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1. ALGEMEEN

Emancipatie is in een nieuwe fase beland. Wat voorheen strijdpunten waren, is
geleidelijk meer vanzelfsprekend geworden. Vrouwen zijn de afgelopen vijftien jaar in
groten getale gaan werken. Mannen zijn meer tijd gaan besteden aan kinderen en
huishouden. Vrouwen stromen beter, zij het erg langzaam, door naar hogere functies.
Huiselijk en seksueel geweld wordt als probleem erkend. Het emancipatiebeleid richt
zich op een verbetering van de kwaliteit van de samenleving. Een samenleving die vrij is
van discriminatie en geweld, waar gender een logisch onderdeel is van beleid, waar
voorwaarden worden gecreëerd ten behoeve van de keuzevrijheden en flexibiliteit van
individuele burgers als gevolg van wisselende wensen al naar gelang leefpatroon en
levensloop.
Daarom is de opgaaf voor het emancipatiebeleid anno 2000 de kloof tussen wens en
werkelijkheid verder te slechten. Dat is niet alleen van belang voor individuele burgers,
maar ook voor de maatschappij in haar geheel. Extra aandacht is nodig voor het
ongeziene onderscheid, voor machtsverschillen tussen mannen en vrouwen.  Maatregelen
dienen getroffen te worden voor vrouwen die een voorhoedefunctie vervullen én voor
vrouwen die extra ondersteuning behoeven omdat ze met specifieke obstakels te maken
hebben.
Rode draad in dit Meerjarenbeleidsplan Emancipatie is de noodzaak rekening te houden
met de toenemende diversiteit in de levensloop en leefpatronen van mensen. Onze
samenleving is toe aan nieuwe afspraken.

1.1 INLEIDING

Het kabinet heeft in maart 2000 de Meerjarennota Emancipatiebeleid Van vrouwenstrijd naar
vanzelfsprekendheid gepresenteerd. Daarin zijn de hoofdlijnen van het emancipatiebeleid voor
de middellange termijn geschetst1.  Het kabinet concludeert in de nota dat de formele gelijke
rechten voor mannen en vrouwen nagenoeg zijn gerealiseerd, maar dat gelijke kansen in de
praktijk nog niet vanzelfsprekend zijn. Het emancipatieproces zal zich zeker verder
voortzetten. Het kabinet wil dit proces versnellen. Bovendien moet worden voorkomen dat
bepaalde groepen vrouwen en mannen de boot missen (bijvoorbeeld vanwege leeftijd,
opleiding, etniciteit of handicap). Kansen zijn er volop. Bijvoorbeeld om de arbeidsparticipatie
van vrouwen en daarmee hun economische zelfstandigheid te bevorderen. Maar emancipatie is
meer dan dat. Het heeft een toegevoegde waarde voor zowel individuele burgers, als voor de
samenleving in haar geheel. In feite gaat het om de kwaliteit van het bestaan. Dit houdt onder
meer in dat alle burgers als vanzelfsprekend kunnen vertrouwen op respect voor hun
lichamelijke en psychische integriteit en dat vrouwen en mannen zowel in de publieke als in de
de privé-sfeer hun talenten kunnen ontplooien.

Versnelling en verbreding van het emancipatieproces is een kansrijke, maar ook een complexe
opgave. Uit de analyse in de Meerjarennota blijkt namelijk dat het nu vooral zaak is de
institutionele en sociaal-culturele barrières te slechten. Zo bevat het sociale stelsel nog
voorzieningen die het alleenverdienerschap ondersteunen, houdt het loopbaan- en
personeelsbeleid van veel organisaties nog te weinig rekening met de wens van steeds meer
mensen om werk en privé beter met elkaar in evenwicht te brengen en sluit de masculiene

                                               
 1 Kamerstukken, II, 1999-2000, 27 061, nrs. 1 en 2
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organisatiecultuur van veel bedrijven niet aan bij moderne waardepatronen van vrouwen en een
toenemend aantal mannen. Regelingen en instituties in de samenleving zijn vaak nog gebaseerd
op achterhaalde beelden van hoe mannen en vrouwen hun leven wensen in te vullen. De opgaaf
waar de samenleving anno 2000 voor staat is te komen tot een nieuw ‘sociaal contract’ waarin
niet langer – expliciet of impliciet - onderscheid wordt gemaakt in de rechten en plichten van
mannelijke en vrouwelijke burgers. Draagvlak in de samenleving en samenwerking met
maatschappelijke organisaties zijn onmisbare voorwaarden om te komen tot een maatschappij
waarin, zoals Brouns het formuleert, klassieke mannelijke en vrouwelijke waarden evenwichtig
met elkaar verbonden zijn: concurrentie en solidariteit, prestatie en zorgzaamheid.2

Het gaat erom het emancipatiebeleid op een nieuwe leest te schoeien. Dat is de reden dat het
kabinet het belangrijk vond met het uitbrengen van de Meerjarennota eerst de maatschappelijke
dialoog aan te gaan alvorens de beleidsrichtingen concreet uit te werken. Daarom heeft het
kabinet tal van maatschappelijke organisaties en de betrokken adviesraden verzocht om hun
visie op de nota te geven. De meeste adviezen zijn in september en oktober 2000 uitgebracht.
Het kabinet hechtte er aan deze adviezen samen met de visies van maatschappelijke en
vrouwenorganisaties te verwerken in het Meerjarenbeleidsplan. Om tegemoet te komen aan de
door de Tweede Kamer gewenste voortvarendheid - die het kabinet onderschrijft - is een deel
van de maatregelen voor 2001 reeds in de Begrotingsbrief  Emancipatiebeleid 2001
aangekondigd.3 De activiteiten uit deze begrotingsbrief zijn in het Meerjarenbeleidsplan
opgenomen.4 Ook de Nederlandse prioriteiten uit het slotdocument van de Speciale Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties ‘Vijf jaar na Beijing’ zijn mede gehanteerd bij de
invulling van dit beleidsplan.5

In dit Meerjarenbeleidsplan geeft het kabinet aan waar voor de middellange termijn in het
emancipatiebeleid het accent op komt te liggen. De doelstellingen die in het plan worden
voorgesteld beslaan een periode van tien jaar. Emancipatie komt daarbij in de volle breedte aan
de orde. Vanwege de dynamiek van de samenleving op het economische, sociale en culturele
vlak, kiest het kabinet ervoor de voorgestelde maatregelen een termijn van hoogstens vier jaar
te laten omspannen. Na die vier jaar zal het kabinet die maatregelen evalueren en zonodig zijn
beleid op basis van die evaluatie bijstellen. Aan de hand van de geboekte resultaten en
voortschrijdende inzichten geeft het kabinet jaarlijks in een Begrotingsbrief Emancipatiebeleid
een nadere concretisering en actualisering van de activiteiten.

In het onderhavige hoofdstuk gaat het kabinet allereerst in op de ontvangen adviezen en
reacties voorzover deze algemeen van aard zijn. Vervolgens komt in het beleidskader de
algemene doelstelling van het emancipatiebeleid aan de orde, gevolgd door een uiteenzetting
van het tweesporenbeleid dat het kabinet voorstaat.

1.2 ADVIEZEN EN REACTIES

                                               
2 In Op Gelijke Voet, juni 2000.
3 Kamerstukken II, 2000-2001, 27411, nr. 1.
4 Om de leesbaarheid te vergroten is niet in de tekst aangegeven welke beleidsacties al aangekondigd zijn in de
begrotingsbrief emancipatie 2001. Wel is in het schema met alle beleidsvoornemens aangegeven welke punten
al eerder genoemd zijn in de begrotingsbrief. Deze worden aangeduid met een ‘B’.
5 Voor een omschrijving van de prioriteiten en de wijze waarop ze in het beleid zijn verwerkt, zie bijlage 2.
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De meeste adviezen en reacties op de Meerjarennota gaan zowel in op de nota in zijn geheel
als op de verschillende onderdelen.6 De meer algemene opmerkingen geeft het kabinet
hieronder weer. Het overige commentaar komt bij de afzonderlijke hoofdstukken aan bod.

Adviezen

Commissie Gelijke Behandeling
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gaat ervan uit dat een succesvol emancipatiebeleid
ongelijke behandeling aanzienlijk kan verminderen. De CGB onderschrijft het belang dat het
kabinet hecht aan economische zelfstandigheid. Maar emancipatiebeleid is meer dan dat.
Aandacht voor doelstellingen op het gebied van onder meer zorg, privacy, lichamelijke
integriteit en machtsongelijkheid is evenzeer noodzakelijk, aldus de Commissie. Niet alleen de
doelstellingen moeten zo concreet mogelijk worden geformuleerd, ook het theoretisch kader
wil de Commissie zo nauwkeurig mogelijk omschreven zien. Vooral een uitwerking van het
begrip diversiteit vindt de CGB van belang in verband met de grote verschillen tussen vrouwen
onderling (rijk/arm, hoog opgeleid/laag opgeleid, oud/jong, autochtoon/allochtoon, enz.). Ook
vraagt de Commissie nadrukkelijker aandacht voor de inbedding van het emancipatiebeleid in
het beleid van andere departementen en de toerusting van de emancipatie-
ondersteuningsstructuur in de toekomst. De inzet en effecten van beleid voor verschillende
groepen vrouwen wil de CGB graag zichtbaar hebben. De CGB noemt  in dit verband
allochtone vrouwen, herintreedsters, vrouwen met een handicap en lesbische vrouwen.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad hecht veel waarde aan onderwijsemancipatiebeleid, omdat onderwijs in
belangrijke mate kan bijdragen aan emancipatieprocessen. Onderwijs is volgens de Raad echter
niet de allesbepalende factor. Voor de verdere ontwikkeling van het emancipatieproces acht de
Raad het vooral ook van belang om het ongezien onderscheid naar sekse aan te pakken. De
Raad wijst er op dat het nog steeds voorkomt dat de status van een beroep daalt als er meer
vrouwen instromen, terwijl omgekeerd de status van een beroep juist stijgt als er meer mannen
toetreden. Daarom vindt de Onderwijsraad het noodzakelijk dat er naast aandacht voor
externe, sociologische processen meer aandacht komt voor de interne, meer psychologische
factoren die mede bepalend zijn voor bestaande verschillen in voorkeuren en interesses tussen
de beide seksen. Daardoor kan duidelijker worden wanneer het beleid zich vooral moet richten
op het wegnemen van belemmeringen (wel willen maar niet kunnen) of op een stimulering van
animo (wel kunnen maar niet willen). De Raad constateert dat het beleidsinstrumentarium van
het emancipatiebeleid zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld van het gebruik van
voornamelijk overtuiging naar een mix van wetgeving, overtuiging en ruil. Hij vindt dit een
goede ontwikkeling omdat complexe situaties om een mix van instrumenten vragen.

                                               
6 De  Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), de
Onderwijsraad, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), de Raad voor het Openbaar Bestuur
(ROB), de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Sociaal-Economische Raad (SER)
en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn gevraagd te reageren op de Meerjarennota
Emancipatiebeleid. Ook de Stuurgroep Dagindeling is om advies gevraagd op onderdelen van de nota. De
binnengekomen adviezen zullen tegelijk met dit Meerjarenbeleidsplan aan de Tweede Kamer worden
aangeboden, met uitzondering van het rapport van de WRR, dat zelfstandig is gepubliceerd.  De AIV heeft nog
geen advies uitgebracht. Zodra het advies beschikbaar is, zal het kabinet hierover een standpunt bepalen.
Ook de ontvangen reacties van maatschappelijke en vrouwenorganisaties zullen worden gebundeld en tegelijk
met het plan aan de Tweede Kamer worden aangeboden. In totaal zijn ruim veertig reacties ontvangen. In
bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de organisaties die hebben gereageerd.
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Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
De Raad voor Maarschappelijke Ontwikkeling (RMO) onderschrijft de hoofdlijnen van de
Meerjarennota. Verruiming van de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van
vrouwen, nadruk op een verbetering van de zorginfrastructuur en het besef dat
emancipatiebeleid een verdere ‘ontschotting’ van beleid noodzakelijk maakt kunnen op
instemming van de Raad rekenen. Wel vindt de Raad het nodig meer aandacht te schenken aan
het verschil tussen discriminatie en diversiteit. Het huidige emancipatiebeleid, aldus de RMO,
bevindt zich ergens halverwege tussen het bestrijden van ongewenst onderscheid
(discriminatie) en het bevorderen van een op gewenst onderscheid gebaseerde, gevarieerde
samenleving (diversiteit). In dit tussengebied hebben we te maken met taaie institutionele
regelingen. Zo zijn er nog weinig vrouwen op topposities te vinden, daalt een beroep al gauw
in status zodra vrouwen in de meerderheid zijn- denk aan het onderwijs en de zorg- en zijn
(onbetaalde) zorgtaken nog steeds de eerste verantwoordelijkheid van vrouwen. Om díe
vanzelfsprekendheden uit de weg te ruimen is een versnelling van het emancipatieproces
noodzakelijk. De Raad wijst op de valkuilen daarbij. Hij wijst daarbij op een zekere samenhang
tussen het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen en wat wel de
feminisering van de armoede wordt genoemd. Om dit laatste te voorkomen zijn maatregelen
nodig voor vrouwen die op eigen kracht die inhaalslag niet kunnen maken. Meer in het
algemeen wijst de Raad erop dat de levensloop van mensen lang niet meer uniform verloopt en
dat vooral vrouwen hun arbeidsleven meerdere keren onderbreken. Daarom moet er iets op
gevonden worden om tijdelijk niet opgebouwde sociale rechten te compenseren. Dit zou ook
de feminisering van de armoede kunnen tegengaan.

Raad voor het Openbaar Bestuur
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gaat in zijn advies niet alleen uit van ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen, maar ook van ongelijkheid tussen autochtonen en allochtonen. Als
het gaat om de trits individuele, institutionele en culturele belemmeringen, vindt de ROB dat
laatstgenoemde het hardnekkigst zijn als het gaat om de ondervertegenwoordiging van
vrouwen en allochtonen in de maatschappelijke besluitvorming. Deze culturele belemmeringen
zijn vooral terug te voeren op het denken over mannen en vrouwen in termen van
‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, ook wel ongezien onderscheid of de verborgen
machtswerking van sekse genoemd. Wel vraagt de ROB zich af of de overheid invloed kan
uitoefenen op wat hij de belangrijkste factor noemt, namelijk de culturele barrières.

Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
De Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM-Raad) is positief
over nieuwe aandachtsgebieden als informatiesamenleving en dagindeling in de Meerjarennota.
Ook is de Raad te spreken over de ruime aandacht voor diversiteit. Alleen vindt hij het jammer
dat differentiatie van huishoudens geen rol speelt in de nota. Ook vindt de Raad dat de
economische invalshoek een te centrale rol krijgt toebedeeld.

Sociaal-Economische Raad
De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat betaalde arbeid de hoofdroute moet (blijven)
vormen voor economische zelfstandigheid. De Raad constateert dat de toenemende variaties in
arbeidsduur en loopbaanonderbreking gevolgen hebben voor rechten in de sfeer van sociale
zekerheid en de pensioenen. De levensloopbenadering zoals die in de Meerjarennota naar voren
komt vindt de SER te eenzijdig geconcentreerd op de levensfase waarin de zorg voor jonge
kinderen centraal staat. Daarom adviseert de SER de levensloopbenadering te betrekken bij de
herbezinning op het sociale stelsel die het kabinet heeft aangekondigd.
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Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in zijn rapport Doorgroei
van arbeidsparticipatie een empirische analyse ondernomen om beter zicht te krijgen op de
consequenties van een verdere stijging van de arbeidsparticipatie in de komende tien à twintig
jaar.7 Van welke groepen zal de arbeidsdeelname omhoog moeten worden gebracht en in welke
richting dienen beleidsmaatregelen te gaan? De Raad constateert dat arbeid steeds meer het
karakter krijgt van hoofdarbeid met een belangrijk ICT-component. Steeds vaker, zo
constateert de WRR, zijn nieuwe aanpakken en creatieve oplossingen vereist. Vooral in
contactberoepen zijn sociaal-communicatieve vaardigheden steeds belangrijker. Ook brengen
kennisintensivering en dynamiek op de arbeidsmarkt met zich mee dat loopbanen minder via
geijkte en voorspelbare patronen zullen verlopen. Meer dan voorheen, zo stelt de WRR, zullen
mensen willen inspelen op veranderingen en onverwachte wendingen in hun loopbaan.
De Raad constateert dat bij vrouwen de autonome trend spontaan de richting zal blijven
uitgaan van een verdere groei van de arbeidsparticipatie .Sterker nog, de totale groei van de
arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren kan vrijwel volledig op het conto van vrouwen worden
geschreven. Er is dan ook volgens de WRR betrekkelijk weinig additionele beleidsinspanning
nodig om deze sterke trend voort te zetten. Wel benadrukt de Raad dat een goede organisatie
en voldoende flexibiliteit in de werkomstandigheden meer dan ooit vereist zijn om te zorgen
dat arbeid, zorg en vrije tijd met elkaar in goed evenwicht blijven.

Reacties maatschappelijke en vrouwenorganisaties

De reacties die het kabinet gekregen heeft op de Meerjarennota gaan wat het algemene
deel betreft vooral in op de omschrijving van de begrippen sociaal contract, diversiteit en
mainstreaming. Verschillende organisaties onderschrijven de noodzaak om tot een nieuw
‘sociaal contract’ te komen. De ongeschreven regels en normen kunnen ook aangeduid worden
met de begrippen ‘beeldvorming’ of ‘ongezien onderscheid’. Deze organisaties  zien het als een
goede mogelijkheid om relevante partijen te committeren aan nieuwe afspraken in de context
van een veranderende samenleving. Anderen hebben juist kritiek op het gebruik van de term
sociaal contract. Een contract, zo stellen zij, impliceert twee gelijkwaardige partijen, tussen wie
een contract afdwingbaar is. Historisch gezien zijn vrouwen nooit partij geweest.
Wat betreft het begrip diversiteit vinden de meeste organisaties dat dit begrip, hoe belangrijk
ook, te weinig is uitgewerkt. Diversiteit betekent maatwerk in plaats van uniforme regels.
Tenslotte komt in de meeste reacties naar voren dat het kabinet met kracht een
mainstreamingstrategie moet gaan inzetten. Ook is men het erover eens dat een
tweesporenbeleid absoluut noodzakelijk is. Het kabinet, zo stellen de reacties, moet een
heldere visie uitdragen over wat mainstreaming inhoudt, zowel richting departementen, als
richting maatschappelijk middenveld.

1.3 BELEIDSKADER

De hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid, zoals geformuleerd in de Meerjarennota,
handhaaft het kabinet. Het gaat om ’het scheppen van voorwaarden voor een pluriforme

                                               
7 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2000), Doorgroei van arbeidsparticipatie. Rapporten aan
de Regering nr. 57, Den Haag, Sdu Uitgeverij.
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maatschappij waarin ieder ongeacht sekse, in wisselwerking met andere maatschappelijke
ordeningsprincipes, zoals etniciteit, leeftijd, burgerlijke staat, validiteit en seksuele voorkeur,
de mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen
gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden kunnen realiseren’.
Hoewel deze doelstelling in de kern sinds 1985 hetzelfde is gebleven, is de context in de loop
van de tijd veranderd en zijn de accenten verschoven.

...het scheppen van voorwaarden...
In onze geïndividualiseerde en mondige samenleving zal het emancipatieproces zich in
belangrijke mate autonoom voltrekken. Het kabinet wil dit proces stimuleren door de juiste
economische, culturele en sociale voorwaarden te scheppen. Deze voorwaarden beogen geen
nieuwe standaardnorm in het leven te roepen, maar juist flexibele keuzemogelijkheden te
bieden. Het gaat erom dat burgers afhankelijk van de fase in hun leven en de behoeften die zij
hebben in wisselende combinaties tijd kunnen besteden aan werk, zorg en andere activiteiten.
Een pas afgestudeerde heeft nu eenmaal andere behoeften dan een werkende ouder met jonge
kinderen of iemand die zijn werk (gedeeltelijk) tijdelijk heeft stopgezet om voor zijn zieke
partner of andere dierbaren te zorgen. Uitgangspunt is en blijft dat burgers zelf
verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken en de consequenties die daaraan verbonden
zijn. Uitgangspunt is ook dat samenwerking met en medeverantwoordelijkheid van
maatschappelijke (vrouwen)organisaties, waaronder in het bijzonder de sociale partners,
hiervoor onontbeerlijk is.

...gelijke kansen, rechten, vrijheden, verantwoordelijkheden...
Het emancipatiebeleid bestrijdt discriminatie, handhaaft en bewaakt mensenrechten en schept
gelijke mogelijkheden voor vrouwen en mannen. Dit laatste betekent dat individuele burgers in
het publieke en het privé-domein op zelfgekozen wijze hun kansen, rechten, vrijheden en
verantwoordelijkheden kunnen realiseren. Dit vraagt om een herziening van wat als metafoor
het sociaal contract wordt genoemd.8 Het gaat dan om veelal impliciete afspraken over
‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, ook wel ongezien onderscheid genoemd. Het huidige, in
veel opzichten verouderde contract verbindt vrouwen primair met plichten in de privé-sfeer
(‘vrouwen behoren te zorgen’) en  rechten in de publieke sfeer (‘…en  mogen betaald werken),
terwijl voor mannen het omgekeerde geldt. Naarmate steeds meer vrouwen en mannen hun
rechten en plichten anders willen invullen dan volgens deze impliciete, in instituties vastgelegde
afspraken, begint het bestaande sociale contract scheuren te vertonen en nemen de fricties
tussen feitelijk en gewenst gedrag toe.9 Die fricties weg te nemen is niet alleen van belang voor
individuele burgers, maar ook voor de kwaliteit van de samenleving in haar geheel. In een
geëmancipeerde samenleving bestaan geen expliciete of impliciete afspraken meer die
verschillend uitpakken voor vrouwen en mannen.

...een pluriforme maatschappij...
Een pluriforme maatschappij kenmerkt zich door diversiteit, ook wel gewenst onderscheid
genoemd. Deze diversiteit betekent een verrijking van de samenleving en kent een individuele
én een sociale dimensie. Individueel betekent het dat de levensloop van mensen geen
standaardverloop meer kent. Individuen hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit en
keuzevrijheid en wisselen tijdens hun leven regelmatig hun leefpatroon. De sociale dimensie

                                               
8 De term sociaal contract wordt hier gebruikt in navolging van de OESO in zijn rapport Vorm geven aan
structurele verandering. De rol van vrouwen. Parijs, 1991.
9 Sociaal en Cultureel Planbureau, De kunst van het combineren. Sdu Uitgeverij, Den Haag, 2000.
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van diversiteit heeft te maken met de rijke schakering aan levensstijlen van groepen mensen die
mede is terug te voeren op hun culturele achtergrond. Het beleid richt zich op de positieve
effecten van zowel de individuele als de sociale dimensie van diversiteit. Beide vormen van
diversiteit zijn gewenst en van belang voor het emancipatieproces. Voorwaarde is wel dat
daarbij rekening wordt gehouden met vrouwen die minder kansen hebben vanwege de in de
hoofddoelstelling genoemde maatschappelijke ordeningsprincipes, zoals etniciteit of leeftijd.
Een factor die daarbij steeds meer van doorslaggevend belang wordt is het opleidingsniveau.   
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling wijst er in zijn advies op dat er naast gewenst
onderscheid ook sprake is van ongewenst onderscheid die het resultaat is van discriminatie of
van in het verleden opgelopen achterstanden. Het gaat dan om onderscheid tussen mensen op
basis van kenmerken waar ze zelf geen invloed op hebben. De belangrijkste daarvan zijn
geslacht, leeftijd, etniciteit of huidskleur. Voor deze vorm van ongewenst onderscheid kan en
mag uiteraard geen plaats zijn in een pluriforme maatschappij.
Rekening houden met diversiteit betekent niet dat er voor de (vele) verschillende groepen
vrouwen apart beleid wordt ontwikkeld. Het betekent wel dat in het reguliere beleid
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in effecten van beleid.
Daarnaast kunnen extra inspanningen nuttig en gerechtvaardigd zijn voor groepen die
onvoldoende baat hebben bij regulier beleid, ook al houdt dit in zijn uitwerking rekening met
diversiteit. Het kan daarbij zowel gaan om groepen die een voorhoedefunctie vervullen (zoals
vrouwen in topfuncties of vrouwelijke ondernemers), als om groepen die extra maatregelen
behoeven omdat ze met specifieke obstakels te maken hebben (laagopgeleide, allochtone of
herintredende vrouwen).

...een zelfstandig bestaan...
Het kabinet ziet het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen door middel
van arbeidsparticipatie nog altijd als de kern van het emancipatiebeleid. Het is de
basisvoorwaarde om op zelfgekozen wijze en in vrijheid het eigen leven in te richten, met de
verantwoordelijkheden die daarbij horen. Niet alleen de krappe arbeidsmarktsituatie van nu,
maar ook de kennis- en diensteneconomie van morgen en de vergrijsde samenleving van
overmorgen vragen om een betere spreiding van betaalde arbeid over meer mensen en over een
langere levensperiode dan nu het geval is. Maar het gaat om meer dan alleen sociaal-
economische belangen. Zo draagt economische zelfstandigheid van vrouwen bij aan een
evenwichtiger machtsbalans in de privé-sfeer. Een recent  onderzoek noemt financiële
zelfstandigheid van vrouwen een basisvoorwaarde om (huiselijk) geweld te  voorkómen en
mensenrechten te beschermen.10 Bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen is ook
maatschappelijk van belang. Zo kan er daardoor voldoende personeel zijn in sectoren die
buitengewoon belangrijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving, zoals de zorg en het
onderwijs. Ook de instandhouding van een goed sociaal stelsel voor de generaties na ons is
gebaat bij een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Datzelfde geldt voor een
meer democratische verdeling van de maatschappelijke macht. Een laatste argument dat het
kabinet wil noemen is het zingevingsargument dat de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid aandraagt in zijn rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie. Arbeid is steeds
minder vaak fysieke ‘labeur’ en kan een belangrijke zingeving aan het leven zijn, juist omdat
het uitdaagt inhoudelijke interesses en sociale contacten te ontwikkelen.

                                               
10 Boerefijn, I., M. M. van der Liet-Sanders en T. Loenen, Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen. Ministerie van SZW/ Elsevier Bedrijfsinformatie BV, Den Haag, juli 2000.



8

1.4  TWEESPORENBELEID

In de afgelopen decennia heeft het overheidsemancipatiebeleid een ander karakter gekregen.
Emancipatie is meer en meer deel gaan uitmaken van het beleid van andere departementen.
Daarbij is het accent verschoven van het uitsluiten van discriminatie in wet- en regelgeving naar
het rekening houden met verschil in effecten van beleid. Steeds meer maatwerk is nodig wil
beleid in de uitvoering recht doen aan de groeiende diversiteit in de samenleving. Daarbij gaat
het om twee sporen van beleid. In feite vertegenwoordigen zij twee kanten van dezelfde
medaille. Aan de ene kant beleid dat vanuit een overkoepelende visie vernieuwing aanjaagt,
nieuwe thema’s op de politieke agenda plaatst, instrumenten aandraagt en strategische
allianties aangaat met maatschappelijke partners. Aan de andere kant beleid dat de
emancipatiedoelstellingen verankert in alle geledingen van het reguliere beleid.

Vernieuwing aanjagen

De twee sporen van beleid zijn nauw met elkaar verweven. Zo is de expertise die in het ene
spoor wordt opgebouwd een belangrijke voorwaarde voor de strategie die in het andere spoor
wordt toegepast. Om het ‘spoor van vernieuwing’ te kunnen intensiveren zet het kabinet een
aantal instrumenten in die in de komende periode verfijnd en uitgebreid zullen worden.

Emancipatie-effectrapportage
De Emancipatie-effectrapportage (EER) is bedoeld om in de beleidsontwikkeling ongeziene
emancipatie-effecten in beeld te krijgen. Om te kunnen beoordelen of een EER relevant is en
waar men bij de planning rekening mee moet houden, is een EER-handleiding ontwikkeld.11

Daarnaast wordt een emancipatiechecklist ontwikkeld met een aantal korte vragen. Deze
emancipatiechecklist zal in 2001 worden gedigitaliseerd en verspreid, onder andere via internet.
De EER toetst op ongezien en onbedoeld onderscheid naar sekse en daarbinnen in beperkte
mate op ander onderscheid, zoals leeftijd en etniciteit. Op dit moment wordt eraan gewerkt om
de EER in formulering en benaderingswijze nog nauwer te laten aansluiten op beleid.
Daarnaast zal de EER worden verfijnd naar de maatschappelijke ordeningsprincipes uit de
hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid: etniciteit, leeftijd, burgerlijke staat, validiteit en
seksuele voorkeur. Vertrekpunt blijft echter onderscheid naar sekse. Diverse departementen
zullen deze verfijning van de EER in 2001 in pilots toetsen.12

Om de EER op het juiste moment te kunnen inzetten is het nodig om strategische informatie te
krijgen over beleid dat in ontwikkeling is. Hiertoe wordt een strategische scan ontwikkeld.
Deze scan genereert een tijdig en zo compleet mogelijk overzicht van beleidsvoornemens die
relevant zijn voor het emancipatiebeleid. Dit overzicht stelt de departementen in staat om
instrumenten, waaronder een EER, in te zetten op het moment dat het beleid nog bij te stellen
is.

Emancipatiemonitor
Tegelijk met dit Meerjarenbeleidsplan verschijnt de eerste Emancipatiemonitor. De monitor
komt ook digitaal beschikbaar, via de internetsite van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP). De monitor, die elke twee jaar zal verschijnen, volgt het emancipatieproces in de
samenleving in relatie tot het gevoerde beleid. De eerste monitor richt zich op vier centrale
thema’s van het emancipatiebeleid: arbeid, zorg en inkomen; onderwijs; macht en

                                               
11 Emancipatie in beleid: Handleiding Mainstreaming. 31 mei 2000, SZW0000543.
12 De ministeries van SZW en VROM zullen als eerste van start gaan.
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besluitvorming; geweld tegen vrouwen. De thema’s dagindeling en informatiesamenleving
komen in een volgende versie aan bod. Het gaat daarbij niet alleen over de feitelijke stand van
zaken in termen van aantallen, omvang of verdeling, maar ook om opvattingen over de positie
van vrouwen en mannen op de genoemde terreinen.
De Emancipatiemonitor heeft noodzakelijkerwijs het karakter van een groeimodel. Aan de ene
kant gaat het er namelijk om reguliere statistieken zo te verbeteren dat zij adequate gegevens
opleveren voor de Emancipatiemonitor. Aan de andere kant start er nieuw aanvullend
onderzoek om lacunes in de informatie over bepaalde onderwerpen te dichten. De
Emancipatiemonitor is een belangrijk instrument om de effecten van beleid beter inzichtelijk en
toetsbaar te maken. Niet alleen door na te gaan wat er kwantitatief is bereikt, maar ook door
zicht te krijgen op veranderingen in maatschappelijke opvattingen.

Onderzoek
Om het emancipatieproces op diverse deelterreinen te verdiepen en te verfijnen is onderzoek
veelal een onmisbare eerste stap als het gaat om bewustwording en als basis voor beleid. Ook
internationale vergelijkende studies zijn in dit kader van belang. Zo zal de reeks verdiepende
onderzoeken naar de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag voor het Nederlandse beleid  in
2001 worden voortgezet met een onderzoek naar ongezien onderscheid in de organisatie van
betaalde arbeid en onbetaalde zorg. Ook verhoogt het kabinet de subsidie aan het
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging  (IIAV) met 100.000
gulden als bijdrage aan de bijzondere leerstoel Gender en Etniciteit. In de volgende
hoofdstukken komt het onderzoek aan bod dat rechtstreeks verbonden is met de verschillende
beleidsterreinen.

Communicatie
Het emancipatiebeleid zal in de komende jaren vooral ook gericht zijn op het bereiken van een
cultuuromslag en verandering van beeldvorming. Wie denkt er bij een chirurg, rechter of
directeur nog steeds niet in eerste instantie aan een blanke man? Ook al weten mensen dat de
werkelijkheid er anders uitziet, toch grijpen ze onbewust terug op stereotype beelden. Om daar
iets aan te doen is communicatie een onmisbaar instrument. Informeren over bestaande en
nieuwe wet- en regelgeving die werk en privé beter in balans brengt is één belangrijk
communicatiespoor. Echter, kennisvermeerdering alleen leidt niet vanzelfsprekend tot andere
keuzes. Daarvoor is bewustwording nodig. Ook is het wenselijk resultaten en goede
voorbeelden te laten zien. Daar richt het kabinet zijn communicatiestrategie op.
Gericht onderzoek is nodig om te kijken hoe en waar communicatie effectief is in te zetten. Het
kabinet kiest daarbij voor een aantal speerpunten. In de eerste plaats economische
zelfstandigheid van vooral lager opgeleide vrouwen. In de tweede plaats gaat de aandacht uit
naar veranderingen in de rol van mannen. Naarmate meer vrouwen langduriger instromen op
de arbeidsmarkt wordt herverdeling van zorg een belangrijk issue. Om effect te bereiken is het
belangrijk positieve resultaten te laten zien: mannen zijn de afgelopen tien jaar meer gaan
zorgen en vinden het leuk meer tijd te besteden aan hun kinderen. Ook zal het kabinet nagaan
hoe communicatie een actieve rol kan spelen bij het doorbreken van het ‘glazen plafond’ en
een doelgroepenonderzoek onder allochtone vrouwen doen. Achter die doelgroep gaat een
grote diversiteit schuil aan subdoelgroepen met verschillende culturele achtergronden. Over
deze subdoelgroepen is meer kennis nodig om tot een goed communicatiebeleid te komen.
Meer in het algemeen is voor het veranderen van ingesleten gewoontes structurele aandacht
voor beeldvorming van essentieel belang. Niet alleen de overheid heeft hierin een taak, ook
maatschappelijke organisaties in het algemeen en de media in het bijzonder. Daarom is het van
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belang ervaringen met veranderingsstrategieën uit te wisselen en te leren van elkaars
instrumenten en acties.
Tenslotte zal een internetsite over het emancipatiebeleid een belangrijke plaats in het
communicatiebeleid innemen.13 Dit geldt ook voor de bestaande internetsite Dagindeling.
Beide sites worden verdiept en uitgebouwd en zullen een meer interactief karakter gaan krijgen
in de komende jaren. Ook kijkt het kabinet of het tijdschrift ‘Op Gelijke Voet’ en het Jaarboek
Emancipatie in een andere vorm meer effect kunnen sorteren.

Emancipatie verankeren in regulier beleid

De instrumenten die hiervoor zijn genoemd zijn bedoeld om beleidsprocessen op zo’n manier
te (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren  dat de actoren die normaal het beleid
maken het perspectief van gendergelijkheid inbouwen in al het beleid.14 In internationaal
verband heet dit ‘mainstreaming’. In het Platform voor Actie (Wereldvrouwenconferentie te
Beijing in 1995) is deze strategie op de internationale agenda gezet.15 Ook de Raad van Europa
en de Europese Unie werken ermee. Zo moeten in het EQUAL-programma van de Europese
Unie alle initiatieven en projecten nadrukkelijk de beleidseffecten voor vrouwen laten zien.16

De reacties op de Meerjarennota onderschrijven het belang van mainstreaming, omdat het
traditionele opvattingen in het beleid zichtbaar maakt, de effecten van beleid voor bepaalde
groepen in beeld brengt en het beleid daardoor aan kwaliteit en effectiviteit wint.
Belangrijke aanzetten voor verankering in het reguliere beleid op rijksniveau zijn te vinden in
de CEDAW-rapportage en het Actieplan Emancipatietaakstellingen Departementen 1999-
2002.17 De Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel (TECENA)
rondt in december 2000 een onderzoek af naar hoe het proces van mainstreaming bij
departementen verloopt. Het accent ligt op het inventariseren van goede praktijkvoorbeelden
en het aandragen van oplossingen voor knelpunten.
Het duurzaam integreren van gelijke beleidseffecten voor vrouwen en mannen speelt ook bij
provincies, gemeenten en particuliere organisaties. Daarom is er een onderzoek uitgezet om
meer inzicht te krijgen hoe dit proces daar gestalte krijgt.

Inzichtelijk maken van de geldstromen die gemoeid zijn met het emancipatiebeleid
Ten aanzien van het emancipatiebeleid op het eigen beleidsterrein dragen de departementen ten
volle hun verantwoordelijkheid. Het kabinetsbrede emancipatiebeleid komt daarom het beste
tot uitdrukking in de departementale beleidsstukken en begrotingen, waarin de eigen
emancipatiedoelstellingen en de daaraan gerelateerde uitgaven expliciet worden gemaakt. De
mogelijkheden zullen worden onderzocht om in de departementale begrotingen een overzicht
op te nemen met relevante bestedingen ten behoeve van de departementale
emancipatiedoelstellingen. Er moeten goede criteria komen die bepalen wat

                                               
13 De internetsite maakt deel uit van de website van het ministerie van SZW (www.minszw.nl). Op deze site
treft men niet alleen de teksten van Meerjarennota, Begrotingsbrief en dit Meerjarenbeleidsplan aan, maar ook
de binnengekomen reacties en adviezen, persberichten en diverse links naar andere relevante informatie.
14 Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of
good practices. Raad van Europa. Straatsburg, mei 1998. EG-S-MS (98) 2
15 Vierde Wereldvrouwenconferentie te Beijing, Nederlandstalig verslag, 4-15 september 1995, Ministerie van
SZW, september 1996/B 730. Bijlage II.
16 Het communautair initiatief EQUAL is een nieuw, transnationaal programma dat loopt van 2001 tot 2006 als
onderdeel van de Europese Structuurfondsen. Zie voor een beschrijving van de inhoud en aandachtspunten voor
dit programma het hoofdstuk over mensenrechten en Kamerstukken II, 2000-2001, 26642, nr. 11.
17Voor de CEDAW-rapportage: zie Kamerstukken II, 1998-1999, 25 893, nr. 7. Voor het Actieplan
Emancipatietaakstellingen Departmenten: zie Kamerstukken, II, 1998-1999, 26 206, nr. 11.
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emancipatierelevante bestedingen zijn en wat niet. Een Interdepartementale Werkgroep, die
hierna aan de orde komt, zal deze criteria verder uitwerken.
Daarnaast kiest het kabinet er in het kader van de begroting nieuwe stijl (VBTB-traject18) voor
een samenhangend overzicht, in het rijksbrede beleidsartikel ‘emancipatie’, in de begroting van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op te nemen. In dit overzicht zullen de
uitgaven van departementen die zijn gerelateerd aan de emancipatiedoelstellingen bijeen
worden gezet. Dit overzicht is informatief van aard. Bij het indienen van de financiële
verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de derde
woensdag in mei 2001, zal een eerste proeve van het overzicht worden gepresenteerd. Nadere
uitwerking zal plaatsvinden in het kader van het VBTB-traject.

Interdepartementale Werkgroep
Belangrijk voor de effectiviteit van mainstreaming is dat de departementen zelf
verantwoordelijkheid dragen voor het integreren van de emancipatiedimensie op hun
beleidsterrein. Om die integratie goed te laten verlopen is het nodig bestaande organisatorische
structuren te wijzigen en nieuwe te introduceren. Ook de strategische ontwikkeling en de
uitvoering van beleid in de praktijk vragen om aandacht. Daarom gaat begin 2001 een
Interdepartementale Werkgroep op hoog niveau aan de slag om samenhangende
beleidsvoorstellen te doen die emancipatie beter en sneller verankeren in het reguliere beleid.
De werkgroep zal advies uitbrengen over de volgende punten.

• Hoe te bewerkstelligen dat gelijke beleidseffecten voor mannen en vrouwen duurzaam
geintegreerd worden in het reguliere beleid (‘mainstreaming’). De werkgroep doet hiervoor
voorstellen mede op basis van een aantal onderzoeken en rapportages. 19

• Hoe te bereiken dat de Emancipatie-effectrapportage (EER) verder kan worden verfijnd;
op welke dossiers moet een EER worden toegepast en welke maatregelen zijn nodig om te
zorgen dat dit tijdig gebeurd.

• Welke criteria moeten er komen om te bepalen wat emancipatierelevante bestedingen zijn
en op welke wijze kunnen deze zichtbaar worden gemaakt in de departementale
begrotingen.

• Welke organisatiestructuur is het meest geschikt om emancipatie in te bedden in het
reguliere departementale beleid. Vragen daarbij zijn wat departementen hieraan kunnen
verbeteren en hoe daarbij de rol van de coördinerend bewindspersoon voor emancipatie en,
in het verlengde daarvan, van de Interdepartementale Commissie Emancipatiebeleid zo
effectief mogelijk kan worden ingevuld.

• Hoe kan het emancipatiedossier adequaat verbonden worden met zowel het
doelgroepenbeleid van departementen, als met andere belangrijke maatschappelijke
dossiers.

Medio 2001 komt deze Interdepartementale Werkgroep met concrete voorstellen die er toe
moeten leiden dat emancipatie een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het reguliere beleid
van departementen.

                                               
18 VBTB=Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording
19 Het betreft: het onderzoek naar een Informatie- en Servicepunt Mainstreaming, de eindrapportage en het
onderzoek mainstreaming van TECENA (die op 1 januari 2001 ophoudt te bestaan),  het onderzoek en de
evaluatie van het emancipatie-ondersteuningsbeleid en de inventarisatie van mainstreamingsinitiatieven bij
provincies, gemeenten en particuliere organisaties.
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Strategische allianties
Wil de emancipatiedimensie versneld verankerd raken in het reguliere beleid, dan zijn
strategische allianties met maatschappelijke partners onmisbaar. Het kabinet denkt daarbij
onder andere aan de sociale partners, het bedrijfsleven, andere overheden en de (allochtone)
vrouwenorganisaties.
Met name de vrouwenorganisaties kunnen een schakel zijn tussen hun achterban en de
overheid. Mede op basis van de resultaten van de evaluatie van het emancipatie-
ondersteuningsbeleid, zal samen met de vrouwenorganisaties in beeld worden gebracht hoe
deze rol bij de formulering en uitvoering van het emancipatiebeleid vruchtbaar ingevuld kan
worden.

1.5  OPBOUW MEERJARENBELEIDSPLAN EMANCIPATIE

In de volgende hoofdstukken staan dezelfde beleidsterreinen centraal als in de Meerjarennota.
Per terrein is, mede op basis van de binnengekomen adviezen en reacties, gekeken of de
beleidsrichtingen gehandhaafd dan wel verdiept moeten worden. Elk hoofdstuk begint met een
samenvatting van de Meerjarennota en een overzicht van de adviezen en reacties die het
kabinet op het desbetreffende terrein heeft ontvangen. Vervolgens presenteert het kabinet een
pakket van beleidsvoornemens voor zowel de korte, als de middellange termijn. Dit pakket
betreft de relevante aspecten van het reguliere beleid met extra inspanningen voor groepen
vrouwen die onvoldoende baat hebben bij regulier beleid. Het gaat daarbij zowel om groepen
die een voorhoedefunctie vervullen als om groepen die met specifieke obstakelste maken
hebben.
De terreinen die dit Meerjarenbeleidsplan beslaat bevinden zich evenwel in verschillende stadia
van beleidsvorming. Zo is het terrein Arbeid, Zorg en Inkomen, dat in hoofdstuk 2 aan bod
komt, verder geconcretiseerd dan bijvoorbeeld het terrein Dagindeling, dat in hoofdstuk 3
centraal staat. Via experimenten krijgt ‘dagindeling’ geleidelijk voet aan de grond. Dit heeft
consequenties voor de cijfermatige onderbouwing van het beleid. Zo kan het eerstgenoemde
terrein periodiek prestatiegegevens leveren, terwijl het tweede terrein nog in de
experimenteerfase verkeert. Macht en Besluitvorming, waar hoofdstuk 4 over gaat, leent zich
er weer vrij gemakkelijk voor om cijfermatig te volgen of streefcijfers worden gehaald.
Hoofdstuk 5 behandelt het thema Mensenrechten, waarbij het accent ligt op het voorkómen en
bestrijden van geweld tegen vrouwen. Dit onderwerp leent zich moeilijk voor het formuleren
van streefcijfers. Het laatste hoofdstuk gaat over de Kennissamenleving. Dit terrein is nog zo
nieuw dat monitoren vooralsnog de beste strategie lijkt.
Het belangrijke terrein van onderwijs komt in een aparte nota van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (OCenW) aan de orde. Elementen ervan worden wel in diverse
hoofdstukken aangestipt. De nota van OCenW krijgt de vorm van een geactualiseerde
beleidsagenda en wordt in interactie met het onderwijsveld en andere betrokkenen opgesteld.
Vanwege de tijd die daarmee is gemoeid, was opname in dit plan niet mogelijk. De
beleidsagenda voor het actuele emancipatiebeleid van OCenW zal eind 2000 verschijnen.20

                                               
20 De Tweede Kamer is hiervan op de hoogte gebracht bij brief van de staatssecretaris van OCenW d.d. 19 juli
2000, Actualisering nota ‘Een kristal van kansen’. Vaste Kamercommissie OC&W, OCW0000901.


