraad voor het Wetenschaps- 
en Technologiebeleid 

 
9    7 

 
3    5 

 
75%    58% 

 
25%    42% 

Algemene Energie Raad 9    6 1    4 90%    60% 10%    40% 

Onderwijsraad 10    9 9    7 54%    56% 46%    44% 

Raad voor Cultuur 15   12 10   12 60%    50% 40%    50% 

Raad voor het Landelijk Gebied  9     9  6    6 60%    60% 40%    40% 

Raad voor Verkeer en                              
Waterstaat4 

8    9     4    4 67%    69% 33%    31% 

Raad voor de Volkshuisvesting, de 
Ruimtelijke Ordening en het      
Milieubeheer 

10    13 5    6 69%    68% 31%    32% 

Raad voor Maatschappelijke Ordening 4     4 5    4 45%    50% 55%    50% 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 5    5 4    4 56%    56% 44%    44% 

(Bronnen: rapport Diemensies 1997; TECENA 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Bron voor 1997: Jaarverslag 1997 SER 
 

2 De Kroonleden worden benoemd door de overheid; de overige leden van de SER door  werkgevers en  
werknemers. De SER kent voorts plaatsvervangende leden.  
 
3 Deze cijfers en percentages betreffen de samenstelling van Raad plus permanente Commissies. 
 
4 Bron voor 1997: Jaarverslag 1997 RVW  
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Bijlage 6 Lijst van TECENA-publikaties en overzicht van workshops en  
                    expertmeetings    
 
 
Werkplannen en rapportages 
- Werkplan 1998-2000, Den Haag, maart 1998; 
- Activiteitenplan najaar 1998; januari - juni 1999, Den Haag, oktober 1998;  
- Tussenrapportage januari 1998 - juni 1999, Activiteitenplan juli 1999 - december 2000,  

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 Gendermainstreaming, instrumenten en processen, TECENA,   
 december 2000;  
- Verslag expertmeeting Gender en Diversiteit in overheidsbeleid, TECENA, december 2000.  
 
Workshops en Expertmeetings  
- Rondetafelgesprek over gender en diversiteit in levensindeling, op 16 oktober 1998  
   (intern verslag)  
- Gesprek tussen AIV en TECENA op 29 maart 1999 over de adviesaanvragen met betrekking        
  tot Turkije en Het functioneren van de VN-Mensenrechtencommissie (intern verslag); 
- Emancipatie en Economische groei: Kansen en Risico’s, expertmeeting op 17 mei 1999 
  (zie gelijknamig verslag); 
- Samenstelling en Mainstreaming, over gender en diversiteit in het adviesstelsel, workshop  
  op 2 september 1999 (zie gelijknamig verslag); 
- Gender enProfessionals in de gezondheidszorg, gezamenlijke expertmeeting van de RVZ      
   TECENA op 14 september 1999 (zie gelijknamig verslag); 
- De Ruimte van Nederland en het ritme van de samenleving, over de ordening van de ruimte 
  van Nederland, bezien vanuit diverse tijd/ruimte-budgetten, gezamenlijke expertmeeting van    
  de VROM-Raad en TECENA op 25 november 1999 (zie gelijknamig verslag); 
- Gendermainstreaming, instrumenten en processen, expertmeeting op 23 juni 2000 (zie  
   gelijknamig verslag); 
- Diversiteit in overheidsbeleid, expertmeeting op 13 oktober 2000 (zie gelijknamig verslag). 
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Reflecties op werkprogramma’s  
- Reflecties bij de werkprogramma’s voor 1999 van de strategische adviescolleges,  
  Den Haag, maart 1999;  
- Reflecties bij de werkprogramma’s voor 2000 van de strategische adviescolleges,  
  Den Haag, februari 2000. 
 
Nieuws over TECENA 
- TECENAINFO, Den Haag, nummers 1, juni 1999, en 2, mei 2000. 
 
Overig 
- TECENA heeft ter ondersteuning van de mainstreamingsstrategie een webwijzer ontwikkeld 
  en aangeboden aan de departementen en strategische adviescolleges.  
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New York, United Nations;  
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Adviesstelsel 
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Adviesradenstelsel, dr. G.J. Oldersma, DSWO Press, Leiden, 1996; 
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aspecten in het nieuwe adviesstelsel, drs. E. Klink, doctoraalscriptie voor de studie Bestuurskunde 
Universiteit Leiden, mei 2000; 
- Vrouwen in adviesorganen: met het oog op de Kaderwet. Evaluatie van een jaar 
“helpdesk”, Diemensies, drs. P. Molendijk, juni 1997.  
 
Emancipatieraad 
- Onafhankelijk Expertcentrum Emancipatie, advies over doelstelling, functie en 
organisatiestructuur van een Expertcentrum Emancipatie ten behoeve van de nieuwe 
adviesraden, Emancipatieraad, oktober 1995; 
- Van marge naar mainstream, adviesbrief en onderzoek over het mainstreamen van 
emancipatie in algemeen beleid, Emancipatieraad, maart 1997. 
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- Beleidsplan Emancipatie, 1985; 
-“Met het oog op1995”. Beleidsprogramma Emancipatie, 1992; 
- Meerjarenbeleidsplan Emancipatiebeleid, 2000. 
 
Gendermainstreaming 
- Emancipatie-effectrapportage: theoretisch kader, methodiek en voorbeeldrapportages; 
Verloo, Mieke en Conny Roggeband, 1994;  
- Van de eer geleerd, een evaluatie van emancipatie-effectrapportage, Van de Graaf, Henk, 
Marijke Mossink, Jolande Gröflin, 1999; 
- Beeldvorming in beleid : een analyse van vrouwelijkheid en mannelijkheid in beleidsstukken 
van de rijksoverheid  Mossink, Marijke en Trudi Nederland,1993; 
- Ongezien onderscheid, een analyse van de verborgen machtswerking van sekse; Schaapman, 
Marian m.m.v. T. Nederland, P. Schreurs, H. van de Velde, 1995; 
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- Een kwestie van mannelijkheid. Een onderzoek naar mannelijkheid, normativiteit en beleid,  
Brouns, Margo en Monica Scholten, 1997. 
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