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Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 1999

Tijdens het algemeen overleg over de begrotingsbrief Emancipatiebeleid
2000 op 18 november jl. is door verschillende leden van de Vaste
commissie voor SZW gevraagd om een overzicht van de emancipatie-
subsidies die zijn verstrekt.
Bijgaand doe ik u dit overzicht toekomen. Ik heb afgezien van het
vermelden van afzonderlijke bedragen. De omvang van de subsidies is
aangegeven door vermelding van de bedragen die per onderdeel
beschikbaar waren.

Het zwaartepunt van de subsidieverstrekking ligt bij de organisaties die
bijdragen aan de verbreding van het draagvlak of aan expertisevorming.
Vijf organisaties vervullen daarvoor een centrale rol: E-Quality, Vrouwen
Alliantie, Toplink, Opportunity in Bedrijf en het IIAV. Zoals uit het overzicht
blijkt, wordt hiernaast aan een grote verscheidenheid van organisaties
subsidie verleend voor activiteiten die passen in actuele beleidsthema’s,
dan wel – kort gezegd – bijdragen aan diversiteit of participatie.
Door enkele commissieleden is aandacht gevraagd voor de subsidiëring
van de Vrouwen Alliantie. Deze is één van de vijf centrale organisaties. Zij
is ook, evenals bijvoorbeeld de Nederlandse Vrouwen Raad, een alliantie
van ledenorganisaties. Het ligt voor de hand dat deze organisaties een
beroep doen op hun leden om bij te dragen in de kosten van de gezamen-
lijke activiteiten. Desalniettemin ontvangt de Vrouwen Alliantie dit jaar een
extra bijdrage voor informatisering en automatisering. Ook ontvangt zij –
evenals de Nederlandse Vrouwen Raad – subsidie in de categorie
themasubsidies.

Voor de volledigheid wijs ik erop dat de brede vrouwenbeweging ook een
groeiend aantal vrouwennetwerken omvat, waarmee eveneens wordt
samengewerkt, zoals de netwerken van vrouwelijke ondernemers en
vrouwen-netwerken in bedrijven.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. E. Verstand-Bogaert

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1999–2000

KST43165
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 814, nr. 4 1



Per 1 januari 1998 is de «Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning
1998» van kracht. Op grond van deze regeling is subsidie beschikbaar
voor drie typen activiteiten:
1. activiteiten die passen in de actuele thema’s van het beleid;
2. activiteiten (veelal eenjarig) die bijdragen aan het wegnemen van

structurele en culturele belemmering zodat diversiteit als bron van
kwaliteit tot haar recht kan komen dan wel bijdragen aan het
volwaardig en gelijktijdig participeren in verschillende levenssferen;

3. activiteiten (veelal meerjarig) die gericht zijn op de verbreding van het
draagvlak voor het emancipatieproces of bijdragen aan expertise-
vorming.

Voor activiteiten genoemd onder 1) en 2) kunnen organisaties project-
voorstellen indienen, die over het algemeen een looptijd van één tot twee
jaar hebben.
Tegen de achtergrond van de doelstellingen van activiteiten genoemd
onder 3), wordt organisaties subsidie verleend voor een meerjarige
periode.

Onderstaand treft u per type activiteit een overzicht aan van de organi-
saties die voor 1999 subsidie is verleend.

Ad 1)
Voor 1999 waren als actuele thema’s van het beleid benoemd «Vijf jaar na
Beijing», «Wie zorgt in de 21e eeuw?» en «Emancipatie per levensfase: de
jongere generatie». Voor dit type activiteiten was een subsidiebudget
beschikbaar van 1,684 mln.
Aan de volgende organisaties is voor 1999 subsidie verleend ten behoeve
van de actuele thema’s:
• Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
• Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbe-

weging
• Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking
• Nederlandse Vrouwen Raad
• COS Zeeland
• Tiye-Internationaal
• Nederlands Genootschap Vrouwenstudies
• Platform Actieplan 2000
• E-Quality (i.s.m. Platform Actieplan 2000)
• Forum
• Vrouwen Alliantie
• De Rode Hoed
• Crealogic (i.s.m. Brekend Vaatwerk)
• St. Code M
• Spoom
• Landelijk Steunpunt Technika 10
• Ideeël Organiseren
• St. Welzijn Oost (Amsterdam)
• Mama Cash

Ad 2)
Voor dit type activiteiten was een subsidiebudget beschikbaar van 0,8
mln.
Aan de volgende organisaties is voor 1999 subsidie verleend ten behoeve
van deze activiteiten:
• Pieter v. Huystee Film & Tv
• St. Kwaliteit Arbeid en Zorg
• Nemesis
• Museum Moderne Kunst Arnhem
• Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging
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• Arabisch Cultureel Centrum Al Farabi
• Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
• Landelijk Steunpunt Technika 10
• Koninklijk Instituut voor de Tropen
• St. Prostitutie Projecten Den Haag
• Tara Tv
• Humanistisch Overleg Mensenrechten (i.s.m. Vrouwenberaad

Ontwikkelingssamenwerking)
• TV Dits
• Bureau Boven
• Landelijk Overleg Emancipatiebureau’s
• Kaski
• NOS/Bureau Beeldvorming m/v

Ad 3)
Voor dit type activiteiten was een subsidiebudget beschikbaar van 9,2
mln. De organisaties die subsidie ontvangen voor dit type activiteiten
hebben een meerjarige subsidierelatie.
Aan de volgende organisaties is voor 1999 subsidie verleend ten behoeve
van deze activiteiten:
• E-Quality
• Vrouwen Alliantie
• Toplink
• Opportunity in Bedrijf
• Europees Expertise Centrum/Nederlands Genootsschap

Vrouwenstudies
• Bureau Beeldvorming m/v
• Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbe-

weging
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