
94

6. KENNISSAMENLEVING

Nederland ontwikkelt zich in rap tempo tot een samenleving waarin de mogelijkheden
van informatie- en communicatietechnologie (ICT) steeds centraler komen te staan.
Geen terrein kan zich onttrekken aan de invloed van ICT. Dit betekent nieuwe
aangrijpingspunten voor het emancipatieproces, mits gelet wordt op verschillen in
gebruik, stijl en toepassing. Ervaring, vaardigheid en attitude zijn bepalend voor de
opbouw van kennis. Daarom is het beter te spreken van kennissamenleving dan van
informatiesamenleving.
De kennissamenleving, en daarmee ICT, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
versnellen van het emancipatieproces. Het biedt immers kansen om arbeid en zorg te
combineren, interactief maatschappelijk te participeren en een verscheidenheid aan
netwerken te onderhouden. De participatie van vrouwen in de internetwereld stijgt,
maar hun deelname aan ICT-opleidingen en -functies stagneert. Doorbreken van deze
stagnatie is belangrijk om de kansen die de kennissamenleving biedt ten volle te
benutten.

6.1 SAMENVATTING MEERJARENNOTA EMANCIPATIEBELEID

Analyse

Als het gaat om de wisselwerking tussen ICT en emancipatie zijn er meer vragen dan
antwoorden. Wel dienen zich mogelijkheden aan om met behulp van ICT de doelen van het
emancipatiebeleid dichterbij te brengen. Zo biedt ICT kansen om arbeid en zorg beter te
combineren doordat de scheiding tussen werk en privé minder groot hoeft te zijn.
Besluitvormingsprocessen kunnen dankzij ICT toegankelijker worden voor een breed publiek.
En ook e-commerce biedt vrouwen die een bedrijf willen beginnen nieuwe kansen.
Geleidelijk komt de communicatieve kant van ICT centraal te staan. Ook meer in het algemeen
is de verwachting dat in een hoogwaardige kennisintensieve samenleving betaalde arbeid, meer
dan voorheen, mogelijkheden biedt om inhoudelijke interesses te ontwikkelen en sociale
contacten te onderhouden. In het onderwijs staat bij ICT de deskundigheidsbevordering en niet
de techniek centraal. Dit biedt kansen voor meisjes en vrouwen. Te meer daar er ook gerichte
aandacht is voor het omgaan met sekseverschillen in het computeronderwijs.
Naast kansen zijn er ook risico’s. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in ICT-
opleidingen en de ICT-sector. De grensvervaging tussen werk en privé stelt hoge eisen aan de
beschikbaarheid van individuen. De economische 'drive' om met behulp van ICT 24 uur 'on line'
te zijn verhoogt de druk op het sociale leven en daarmee de kansen op stress. Ook worden
sociaal-economische drempels genoemd als het gaat om de toegankelijkheid en bereikbaarheid
van ICT, en wordt het zogenoemd ‘trickle down effect’ - waarbij de ICT-vernieuwing
langzaam tot alle lagen van de bevolking zal doordringen - betwijfeld. Als nieuwe ICT-
middelen steeds meer in de plaats komen van de ‘oude’ media, kunnen grotere sociale
verschillen ontstaan. Dit is een risico voor het emancipatieproces in de samenleving. Ook
brengt het internet risico’s met zich mee doordat het bijvoorbeeld vrouwenhandel kan
vergemakkelijken. Voor geweld en porno op het net geldt dat evenzeer.
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Beleidsrichtingen

Het kabinet constateert dat in de kennissamenleving een geïntegreerde beleidsoriëntatie op
maatschappelijke knelpunten noodzakelijk is. Dit impliceert automatisch dat een emancipatoire
dimensie deel uit maakt van deze beleidsoriëntatie. Daarom is het van het grootste belang vanaf
het begin emancipatie-aspecten expliciet bij het beleid te betrekken. Het kabinet wil dan ook de
kansen die de kennissamenleving biedt voor diversiteit, voor versterking van de positie van
vrouwen en voor meer geëmancipeerde sociale verhoudingen nadrukkelijk naar voren halen in
initiatieven die het zelf op dit gebied onderneemt.

6.2 ADVIEZEN EN REACTIES

Adviezen

Commissie Gelijke Behandeling
Om voor het emancipatiebeleid relevante informatie te genereren is volgens de Commissie
Gelijke Behandeling (CGB) de inzet van ICT inmiddels onmisbaar. Zo meldt zij het veelvuldig
gebruik van haar eigen website, waardoor haar oordelen gemakkelijker worden ontsloten. Ook
is ICT niet meer weg te denken als het gaat om het kennisnemen en interpreteren van
internationale verdragsverplichtingen.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad benadrukt dat het onderwijs een belangrijke taak heeft in het voorkómen
van een tweedeling in de samenleving tussen mensen die beschikken over de vaardigheden om
te werken met ICT-middelen en mensen die daarover niet beschikken.1 De Raad heeft dit risico
aangemerkt als een van de meest cruciale aandachtspunten bij de verdere vormgeving van het
ICT-beleid.
De Raad concludeert mede op basis van een reviewstudie naar sekseverschillen in het
computeronderwijs2 dat aanzienlijke verschillen tussen jongens en meisjes in computergebruik
zijn ontstaan. Deze verschillen lijken eerder groter dan kleiner te worden. Voor een deel lijken
attitude-aspecten de oorzaak voor deze verschillen. Uit het onderzoek komt echter ook naar
voren dat meisjes minder worden gestimuleerd om met computers te werken en de lessen en
het lesmateriaal nog weinig aansluiten bij hun voorkeuren en leerstijlen. Daarbij heeft ICT een
‘mannelijk’ imago. Mede hierom doen meisjes minder ervaring op met ICT. De Onderwijsraad
concludeert dat er dus nog het nodige moet gebeuren om tot een meer evenwichtige inzet van
ICT in het onderwijs te komen, die alert is op relevante sekseverschillen. Een mix van
beleidsinstrumenten lijkt daarbij het beste resultaat te beloven. Het gaat bij deze
sekseverschillen overigens niet zo zeer om ‘achterstanden’ van meisjes, maar vooral om een
aanpak of voorkeur in termen van stimuleringsprojecten met een expliciete

                                               
1 Uit een onderzoek van het SCP blijkt dat vrouwen over de gehele linie minder toegang hebben tot ICT
dan (hun) mannen en daarvan minder gebruik maken. Deze verschillen zijn groter bij het gebruik van PC
en internet dan bij andere onderzochte nieuwe technologieën . Wel blijken deze verschillen tussen mannen
en vrouwen onder de jongste ondervraagden wat kleiner te zijn.
Van Dijk, L., J. de Haan en S. Rijken. Digitalisering van de leefwereld. Een onderzoek naar informatie- en
communicatietechnologie en sociale ongelijkheid. SCP, Den Haag, mei 2000.

2 Van Eck , E. e.a, (1999). Nieuwe media , nieuwe verschillen. Een reviewstudie over sekseverschillen en ICT
in het primair en voortgezet onderwijs. SCO-Kohnstamminstituut Amsterdam.
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emancipatiedoelstelling. Dit kunnen projecten zijn die experimenteren met aparte
meisjesklassen voor ICT, projecten die de overdraagbaarheid van bevindingen uit goede
praktijkvoorbeelden betreffen of projecten die werken met het inhuren van vrouwelijke
gastdocenten in de functie van rolmodel.
Positief staat de Onderwijsraad tot slot ook tegenover de initiatieven die in het kader van de
Task Force ‘Werken aan ICT’ worden ondernomen. Het gaat hier om het bijscholen van vrou-
wen, het aanpassen van curricula van ICT-opleidingen in hbo en wo en het aanpassen van
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling
De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) verwacht een grote invloed van ICT
op terreinen als arbeid, zorg en inkomen, macht en besluitvorming, dagindeling en in zekere zin
ook mensenrechten. Vragen over de mogelijkheden en bedreigingen van ICT moet het kabinet
geïntegreerd oppakken. In plaats van achterstanden van bepaalde groepen te vergroten kan
ICT deze juist verkleinen, vindt de RMO. Dankzij ICT kunnen efficiëntie en effectiviteit
worden vergroot, op maat gesneden arrangementen worden ontworpen en ontstaan er nieuwe
mogelijkheden om netwerken te vormen. De RMO signaleert dat vrouwen minder gebruik
maken van computers en internet dan mannen. Hieraan ligt bij vrouwen geen drempelvrees
voor het medium ten grondslag, maar een andere inschatting van de gebruikswaarde ervan.
ICT ondersteunt een samenleving waarin ruimte is voor diversiteit, zonder dat de samenhang
daarbij hoeft te verdwijnen, aldus de RMO.

Raad voor het Openbaar Bestuur
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) wijst erop dat de inzet van ICT, bijvoorbeeld in
experimenten met besluitvorming op afstand, digitale debatten en referenda, geacht wordt een
positieve invloed te hebben op de participatie van vrouwen en allochtonen. Gebleken is echter
dat dit niet vanzelfsprekend het geval is. Met name in de onderwerpkeuze en vormgeving dient
men aan te sluiten bij de leefwereld van de potentiële gebruikersgroepen, om
uitsluitingseffecten te voorkomen. Pas dan biedt ICT biedt nieuwe mogelijkheden voor
vergroting van politieke participatie en, niet te vergeten, diversiteit in
besluitvormingsprocessen.

Sociaal-Economische Raad
De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt het belangrijk ‘oude’ media, zoals de televisie, te
handhaven. De integratie van oude met nieuwe media kan tot een groter bereik leiden. Een
risicogroep in termen van behoud van empoyability, zoals jonge vrouwen met kinderen of
(her)intreedsters, verdient in dit verband extra aandacht.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) verwacht dat in een
hoogwaardige kennisintensieve samenleving betaald werk meer dan voorheen inhoudelijk
interessant zal zijn en sociaal-communicatieve vaardigheden vereist. Dankzij ICT zal de
kwaliteit van de arbeid structureel omhoog gaan, aldus de WRR. Dit maakt het aantrekkelijker
betaalde arbeid te verrichten. Wel wijst de WRR op een keerzijde: de zich steeds sneller
ontwikkelende kenniseconomie vraagt een grote dynamiek van de beroepsbevolking. Dit kan
voor sommige mensen een grotere dreiging van uitval uit het arbeidsproces tot gevolg hebben.

Reacties van maatschappelijke en vrouwenorganisaties
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Veel organisaties hebben gereageerd op het thema informatiesamenleving. Zij wijzen onder
meer op het risico van sociale ongelijkheid die een verdergaande informatisering met zich mee
kan brengen. Zij vragen dan ook van het kabinet speciale aandacht voor ‘klassieke’
risicogroepen, zoals laagopgeleide en allochtone vrouwen en meisjes, voor wie de toegang en
het gebruik van ICT niet vanzelfsprekend is. ICT-experimenten voor deze risicogroepen zijn
van het allergrootste belang. Ook vragen zij aandacht voor de mogelijkheden die ICT biedt
voor vrouwen op het platteland, waar ICT bijvoorbeeld ingezet kan worden om het gebruik
van voorzieningen te bevorderen (o.a. teleleren).
Verschillende reacties gaan niet alleen in op de gebruikerskant, maar ook op de vormgeving,
onderwerpkeuzes en het taalgebruik van ICT. De expertise die binnen het onderwijs is
opgebouwd als het gaat om de werking van gender en etniciteit zou doorgetrokken moeten
worden naar de software-ontwikkeling voor onderwijs- en vormingsdoeleinden. Beeldvorming,
en met name de eenzijdige beeldvorming van computers en ICT als iets wat met mannelijkheid,
rationaliteit, nerds en hackers wordt geassocieerd, wordt herhaaldelijk genoemd als een
belangrijke invalshoek waar het emancipatiebeleid sterker op zou kunnen insteken.

6.3  BELEID

Doelstellingen

Wat betekent de komst van een kennissamenleving voor de doelstellingen van het
emancipatiebeleid? En, omgekeerd, welke thema’s in het beleid dat zich richt op die
kennissamenleving zijn relevant als het gaat om emancipatiekwesties? Zoveel is zeker dat er
zich tal van mogelijkheden aandienen om de doelen van het emancipatiebeleid dichter bij te
brengen. Wel is het nodig dat vanaf het begin emancipatiedoelstellingen een onlosmakelijk
onderdeel zijn van beleid en initiatieven die gebruik en productie van ICT stimuleren en
ondersteunen. Zo wil het kabinet bevorderen dat vrouwen en mannen van meet af aan op een
evenwichtige manier kunnen participeren in de kennissamenleving. ICT kan de combinatie van
arbeid, zorg en maatschappelijke participatie vergemakkelijken en diversiteit in
gebruiksmogelijkheden tot zijn recht laten komen. Om dit mogelijk te maken is het zaak ten
volle de kansen die de kennissamenleving biedt, te benutten om het emancipatieproces te
versnellen. Daarnaast is het nodig de positie van vrouwen en meisjes in ICT-opleidingen en de
ICT-sector te versterken. Het mag immers niet zo zijn dat het ‘mannelijk’ imago in deze sector
de overhand krijgt.

Concrete doelen
De wisselwerking tussen ICT en het emancipatieproces is een nog grotendeels onontgonnen
terrein. Het stellen van concrete, kwantitatieve doelen is daarom moeilijker dan op andere
terreinen. Toch kunnen op grond van beschikbare gegevens lijnen voor de toekomst worden
getrokken. Het aantal vrouwen dat gebruik maakt van ICT stijgt, maar het aandeel van
vrouwen in de ICT-sector zelf is nog laag (10%). Op grond van de enorme personeelstekorten
in deze sector en het potentieel aan vrouwelijk talent is een flinke verhoging van het aandeel
vrouwen in de ICT-sector reëel. Bij de deeltijdopleidingen is informatica en computergebruik
met name onder vrouwen populair.3 Gegeven de ambities om bijvoorbeeld 900 vrouwen in de
periode 2000-2002 om te scholen naar ICT-beroepen en de prestatie-indicaties van enkele IT-
bedrijven die als voorbeeldbedrijf willen fungeren door het aandeel vrouwen in hun branche te

                                               
3 Emancipatiemonitor 2000.
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verhogen, streeft het kabinet ernaar om voor 2010 het aandeel vrouwen in de ICT-sector te
vergroten naar 30 procent. In 2004 zou het percentage minstens 15 procent moeten zijn.

Kennissamenleving als ‘versneller’ emancipatieproces

ICT kan de autonomie en handelingsruimte van mensen vergroten en zo een belangrijke
bijdrage leveren aan het combineren van verschillende rollen in het maatschappelijk leven.
Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat de toekomstige kennissamenleving niet alleen andere
communicatiestructuren, maar ook andere sociale structuren met zich mee zal brengen. Het
kabinet wil daarop inspelen en vanaf het begin optimaal gebruik maken van de mogelijkheden
die de kennissamenleving kan bieden om de emancipatiedoelstellingen versneld te realiseren.
Zo wil het bijvoorbeeld met behulp van ICT de mogelijkheid verbeteren om arbeid en zorg te
combineren. Ook wil het kabinet een netwerkstructuur opzetten die adviseert over
vernieuwingen in het emancipatiebeleid. Daarnaast worden vrouwen uit risicogroepen met
behulp van ICT mogelijkheden geboden om hun positie te versterken. Nieuwe technologieën
brengen ook risico’s met zich mee. Daarom gaat het kabinet actief participeren in een
werkgroep van de Raad van Europa die het gebruik van ICT voor vrouwenhandel en andere
schendingen van de mensenrechten in kaart gaat brengen.

Combinatie arbeid en zorg
ICT kan de combinatiemogelijkheden van arbeid en zorg verbeteren. Daarom wil het kabinet
een extra impuls geven aan projecten die bereikbaarheidsscenario’s uitwerken met behulp van
ICT en vormen van telewerken. Naast reeds bestaande beleidsexperimenten, zoals projecten op
het gebied van dagindeling, zijn er mogelijkheden om binnen het EQUAL-programma
innovatieve projecten te starten. Het kabinet denkt daarbij aan vormen van telewerken en
teleleren. Uitgangspunt is de sociale dimensie van werk, waarbij alertheid is geboden op het
ontstaan van een (nieuwe) tweedeling tussen mannen en vrouwen: de inzet van ICT mag er niet
toe leiden dat vrouwen repetitief thuiswerk gaan doen en mannen hoogwaardige arbeid. Ook in
het INFODROME-programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
komen de sociale implicaties van ICT aan de orde. Zo brengt het programma ‘verschuivende
maatschappelijke arrangementen’ bijbehorende beleidsopties in kaart. Te denken valt aan
voorwaarden voor een betere combinatie van arbeid en zorg, moderne oplossingen voor
dagindeling en het opstellen van bereikbaarheidscenario’s.

Stimuleren gebruik ICT en ICT-toepassingen voor verbeterde beleidsinformatie
Om voor het emancipatiebeleid zowel nationaal als wereldwijd relevante informatie te
genereren is de inzet van ICT onmisbaar. Vrouwennetwerken maken steeds vaker gebruik van
ICT om te lobbyen, informatie te verspreiden of het beleid te beïnvloeden. Zo kan informatie
over vrouwenrechten of het VN-Vrouwenverdrag via internet mondiaal worden verspreid. Ook
misstanden, risico’s of juist positieve gegevens over een bepaalde situatie kunnen op deze
manier pijlsnel in vele landen tegelijk bekend worden. ICT kan zo de beleidsoriëntatie als het
gaat om emancipatievraagstukken versnellen. Het kabinet zal initiatieven op dit vlak dan ook
ondersteunen. Het gaat daarbij om het verbeteren van en het versneld toegang krijgen tot
emancipatierelevantie informatie met behulp van ICT. Organisaties, met name emancipatie- en
vrouwenorganisaties, worden uitgenodigd hiertoe voorstellen in te dienen.

Positieversterking van vrouwen door middel van ICT
In de toegang tot en het gebruik van ICT is er sprake van sociale ongelijkheid. Het gaat hierbij
vooral om vrouwen die niet of onvoldoende mogelijkheden hebben zich maatschappelijk te
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manifesteren: allochtone en laagopgeleide vrouwen, vrouwen met een handicap, alleenstaande
bijstandsmoeders, vrouwen die niet (meer) actief zijn op de arbeidsmarkt of oudere vrouwen.
Om emancipatiedoelstellingen voor deze groepen dichterbij te brengen ziet het kabinet
mogelijkheden in de inzet van ICT. Lokale organisaties (emancipatiebureaus,
welzijnsinstellingen, plattelandsvrouwenorganisaties, zorginstellingen, buurthuizen) starten
daarom op diverse plekken in het land, zowel in stedelijke als in landelijke gebieden, projecten
in samenwerking met gemeenten. Het gaat dan om het beschikbaar stellen van computers en
het geven van scholing in het gebruik ervan. Daarbij is het mogelijk aan te sluiten bij reeds
lopende initiatieven zoals de Digitale Trapveldjes, waar inmiddels 20 miljoen gulden voor is
uitgetrokken, of het Seniorenweb. Van Digitale Trapveldjes kunnen bijvoorbeeld Digitale
Landbouwveldjes gemaakt worden voor vrouwen op het platteland. Tenslotte denkt het
kabinet in dit verband ook aan ICT-projecten die een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de
(thuis)zorg. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om voorstellen waarbij met behulp van ICT
snellere en specifiekere communicatie tussen zorgvragenden en zorgverlener plaatsvindt, of
anderszins toepassingen die de specifieke situatie of omstandigheden van de zorgvragende
en/of de zorgverlenende verder vergemakkelijken en verbeteren.

ICT-impuls voor vrouwenorganisaties
Voor de versnelling van het emancipatieproces zijn strategische allianties met maatschappelijke
partners een conditio sine qua non, zo staat in het eerste hoofdstuk van dit
Meerjarenbeleidsplan. Vooral vrouwenorganisaties kunnen een schakel zijn tussen hun
achterban en de overheid. Daarom reserveert het kabinet in 2001 1 miljoen gulden voor het
verbeteren van de digitale infrastructuur en de ICT-professionaliteit binnen
vrouwenorganisaties, in het bijzonder voor allochtone en plattelandsvrouwenorganisaties. Zo’n
extra informatiseringsimpuls komt zowel de organisaties zelf, als de individuele leden ten
goede.

Versterking emancipatie laagopgeleide jongeren met behulp van ICT
Het kabinet realiseert zich dat eigentijdse middelen als ICT nodig zijn om jongeren te bereiken.
Willen initiatieven succesvol zijn, dan is het absoluut noodzakelijk jongens en meisjes zelf bij
de opzet en vormgeving te betrekken. Onderzoek laat zien dat jongeren het niet over
emancipatie willen hebben, maar wel over concrete onderwerpen die te maken hebben met hun
eigen leefwereld.4 Het gaat dan over de situatie thuis, over opleiding en scholing, werken en
zorgen, taakverdeling tussen meisjes en jongens, seksualiteit, vrijetijdsbesteding en toekomst.
Omdat veel jongeren uit middenklasse en hogere milieus beschikken over computers, via het
ouderlijk huis of via school, heeft het kabinet besloten in 2001 een project te starten dat zich
richt op laagopgeleide, kansarme meisjes en jongens. Doel van dit ICT-jongerenproject is
tweeledig. Aan de ene kant de meningsvorming en bewustwording over
emancipatiegerelateerde onderwerpen stimuleren, aan de andere kant ICT-vaardigheden van
deze jongeren versterken. Het is juist deze categorie jongeren die wat emancipatiebeleid betreft
tot op heden moeilijk te bereiken is, en die evenmin gemakkelijk toegang heeft tot ICT.

Landelijk Netwerk EVA
De overgang naar een kennissamenleving heeft onvermijdelijk gevolgen voor sociale verbanden
en daarmee ook voor de verhoudingen tussen vrouwen en mannen. Zo trad in de industriële
samenleving een sterke scheiding op tussen de openbare en de privé-sfeer, met duidelijke
implicaties voor de posities van vrouwen en mannen. In de kennissamenleving daarentegen

                                               
4 Naber, P. e.a., Jongeren & emancipatie. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1999.
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krijgen de concepten tijd en plaats een andere, minder letterlijke betekenis. Dit biedt kansen om
de strakke scheiding tussen openbaar en privé, tussen het ‘mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’
domein in nieuwe verbanden te doen opgaan. Ook vernieuwingen in het organisatieconcept van
de overheid zijn noodzakelijk om samenhang in beleid te realiseren. Een meer geïntegreerde en
vooral een meer interactieve beleidsstrategie is in een kennissamenleving een vereiste. Steeds
vaker zullen nieuwe, multidisciplinaire netwerkstructuren ontstaan, gekenmerkt door nieuwe,
emancipatoire verhoudingen tussen mannen en vrouwen en een bottom-up benadering die als
een rode draad door dergelijke structuren heen lopen. Een interactieve en integrale
beleidsstrategie vraagt om diversiteit in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dit
impliceert als vanzelfsprekend een emancipatoire invalshoek. Het emancipatiebeleid is zo op
weg zich in de kennissamenleving een nieuwe positie te verwerven. Wel is het nodig de
maatschappelijke dynamiek op de voet te volgen om de issues te kunnen bepalen die in een
hoogwaardige kennissamenleving de kwaliteit van leven en werken kunnen verbeteren. Dit zal
het werkterrein worden van een op te richten Landelijk Netwerk genaamd EVA: Ervaring,
Kennis, Attituden in de kennissamenleving. De bedoeling is te komen tot ‘kenniskringen’ van
personen en organisaties die met een toekomstgerichte visie op de komst van een
kennissamenleving het kabinet adviseren over een vernieuwd emancipatiebeleid. Aandacht zal
daarbij vooral uitgaan naar meer samenhang in beleidsterreinen met behulp van een virtuele
infrastructuur. Door de aard van zijn samenstelling en de structuur in kenniskringen bundelt
zo’n netwerk expertise en visies en zorgt het voor draagvlak in de samenleving. Doel van het
netwerk is om op interactieve wijze relevante issues te bepalen. Dit kan onder meer door
onderzoek te (laten) doen en te participeren in besluitvorming op verschillende niveaus. Het
gaat erom dat emancipatie-organisaties, NGO’s, kennisinstellingen, ICT-experts en het
bedrijfsleven hier gezamenlijk adequaat invulling aan geven. Voorjaar 2001 gaat dit netwerk
van start met een reeks initiërende bijeenkomsten. Het kabinet neemt hierin het voortouw.

Versterking positie vrouwen in ICT

ICT breekt met de klassieke manier van kennisoverdracht en nodigt uit tot een diversiteit aan
gebruiksmogelijkheden, communicatie, dwarsverbindingen en overdracht van informatie. Dit
biedt kansen om de traditionele man-vrouwverdeling (hij de techniek/zij de communicatie) te
doorbreken. Dit betekent niet dat er geen verschillen tussen vrouwen en mannen zijn. Die
manifesteren zich vooral in stijl van gebruik van ICT én in een ondervertegenwoordiging van
vrouwen in ICT-opleidingen en -beroepen. De Onderwijsraad constateert in zijn advies zelfs
dat de verschillen tussen jongens en meisjes in computerattitude de afgelopen jaren zijn
toegenomen, waarbij jongens een aanmerkelijk positievere computerattitude laten zien dan
meisjes. De Raad acht het niet onwaarschijnlijk dat dit mede samenhangt met de manier
waarop ouders reeds in de basisschoolperiode vooral jongens stimuleren om met computers
om te gaan. De inzet van het onderwijs om sekseverschillen in computeronderwijs tegen te
gaan, zou vooral moeten zijn: een voor zowel meisjes als jongens zinvol didactisch gebruik van
computers. Zo blijken zowel coöperatieve werkvormen als praktische gebruiksmogelijkheden
vooral aan te slaan bij de wensen van meisjes. Om de kansen die ICT biedt voor vrouwen te
vergroten en de risico’s te verkleinen is een kwantitatieve en kwalitatieve inhaalslag nodig.
Slechts een op de tien werknemers in de ICT-sector is vrouw, terwijl er in de sector als geheel
een enorm tekort aan werknemers bestaat. En dat geldt niet alleen voor ICT-ers die binnen de
automatiseringsbranche hun brood verdienen. Juist in andere maatschappelijke sectoren, zoals
de gezondheidszorg, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening, bestaat een schreeuwend
tekort aan ICT-ers. Dat er zo weinig vrouwen in de ICT-branche werkzaam zijn, heeft onder
meer te maken met hun studiekeuzes, maar ook met het ‘mannelijke’ imago van de branche, de
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cultuur van de bedrijfsorganisatie en zaken als arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
Wil men de ICT-sector voor vrouwen aantrekkelijker te maken, dan is het zaak aandacht aan
bovengenoemde factoren te schenken en de gebruiksmogelijkheden te benadrukken. Het
kabinet onderkent dit en heeft reeds verschillende initiatieven en maatregelen genomen. Maar
er is meer nodig om de positie van vrouwen in de ICT-sector te versterken. Zo komt er de
komende tijd extra aandacht voor sekseverschillen in computergebruik in het onderwijs, starten
er projecten die vrouwen stimuleren tot een carrière in de ICT-sector en gaan er initiatieven
van start die verschillende perspectieven van vrouwen en mannen in ICT-gebruik monitoren
om daaruit lering te trekken voor nieuwe accenten in het emancipatiebeleid.

Sekseverschillen in ICT- onderwijs
De onderwijsemancipatienota Kristal van Kansen, de recente nota Onderwijs Online en het
bovengenoemde advies van de Onderwijsraad onderstrepen het belang van nieuw beleid op het
gebied van onderwijs, emancipatie en ICT. Dit krijgt ruime aandacht in de geactualiseerde
beleidsagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, die eind 2000
verschijnt. Aanvankelijk ging het er vooral om scholen uit te rusten met de benodigde
hardware en computergebruik te bevorderen. Geleidelijk komt er meer aandacht voor de
onderwijskundige en didactische aspecten van ICT. Zo blijkt uit een recent verricht onderzoek
naar sekseverschillen en ICT in primair en voortgezet onderwijs dat meisjes niet alleen minder
dan jongens deelnemen aan computeronderwijs en aan het keuzevak informatica, maar ook dat
het leren met computers hen minder aantrekt. En dat in een tijd dat ICT steeds meer als
leermiddel wordt ingezet.5 Aandacht voor deze problematiek is dan ook absolute noodzaak.
Met de Onderwijsraad is het kabinet van mening dat de volgende maatregelen noodzakelijk
zijn:
*  nascholingsbeleid voor docenten op het gebied van sekseverschillen in computeronderwijs;
*  de opzet van pilots en experimenten die rekening houden met sekseverschillen in ICT-
    gebruik;
*  stimuleren dat software en ander ICT-lesmateriaal tegemoetkomt aan de leerstijlen van
    zowel meisjes als jongens en van leerlingen van verschillende etnische achtergronden. Het
    doorbreken van eenzijdige beeldvorming als het gaat om ICT staat daarbij voorop.

Bovengenoemde maatregelen werkt het kabinet nog in 2000 uit in een actualisatie van de nota
Kristal van Kansen. In eerste instantie hebben ze betrekking op het computeronderwijs in het
primair en voortgezet onderwijs. Maar ook op andere terreinen van onderwijs en scholing blijft
het kabinet de komende jaren extra investeren in het versterken van de positie van vrouwen als
het gaat om ICT. Zo heeft onder andere mainstreaming van projectresultaten uit het
Communautair Initiatief Employment plaatsgevonden voor wat betreft scholing van
herintreedsters in ICT-beroepen. Ook is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen betrokken bij de verschillende experimenten uit de Task Force ‘Werken aan
ICT’.

Werken in de ICT-sector: aantrekkelijk voor vrouwen
De Task Force ‘Werken aan ICT’ probeert het structurele tekort aan ICT-ers weg te werken.
Eén van de projecten van deze Task Force stimuleert vrouwen tot een carrière in de ICT-
sector. Dit project, Vrouwen/mannen – balans bij ICT, houdt rekening met verschillen in
omgang met en gebruik van ICT. Doelstellingen van dit project zijn:
*  uitbreiding van (om)scholingstrajecten voor vrouwen in ICT-beroepen;

                                               
5 Ibidem, noot 2.
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*  ICT-opleidingen zo om te vormen dat het voor meisjes aantrekkelijker wordt om er op wo-
    of hbo-niveau voor te kiezen;
*  de cultuur en arbeidsvoorwaarden in ICT-bedrijven zodanig te veranderen dat meer
    vrouwen daadwerkelijk kiezen voor een ICT-beroep.
Dit project, waarvoor in eerste instantie 4 miljoen gulden is uitgetrokken, is in handen van een
team dat enerzijds bestaat uit organisaties die ervaring hebben met de toeleiding van vrouwen
en meisjes naar ICT-opleidingen en -beroepen en anderzijds uit bedrijven die een voorhoederol
willen vervullen in het toegankelijker maken van de ICT-sector voor vrouwen. Het ministerie
van Economische Zaken heeft het voortouw in genoemd project. Er vindt afstemming plaats
met andere initiatieven van de Task Force. Dit betreft met name het ICT-punt Beeldvorming en
de projecten Color IT en Vluchtelingen. Onderdeel van deze initiatieven is zowel om
allochtone vrouwen te interesseren voor een ICT-beroep, als om vluchtelingenvrouwen en
asielzoeksters met een hbo/wo-opleiding om- of op te scholen in zo’n beroep. Vooral voor
vrouwen die in het land van herkomst een technische opleiding hebben genoten kan dit
perspectief bieden.
Tenslotte gaan er projecten van start die vanuit een transnationaal samenwerkingsverband
vernieuwende oplossingen aandragen voor een versterking van de positie van vrouwen in de
ICT-sector (EQUAL). Het kan hierbij gaan om omscholingstrajecten van bijvoorbeeld
herintredende vrouwen, het bevorderen van de deelname van meisjes aan technische
opleidingen en het stimuleren van e-commerce door vrouwelijke ondernemers.

Emancipatieperspectief in ICT-initiatieven: Kenniswijk
Het kabinet is van mening dat emancipatiebeleidsdoelen vanaf het begin bij ICT-initiatieven
betrokken moeten zijn. Het emancipatiebeleid kan zo de reikwijdte van het overheidsbeleid dat
zich richt op de kennissamenleving versterken. Het kan bijvoorbeeld gaan om de al eerder
genoemde inspanningen om tekorten in de ICT-sector weg te werken of om projecten die een
laagdrempelige toegang tot ICT-middelen bewerkstelligen. Ook de hiervoor genoemde
Digitale Trapveldjes of het opzetten van digitale debatten horen daarbij. Bij al deze initiatieven
zal het kabinet vanaf het begin het ‘gender’-perspectief ofwel verschillen in gebruik tussen
vrouwen en mannen monitoren zodat er lering uit kan worden getrokken voor nieuw te
formuleren accenten in het beleid.
Dit gebeurt ook in het project Kenniswijk. Dit is een initiatief van de rijksoverheid dat in
nauwe samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden, een
locatie van een hoogwaardige ICT-infrastructuur voorziet met een ruim aanbod van
elektronische diensten. In het project Kenniswijk wordt reeds in de ontwerpfase rekening
gehouden met de aanwezigheid van ICT in de sociale infrastructuur. Daarbij wordt een
toekomstige marktsituatie nagebootst in een reële setting. Het experiment biedt de
mogelijkheid om innovaties op het gebied van ICT-voorzieningen en elektronische diensten
dichter bij de burger te brengen. Voorbeelden hiervan zijn teleleren, gemeenteloket-aan-huis,
monitoring van patiënten, virtuele buurtwacht, digitaal bestellen van boodschappen. Het
stimuleert vernieuwingsprocessen gericht op de consument. Daarnaast biedt het inzicht in de
effecten die ICT-ontwikkelingen zullen hebben op het handelen van mensen en bedrijven in de
zin van veranderingen in sociale, ruimtelijke en mobiliteitspatronen. Het project Kenniswijk
biedt interessante aanknopingspunten voor onderzoek naar de wijze waarop zowel allochtone
als autochtone vrouwen en mannen gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die de
kennissamenleving biedt. Tenslotte zal het kabinet bij de recent aangekondigde extra
investeringen in het kader van Kenniseconomie in Zicht6 erop toezien dat waar mogelijk en

                                               
6 Nota “De Kenniseconomie in Zicht”, d.d. 19 september 2000, Kamerstukken II, 2000 - 2001, 27406, nrs. 1 en
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relevant issues die te maken hebben met nieuwe verhoudingen tussen mannen en vrouwen de
aandacht krijgen die ze verdienen. Het gaat hier om een bedrag van 2, 5 miljard, waarvan 1,32
miljard voor onderwijs en scholing, 0,14 miljard voor kennis en innovatie, 0,4 miljard voor
ICT-investeringen en 0,7 miljard voor arbeid/sociale zekerheid.

                                                                                                                                                  
2.



104

Overzicht beleidsacties en -voornemens
Informatiesamenleving
Actie/voornemen Looptijd

2001-2004
Voortouw Overigen

1 2 3 4
Telewerken en teleleren:
Extra impulsen voor telewerken en teleleren o.m. binnen EQUAL

B SZW

K Gendereffecten in ict-experimenten (Kenniswijk)

E
N
N

Afspraken over monitoring van en onderzoek naar genderdimensies in
recent gestarte en nieuw op te zetten ICT-experimenten en initiatieven,
waaronder aandacht voor bereikbaarheidsscenario’s in Kenniswijk

SZW

I

S Nationaal netwerk kennissamenleving

S
A

Oprichting van een nationaal netwerk met een structuur van
kenniskringen rond emancipatie

SZW VWS, EZ,
OCW e.a.

M

E Positieversterking vrouwengroepen

N
L
E

Het verbeteren van de digitale infrastructuur en de
ICT-professionaliteit binnen vrouwenorganisaties d.m.v.
een extra Informatiseringsimpuls

B
SZW Vrouwen-

organisaties

V
I
N
G

Het stimuleren van samenwerkingsexperimenten in
stedelijke gebieden en op het platteland, gericht op
de inzet van ICT voor de verbetering van de persoonlijke en
sociale leefsituaties kansarme vrouwen.

SZW,
LNV
BZK-GSI

VWS

Emancipatiebewustwording/ICT-vaardigheden
laagopgeleide jongeren
Het stimuleren van meningsvorming en bewustwording over
emancipatiegerelateerde onderwerpen bij met name laagopgeleide
meisjes en jongens, d.m.v. een ICT-project..

SZW BZK/ VWS

V

R Beleidsinformatie en ICT

O
U
W
E

Het ondersteunen van initiatieven die met behulp van
ICT voor emancipatiedoelen relevante
beleidsinformatie, nationaal en internationaal
versneld en verbeterd toegankelijk maken.

SZW BZK, JUS

N

&

Het verkennen van de risico’s van het gebruik van ICT voor
vrouwenhandel en andere schendingen van de mensenrechten, door
actieve participatie aan een speciaal hiertoe opgerichte werkgroep.

B SZW BZK, JUS

I Sekseverschillen in computeronderwijs

C
T

Maatregelen en acties in het kader van het plan van aanpak
sekseverschillen in computeronderwijs in het primair en
voortgezet onderwijs.

OC&W

Versterken positie vrouwen in ICT
In het project Vrouwen/mannen- balans bij ICT, worden maatregelen
uitgewerkt die de participatie van meisjes/vrouwen in ICT-opleidingen
en –bedrijven gaan vergroten.

EZ OC&W

In het kader van EQUAL op te zetten transnationale vernieuwings-
projecten binnen EU-verband.

B SZW OC&W, EZ

B = reeds opgenomen in Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001


