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Hoofdstu kk 6 Het overheidsbelei d 

6.11 Inleidin g 

Inn deze studie is aan de orde hoe verschillende groepen in de maatschappij 
anticiperenn op de mogelijkheden om tot een blijvende en gewenste verande-
ringg in de verdeling van zorg en arbeid te komen. Op dit punt is al veel bereikt. 
Err zijn vele marktgedefinieerde veranderingen - zoals meer vrije tijd en meer 
technischee hulpmiddelen. Daarnaast heeft ook de overheid omvangrijke be-
dragenn geïnvesteerd en worden grote inspanningen geleverd om tot meer 
voorzieningenn te komen. Deze veranderingen blijken echter niet of nauwelijks 
doorr te zetten in wat men dacht dat vervolgens vanzelf zou veranderen, name-
lijkk de 'lokale' verdeling van zorg en arbeid binnen een gezin. Mannen blijven -
meerr dan verwacht - achter in de uitvoering van zorgtaken. 

Inn hoofdstuk 3 van deze studie is geanalyseerd, hoe mannen en vrouwen 
vanuitt hun positie als ouder menen dat bijdragen kunnen worden geleverd om 
ookk op dit punt tot (de gewenste) verandering te komen, c.q. te zorgen dat 
nieuwee gedrags- en competentievormen binnen huishoudens kunnen ont-
staan.. In de hoofdstukken 4 en 5 is nagegaan, hoe instituties, personen en 
socialee partners aan deze ontwikkeling denken te kunnen bijdragen, met een-
zelfdee soort oogmerk en binnen voor hen geldende restricties. 

Bijj deze beschouwingen bleef de landelijke overheid nog buiten beschouwing. 
Ondanks,, of mogelijk zelfs dankzij, de doorzettende decentralisatietendens 
blijftt zij een belangrijke bron van beïnvloeding. Dit geldt zowel op het niveau 
vann het gezin als op dat van ondersteunende organisaties en in de sfeer van 
hett werk. Deze invloed vloeit voort uit de kaderstellende activiteiten van de 
landelijkee overheid, bijvoorbeeld ten behoeve van het emancipatiebeleid en -
sindss enige jaren - het gezinsbeleid. Deze kaderstelling heeft een coördine-
rendee en innoverende taak. 

Maarr de overheid is geen eenduidige bron, en zelfs niet altijd een bron met 
éénn stem. Emancipatiebeleid is facetbeleid en wordt gecoördineerd door het 
ministeriee van sociale zaken, in casu de directie Coördinatie emancipatiebe-
leid.leid. De uitvoering van het emancipatiebeleid is gedecentraliseerd naar de 
gemeentenn en wordt veelal via publiek-private samenwerking tot stand ge-
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brachtt (zie hoofdstuk 1). Het gezinsbeleid valt evenwel onder het ministerie 
vann volksgezondheid, welzijn en sport. 

Inn dit hoofdstuk komen zowel het emancipatiebeleid als het gezinsbeleid aan 
dee orde. Gegevens zijn niet verworven via interviews, maar ontleend aan be-
leidsnota's.. De uitspraken in deze nota's worden opgevat als rapportages, 
waaraann door een geschikte ordening ontleend moet kunnen worden in welke 
richtingrichting men zoekt of men kan zoeken naar verbetering van de probleemfor-
muleringg van het emancipatievraagstuk (Keuzenkamp en Teunissen 1990). 

Inn de jaren zeventig werd dit omschreven als een individueel probleem - een 
kwestiee van rolkeuze en mentaliteitsverandering - in de jaren tachtig kwam het 
accentt meer op structureel niveau te liggen. Met name de herverdeling van 
betaaldee arbeid stond centraal. Vrouwen verschijnen in dit denken als een 
achterstandsgroep.. De norm voor het arbeidsmodel, het (fulltime) model van 
eenn fictieve doorsnee mannelijke burger, blijft als beperking functioneren. In de 
jarenn negentig wordt in beleidsnota's benadrukt dat het inhalen van achter-
standenn van vrouwen als middel tot maatschappelijke herverdeling alleen 
onvoldoendee is. Als antwoord op deze gedachtegang komen verschillende 
nieuwee suggesties naar voren hoe tot een herverdeling van onbetaalde arbeid 
tee komen en tot een wijziging van de rol van mannen daarbij. 

Inn dit hoofdstuk behandel ik hoe in het overheidsbeleid wordt geanticipeerd op 
dee vorming van collectieven met bevoegdheidstoedelingen die de leden zo 
veell mogelijk ruimte laten, als individu en als collectief, en beide tegelijkertijd 
ondersteunenn om een sterke actor te worden. 
Dee gegevens zijn, net als in de vorige hoofdstukken, weer geordend naar vier 
categorieënn activiteiten: 
1.1. Vorming van de leden van het gezin als sterke actor in relatie tot elkaar 

 Activiteiten die combinerende ouders tot sterke actor maken. 
 Activiteiten waardoor een gezin zich als sterke actor kan manifesteren. 

2.2. Vorming van het gezin als sterke actor in relatie tot andere sterke actoren 
 Activiteiten waardoor collectieven ontstaan waarbinnen het gezin een ster-

kee actor is. 
 Activiteiten waardoor een collectief van sterke actoren zich kan manifeste-

ren. . 

Dee analyse verloopt overeenkomstig die van hoofdstuk 4 en 5. Zoals gezegd 
kiess ik als uitgangspunt uitspraken uit diverse beleidsnotities. Ze vormen rap-
portagess van wat is bedacht, naar mag worden aangenomen op basis van 
ervaringenn en beschikbare gegevens. Net als daar is ook hier sprake van een 
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verschuivingg ten opzichte van de eerdere analyses: de diverse overheden 
hebbenn een belangrijke invloed (c.q. kunnen die hebben) op de relatie van het 
gezinn tot het bedrijfsleven, juist daar waar het gezin als actor zwak staat. Dit 
neemtt niet weg dat ook de andere genoemde instituties zowel gesteund als 
belemmerdd kunnen worden door maatregelen van de overheid. 

Dee opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In 6.2 volgt een verantwoording van 
dee keuze van beleidsnota's. Daarna komen in 6.3.1 activiteiten aan de orde 
diee een sterk actorschap van individuele leden van het gezin bevorderen en in 
6.3.22 welke aanvullende activiteiten mogelijk zijn, in 6.3.3 activiteiten ter vor-
mingg van een verruimd collectief waarin het gezin een sterke actor is. Ten-
slottee volgen in 6.3.4 aanvullende activiteiten binnen een verruimd collectief, 
diee het mogelijk moeten maken dat het gezin als een sterke actor fungeert. 
Paragraaff 6.4 geeft een samenvatting en conclusies. 

6.22 Beleidsnota' s als bronne n 

Hett vraagstuk van het combineren van zorg met betaalde arbeid komt zoals 
gezegdd vooral in het emancipatiebeleid en het gezinsbeleid aan de orde. 

Dee Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997 (1996) van het ministerie van sociale 
zakenn en werkgelegenheid (verder te noemen SZW) acht ik ten aanzien van 
hett emancipatiebeleid in de eerste plaats van belang. Dit rapport verwijst naar 
enn borduurt voort op diverse eerder verschenen nota's. Ook het eindadvies 
vann de projectgroep Doorbreking van beeldvorming in termen van mannelijk-
heidheid en vrouwelijkheid, getiteld Ongezien onderscheid naar sekse (1996), 
komtt in aanmerking. Dit eindadvies koos ik vanwege het feit dat dit de eerst 
verschenenn nota in het kader van het emancipatiebeleid is waarin een onder-
werpp op het niveau van de cultuur, te weten beeldvorming, aan de orde is. 
Tevenss putte ik uit het rapport Onbetaalde zorg gelijk verdeeld (1995) van de 
commissiee Toekomstscenario's herverdeling van onbetaalde arbeid en uit de 
notaa Om de kwaliteit van arbeid en zorg: investeren in verlof (1995). 

Tenn aanzien van het gezinsbeleid nam ik als bron de nota Notitie gezin. De 
maatschappelijkemaatschappelijke positie van het gezin (1996) van het ministerie van Volksge-
zondheid,, welzijn en sport (verder te noemen VWS). Deze was ten tijde van de 
uitvoeringg van deze studie de eerste en enige nota in het kader van het ge-
zinsbeleid. . 
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6.33 Maatregele n vastgeleg d in beleidsnota' s 

6.3.16.3.1 Activiteiten waardoor combinerende ouders zichzelf tot sterke actor 
maken maken 

Inn de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997 neemt het thema arbeid en zorg 
eenn centrale plaats in. Deze beleidsbrief borduurt voort op het beleidspro-
grammaa Emancipatie: Met het oog op 1995 (1992). Er worden diverse activi-
teitenn gesuggereerd ter ondersteuning van een grotere competentie in de 
taakverdelingg binnen huishoudens (zie ook 2.4.2). Op het niveau van de ana-
lysee binnen dit hoofdstuk gaat het om instructies waarbij van een multipele 
adresseringg sprake is: er wordt aangegeven wat de overheid dient te doen, 
maarr ook wat individuele ouders en anderen kunnen doen om te zorgen dat 
watt de overheid doet, effectief is. 

Dee volgende instructie vormt hiervan een duidelijk voorbeeld. De overheid 
alleenn is niet in staat te zorgen voor 'zorgzelfstandigheid', economische zelf-
standigheidd of sociale zelfredzaamheid. Daartoe zijn mede inspanningen van 
anderenn nodig. Dit dubbele of multipele karakter stemt overeen met hetgeen ik 
beoogdee bij de indeling naar activiteiten en actoren in hoofdstuk 2. Toen ging 
hett om een indeling ter ondersteuning van onderzoek. Men zou kunnen zeg-
genn dat de desbetreffende beleidsnota's mijn onderzoeksontwerp aanbevelen 
alss middel ter ondersteuning van de leden van een gezin. Beide verschillen in 
dee criteria waaraan dient te worden voldaan. De drie criteria van zelfstandig-
heidd in de beleidsnota's zijn 'gekozen' criteria. Mijn criteria moeten zorgen dat 
combinerendee ouders steun krijgen om te kunnen functioneren als sterke acto-
ren,, dat wil zeggen actoren die binnen duidelijke en zo ruim mogelijke be-
voegdhedenn blijven en hun zelfstandigheid bewaren, met behulp van middelen 
diee zo gratis mogelijk zijn (zie 2.4). De bedoelde instructie uit de Beleidsbrief 
EmancipatiebeleidEmancipatiebeleid 1997 kan als volgt worden geformuleerd: 

ZORGG VOOR EEN ONDERSCHEID TUSSEN VERSCHILLENDE LEVENSSFEREN MET 
DAARAANN GEKOPPELD EEN EIGEN VORM VAN ZELFSTANDIGHEID: 

 De persoonlijke levenssfeer veronderstelt zorgzelfstandigheid. 
 De sfeer van arbeid en inkomen veronderstelt economische zelfstandi-

heid. . 
 De politiek-sociale levenssfeer veronderstelt het vermogen tot zelfstandige 

oordeelsvormingg en sociale redzaamheid. 

Dee volgende instructies uit de Notitie gezin, die vooral betrekking hebben op 
ouders,, kenmerken zich door eenzelfde multipele adressering: 
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ZORGG VOOR VOORWAARDEN WAARBINNEN HET GEZIN DE KERNFUNCTIE VAN 
OPVOEDENN EN VERZORGEN KAN VERVULLEN 

ZORGG DAT GEZINNEN WORDEN ONDERSTEUND EN BEGELEID BIJVOORBEELD VIA 
ONDERWIJSS EN HULPVERLENING 

GRIJPP ACTIEF IN ALS DE KERNFUNCTIE WORDT BEDREIGD 

ZORGG DAT MENSEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE OPVOEDING VAN KINDE-
REN,, IN STAAT WORDEN GESTELD IN HUN EIGEN LEVENSONDERHOUD TE VOORZIEN, 
ARBEIDD EN ZORGTAKEN TE COMBINEREN EN DEEL TE NEMEN AAN HET MAAT-
SCHAPPELIJKK VERKEER 

ZORGG DAT OUDERS ZELF KUNNEN BEPALEN OF BEIDE WILLEN WERKEN EN HOE VEEL 

Dee volgende instructies betreffen activiteiten die ouders kunnen uitvoeren, en 
wijzenn op een wisselwerking met andere groeperingen binnen de maatschap-
pij: : 

ZORGG DAT INDIVIDUEN MEER GREEP KRIJGEN OP DE AFSTEMMING TUSSEN HUN 
LEVENSSFEREN,, BIJVOORBEELD TUSSEN ARBEID EN KINDEROPVANG-, SCHOOL-, EN 
VAKANTIETIJDEN,, RUIMTELIJKE ORDENING, DE AFSTAND TUSSEN WONEN EN WERKEN, 
DEE LOCATIES VAN OPVANG- EN ZORGVOORZIENINGEN, DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN 
RECREATIEVEE VOORZIENINGEN {BELEIDSBRIEF EMANCIPATIE BELEID 1997) 

DOORBREEKK DE 'VANZELFSPREKENDE' VERDELING VAN ( H 0 0 F D ) V E R A N T W 0 0 R -
DELIJKHEDENN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN (VROUWEN ZIJN VERANTWOORDELIJK IN 
DEE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, MANNEN ZIJN FINANCIEEL VERANTWOORDELIJK 
VOORR DE LEEFEENHEID) (BELEIDSBRIEF EMANCIPATIEBELEID 1997) 

VERGROOTT DE DEELNAME VAN VROUWEN AAN POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE 
BESLUITVORMINGG (SPEERPUNTBELEIDSPROGRAMMA EMANCIPATIE ) 
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DOORBREEKK DE BEELDVORMING IN TERMEN VAN MANNELIJKHEID EN VROUWELIJKHEID 
(SPEERPUNT(SPEERPUNT BELEIDSPROGRAMMA EMANCIPA TIE) 

Dezee instructies lijken uitingen van eenzelfde gedachtegang als ten grondslag 
ligtt aan mijn analyses. Vermoedelijk gaan de auteurs van deze beleidsnota's 
echterr uit van interventies in de klassieke zin. Zoals in het tweede hoofdstuk is 
aangegevenn impliceert dit, dat de interventie is gebaseerd op verandering van 
dee eigenschappen van een stabiel herkenbaar object, dat als object door de 
interventiee niet wordt veranderd (en zo een antwoord op een werkingsvraag 
lijktt te zijn). 

Inn mijn onderzoek gaat het echter om de ervaring dat interventies alleen de 
gewenstee effecten hebben op eigenschappen, wanneer tegelijk ook datgene 
watt die eigenschappen zichtbaar maakt, kan worden beïnvloed. Dit impliceert 
eenn wisselwerking tussen eigenschappen van mensen en de context waarin 
diee eigenschappen al dan niet zichtbaar kunnen worden. Tevens impliceert dit 
eenn antwoord op een doel vraag en de mogelijkheid van weerstand tegen ge-
wenstee verandering. Deze tweede soort interventies hanteer ik als metafoor. 
Omm deze metafoor wetenschappelijke betekenis te kunnen geven besteed ik 
ookk aandacht aan het soort criterium waaraan voldaan moet worden, namelijk 
dee totstandkoming van collectieven met gewenste eigenschappen (zie 6.4). 
Gezienn dit criterium dienen de bovenstaande instructies te worden gezien als 
verwachtingg van de waarden die het ouders mogelijk zullen maken als sterke 
actorr te functioneren. Het gaat om waarden betreffende de opvoeding en om 
dee ontwikkeling als individu met een sterk maatschappelijke functie - die van 
dee ontwikkeling van de eigen vermogens. 

Inn termen van de analyse van 2.4 staat in de instructies centraal dat gezinnen 
voorall dan zelfstandig zijn, als ze zelfstandig zijn op alle, of een zo groot mo-
gelijkk aantal, niveaus van maatschappelijke organisatie - die van kleine eco-
nomischee eenheden (gezinnen), die van grote economische eenheden (ar-
beidsorganisaties),, die van ondersteunende instellingen en die van de over-
heidd (zie 3.3.1; 4.3.1; 5.3.1). Binnen elk niveau dient een handelingsruimte in 
standd te kunnen worden gehouden, zodat men greep heeft op externe ge-
beurtenissen,, keuzemogelijkheden heeft en zich kan verzetten tegen vanzelf-
sprekendee beeldvorming. 
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6.3.22 Activiteiten waardoor een gezin zich als sterke actor kan 
manifesteren manifesteren 

Dezee categorie van activiteiten betreft vooral de noodzaak naar samenwerking 
tee streven met andere partners, c.q. andere actoren in de samenleving. 

ZORGG DAT MEER RUIMTE ONTSTAAT VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS OM 
AFSPRAKENN TE MAKEN DIE REKENING HOUDEN MET DE EIGEN VERANTWOOR-
DELIJKHEDENN VAN DE WERKNEMERS (NOTA ÖM DE KWALITEIT VAN ARBEID EN ZORG: 
INVESTERENINVESTEREN IN VERLOF) 

ZORGG VOOR MOGELIJKHEDEN OM DE NEGATIEVE GEVOLGEN VAN LOOPBAANONDER-
BREKINGG TE VOORKOMEN (NOTA ÖM DE KWALITEIT VAN ARBEID EN ZORG: INVESTEREN 
ININ VERLOF) 

ONDERSTEUNN INITIATIEVEN VOOR WERKCONFERENTIES BETREFFENDE HERVERDELING 
VANN WERK EN ZORG MET VERTEGENWOORDIGERS VAN DE OVERHEID, SOCIALE 
PARTNERSS EN ARBEIDSORGANISATIES BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE VERANT-
WOORDELIJKHEIDD OVER DE DIVERSE BETROKKENEN (NOTA OM DE KWALITEIT VAN 
ARBEIDARBEID EN ZORG: INVESTEREN IN VERLOF) 

ZORGG DAT BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN WORDEN GESTIMULEERD VANUIT HUN EIGEN 
ECONOMISCHH BELANG OM HET POTENTIEEL VAN VROUWEN BETER TE BENUTTEN, 
BIJVOORBEELDD VIA AANTREKKELIJKER ARBEID, MEER VERANTWOORDELIJKHEID ETC. 
Dee stichting Opportunity in bedrijf stelt zich bijvoorbeeld de vervulling van deze 
taakk tot doel (Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997). 

ZORGG VOOR MAATREGELEN GERICHT OP VERANDERING VAN ARBEIDSDUURPATRONEN, 
ZOALSS EEN WETTELIJK RECHT OP DEELTIJDARBEID EN EEN GARANTIE DAT BIJ 
OVERSTAPP NAAR DEELTIJDARBEID UITKERINGEN KRACHTENS DE WW, Z W EN 
AAW/WAOO GEDURENDE EEN JAAR OP HET OUDE NIVEAU BLIJVEN, OF EEN 
AFDRACHTKORTINGG OP DE SOCIALE-ZEKERHEIDSPREMIES VOOR WERKGEVERS DIE 
DEELTIJDBANENN SCHEPPEN VAN MINIMAAL 20 EN MAXIMAAL 3 2 UUR (ONBETAALDE 
ZORGZORG GELIJK VERDEELD) 
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ZORGG VOOR ARBEIDSTIJDEN DIE DE COMBINATIE VAN ZORG EN ARBEID NIET IN DE WEG 
STAAN,, MOGELIJKERWIJS IN DE VORM VAN WETGEVING (NOTA OM DE KWALITEIT VAN 
ARBEIDARBEID EN ZORG: INVESTEREN IN VERLOF) 

INTRODUCEERR PROCEDURES VOOR HET VERWERVEN VAN OUDERSCHAPS-, 
CALAMITEITEN-,, ADOPTIE-, ZORG-, EN SCHOLINGSVERLOF, INCLUSIEF DE MOGE-
LIJKHEIDD ZELF TE SPAREN VOOR VERLOF (NOTA OM DE KWALITEIT VAN ARBEID EN 
ZORG:ZORG: INVESTEREN IN VERLOF) 

ZORGG VOOR EEN WETTELIJK RECHT OP BETAALDE (ZORG)VERLOVEN: 
OUDERSCHAPSVERLOF,, CALAMITEITENVERLOF, KRAAMVERLOF VOOR VADERS EN 
VERPLEEGVERLOFF (NOTA OM DE KWALITEIT VAN ARBEID EN ZORG: INVESTEREN IN 
VERLOF) VERLOF) 

INITIEERR EEN FINANCIËLE STIMULANS VOOR WERKGEVERS DIE KINDEROPVANG HUREN 
VOORR HUN WERKNEMERS (BELEIDSBRIEF EMANCIPATIEBELEID 1997) 

HANDHAAFF DE RESERVERING IN DE ALGEMENE BIJSTANDSWET VOOR DE VERSTREK-
KINGG VAN KINDEROPVANG AAN ALLEENSTAANDE OUDERS IN DE BIJSTAND (BELEIDS-
BRIEFBRIEF EMANCIPATIEBELEID 1997) 

Dee volgende instructies zijn af te leiden uit Onbetaalde zorg gelijk verdeeld: 

SCHAFF DE OVERHEVELING AF VAN DE BASISAFTREK IN LOON- EN INKOMSTEN-
BELASTINGG EN VAN KOSTWINNERSTOESLAGEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID 
Zee moet worden omgezet in een zelfstandig recht op RWW voor iedere werk-
zoekende. . 

GEEFF EEN HEFFINGSKORTING VAN ƒ 10.000 VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS 

GARANDEERR HET RECHT OP DUBBEL OUDERSCHAPS-, CALAMITEITEN- EN VERPLEEG-
VERLOFF VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS 
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Dee instructies geven aan dat gezinnen zich als sterke actoren manifesteren, 
alss ze afspraken kunnen maken (en daartoe dus voldoend stabiel herkenbaar 
zijn),, als ze anderen hun eigenbelang duidelijk kunnen maken en als ze bin-
nenn formele kaders erkend worden, zoais bijvoorbeeld in belastingtechnische 
zinn (zie 3.3.2; 4.3.2; 5.3.2). Er dient te worden gezorgd voor voldoende bewa-
kingg van de verworven actorpositie van gezinnen. 

6.3.36.3.3 Activiteiten waardoor collectieven ontstaan waarbinnen het gezin 
eeneen sterke actor is 

Dee nota's bevatten voorts suggesties om te komen tot activiteiten die gezinnen 
zelfstandigerr en tot sterke actor maken in maatschappelijke collectieven, met 
namee door aanvullende zorgvoorzieningen. 

ZORGG VOOR EEN UITBREIDING VAN ZORGVOORZIENINGEN, C.Q. DE UITBESTEDING VAN 
ZORGTAKEN.. {BELEIDSPROGRAMMA EMANCIPATIE) 

BREIDD BUITENSCHOOLSE OPVANG UIT, BIJVOORBEELD IN DE ZIN VAN EEN WETTELIJKE 
REGELINGG VOOR KINDEROPVANG VAN 0 T/M 12-JARIGEN OF VOOR UITBREIDING VAN 
HETT AANTAL KINDPLAATSEN VOOR 0 T/M 3-JARIGEN TOT 100.000 IN 2 0 1 0 
(( ONBETAALDE ZORG GELIJK VERDEELD) 

ZORGG VOOR EEN OPWAARDERING VAN DE BETAALDE ZORG OF, MEER IN HET BIJZON-
DER,, BREID PROFESSIONELE THUISZORG UIT MET 1,5% PER JAAR (ONBETAALDE 
ZORGZORG GELIJK VERDEELD) 

MAAKK HET MOGELIJK HUISHOUDELIJKE DIENSTEN OP LOON- EN INKOMSTENBELASTING 
AFF TE TREKKEN, VERLAAG HET BTW-TARIEF VOOR HUISHOUDELIJKE DIENSTEN EN 
GOEDEREN,, VOER EEN DIENSTENCHEQUESYSTEEM IN (ONBETAALDE ZORG GELIJK 
VERDEELD) VERDEELD) 

FINANCIERR PROJECTEN TER VERBETERING VAN DE POSITIE EN HET IMAGO VAN 
VERZORGENDEE BEROEPEN (BELEIDSBRIEF EMANCIPATIEBELEID 1997) 
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PREPAREERR VOOR DE TOEKOMST, EN NEEM DE VAKKEN VERZORGING EN TECHNIEK IN 
HETT CURRICULUM VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS OP (BELEIDSBRIEF 
EMANCIPATIEBELEIDEMANCIPATIEBELEID 1997) 
Belemmeringenn in de individuele zelfstandigheid binnen gezinnen kunnen als 
volgtt worden overwonnen: 

ZORGG VOOR EEN HERVERDELING VAN ONBETAALDE ARBEID EN VERGROOT, IN SAMEN-
HANGG DAARMEE, DE ZORGVERANTWOORDELIJKHEID VAN MANNEN (SPEERPUNT 
BELEIDSPROGRAMMABELEIDSPROGRAMMA EMANCIPATIE) 
Err dient te worden gestreefd naar een gelijke verdeling van onbetaalde zorg-
takenn tussen mannen en vrouwen en naar een evenwichtige verdeling tussen 
zelff zorgen en uitbesteden van zorgtaken aan derden. (Combinatiescenario in 
OnbetaaldeOnbetaalde Zorg gelijk verdeeld) 

ZORGG DAT DE SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID TOENEEMT (MEER AANDACHT VOOR 
VRIJWILLIGERSWERK,, ZORG VOOR EN DOOR FAMILIELEDEN EN RELATIES, OPZET VAN 
COLLECTIEVEE VOORZIENINGEN VOOR DE OPVANG EN OPVOEDING VAN KINDEREN) 
(BELEIDSBRIEF(BELEIDSBRIEF EMANCIPATIEBELEID 1997) 

ZORGG VOOR DE ONTWIKKELING VAN VOORSTELLEN VOOR EEN DAGINDELING VAN DE 
SAMENLEVINGG DIE MEER MOGELIJKHEDEN BIEDT BETAALDE ARBEID EN ZORGTAKEN TE 
COMBINERENN EN STIMULEER WAAR MOGELIJK, PUBLIEKE DISCUSSIES TER ZAKE 
(BELEIDSBRIEF(BELEIDSBRIEF EMANCIPATIEBELEID 1997) 

ZOEKK CREATIEVE OPLOSSINGEN VOOR HET AFSTEMMEN VAN TIJDEN VOOR BETAALDE 
ARBEID,, ONDERWIJS, KINDER- EN BUITENSCHOOLSE OPVANG, WINKELS, OPENBARE 
DIENSTENN EN (OPENBAAR) VERVOER, IN COMBINATIE MET DE AFSTAND/ 
BEREIKBAARHEIDD VAN DIE VOORZIENINGEN, WAARDOOR BETAALDE ARBEID EN 
ZORGTAKENN MAKKELIJKER KUNNEN WORDEN GECOMBINEERD EN DISCUSSIES 
GEÏNITIEERDD TUSSEN RELEVANTE ACTOREN ZOALS LANDELIJKE EN LOKALE 
OVERHEDEN,, POLITIEKE PARTIJEN EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES (BELEIDS-
BRIEFBRIEF EMANCIPATIEBELEID 1997, MET VERWIJZ ING NAAR DE C O M M I S S I E DAG-

INDELING) INDELING) 

Dee instructies wijzen op de noodzaak de actor positie van gezinnen te verster-
kenn door te zorgen voor meer zorgvoorzieningen die algemeen toegankelijk 
zijn,, door maatschappelijke hulpmiddelen financieel doorzichtiger te maken 
('witten'' van huishoudelijke hulp), door te streven naar collectieven met nieu-
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we,, versterkte waarden - in het bijzonder sociale verantwoordelijkheid (zie 
3.3.3;; 4.3.3; 5.3.3). Meer algemeen kan worden gesteld dat de hulpmiddelen 
diee gezinnen benutten, meer zichtbaar moeten worden. 

6.3.46.3.4 Activiteiten waardoor een collectief van sterke actoren zich als sterke 
actoractor kan manifesteren 

Dee doelstelling van het (impliciete) gezinsbeleid is de ondersteuning van de 
kernfunctiee van het gezin40, dat wil zeggen de opvoeding en verzorging van 
kinderen,, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ouders zelf. Het is de 
taakk van de overheid voor afscherming van het gezin te zorgen, zodat het ook 
mogelijkk wordt die eigen verantwoordelijkheid te dragen. Er wordt opgemerkt 
datt het 'hoe' hier grotendeels nog onontgonnen terrein vormt. 
Dee beleidsnota's voeren twee gronden aan voor legitimering die in overeen-
stemmingg zijn met het gestelde in hoofdstuk 2. Daarin werd de legitimering 
afgeleidd uit de notie van sterke actoren . 
Tee weten: 

 Een adequate opvoeding van kinderen is een voorwaarde voor de conti-
nuïteitt en ontwikkeling van de samenleving. 

 De overheid heeft een zorgplicht voor zwakkeren in de samenleving en 
duss ook voor kinderen. 

Overr de wijze waarop een 'terughoudende' ondersteuning mogelijk is, wordt in 
dee loop van de tijd verschillend gedacht. In de beleidsnota's uit 1996, die 
voortbordurenn op het beleidsprogramma '92-95, ontstaat aandacht voor de 
werkingg van gender. Om het 'ongezien onderscheid' op te heffen, is een cul-
tuurveranderingg nodig. Verandering wordt tegengehouden door vele beperkin-
gen.. In de Beleidsbrief 1997 poogt men deze cultuurverandering te ondersteu-
nenn door activiteiten die vooral betrekking hebben op beeldvorming en con-
ceptualiseringg (Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997) 

Dee volgende instructies, alle op basis van de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 
19971997 impliceren mijns inziens wederom (zie 6.3.3) dat een onderdeel van de 
analysee van hoofdstuk 2 als methode wordt opgevat, namelijk om maatregelen 
medee te bekijken in termen van weerstand tegen verandering: 

ZORGG VOOR EEN EMANCIPATIE-EFFECTRAPPORTAGE (EER), DIE MOGELIJKE ONGE-
WENSTEE NEVENEFFECTEN VAN ALGEMEEN BELEID OP HET EMANCIPATIEPROCES IN 
KAARTT BRENGT 
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ZORGG DAT BELEIDSMAKERS BIJ DE OVERHEID EN OOK IN MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIESS DE VOORONDERSTELLINGEN DIE ZE MAKEN MET BETREKKING TOT 
SEKSEVERSCHILLEN,, KRITISCH BESCHOUWEN 

BEVORDERR EEN PLURIFORME MAATSCHAPPIJ WAARIN IEDER ONGEACHT SEKSE OF 
BURGERLIJKEE STAAT DE MOGELIJKHEID HEEFT EEN ZELFSTANDIG BESTAAN TE 
VERWERVENN EN WAARIN VROUWEN EN MANNEN GELIJKE RECHTEN, KANSEN, 
VRIJHEDENN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN KUNNEN REALISEREN 

Ditt wordt geconcretiseerd als: 

ZORGG DAT DE POSITIEVE BIJDRAGE VAN DIVERSITEIT WORDT BENADRUKT 

VATT GELIJKHEID NIET OP ALS RESULTAAT MAAR ALS UITGANGSPOSITIE 

ZORGG DAT GELIJKE RECHTEN, KANSEN EN MOGELIJKHEDEN EN RANDVOORWAARDEN 
ZIJNN OM PLURIFORMITEIT EN ZELFSTANDIGHEID TE BEREIKEN 

ZORGG DAT ONBETAALDE ZORGARBEID WORDT VERDISCONTEERD IN ECONOMISCHE 
MODELLENN EN STATISTIEKEN 

ZORGG VOOR MONITORING VAN DE ZORGPARTICIPATIE VAN MANNEN 

ZORGG DAT DE OVERHEID BEVORDERT DAT IN DE SAMENLEVING DE KENNIS EN HET BE-
WUSTZIJNN VAN DE KWALITATIEVE DIMENSIE VAN HET EMANCIPATIEVRAAGSTUK GROEIT 

VERSTERKK DE GEVOELIGHEID VAN BELEIDSMAKERS VOOR DE IMPLICIETE WERKING VAN 
BEELDVORMINGG DOOR MIDDEL VAN WORKSHOPS EN CURSUSMODULEN OF VOOR-
LICHTING G 

ZORGG DAT DE OVERHEID ALS MOTOR VOOR VERNIEUWING GAAT WERKEN VIA SAMEN-
WERKINGG MET PARTNERS BUITEN DE RIJKSOVERHEID (IN DE PROFIT- EN NONPROFIT 
SFEER)) VIA HET SUBSIDIE-INSTRUMENT EN BINNEN DE RIJKSOVERHEID ZELF 
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Dee instructies uit deze categorie stellen centraal dat beleidsmakers de rol en 
positiee van gezinnen beter zichtbaar moeten maken (zie 3.3.4; 4.3.4; 5.3.4). 
Ditt impliceert dat gezinnen zich als sterke actor, of, zo men wil, als stabiel 
herkenbaarr collectief kunnen tonen. Afwijkingen van deze positie impliceren 
datt neveneffecten optreden, c.q. dat beleidsmaatregelen niet effectief zijn. De 
manifestatiee van dergelijke afwijkingen dient derhalve als signaal te worden 
gezienn om tot versterking van de actorpositie van gezinnen over te gaan. De 
taall waarmee zulke afwijkingen zichtbaar worden gemaakt is die van vooron-
derstellingen,, maar kan ook die van (klassieke) onderzoeksmodellen, zoals de 
variabelentaal,, zijn. Zo nodig moeten 'gevoeliger' talen worden ontwikkeld en 
gebruikt,, bijvoorbeeld die waarbij gebruikt wordt gemaakt van 'versterking van 
actoren'actoren' of 'vorming van collectieven'. 

6.44 Samenvattin g en conclusie s 

Inn het voorafgaande is aan de hand van enkele beleidsnota's geanalyseerd op 
welkee wijze de overheid beoogt bij te dragen aan verandering van de verdeling 
vann zorg en arbeid in de Nederlandse maatschappij, met inbegrip van vergro-
tingg en afscherming van de handelingsruimte van ouders om een verdeling 
naarr eigen voorkeur te realiseren. Hiertoe wordt naar de benodigde wetgeving 
gestreefdd en naar een betere tijdruimtelijke afstemming van voorzieningen. 
Ookk acht de overheid overleg met de sociale partners dienstig om te komen tot 
maatregelenn in de sfeer van verlof, deeltijdwerk en bedrijfskinderopvang, 
evenalss kinderopvang, huishoudelijke diensten en betaalde zorg. 

Eenn analyse van de redenen waarom veranderingen in de verdeling van ar-
beidd en zorg zo moeizaam verlopen, krijgt veel aandacht. Zo tracht de project-
groepp Beeldvorming de beperkende invloed in beeld te brengen van het 'on-
gezienn onderscheid' op de twee speerpunten van het emancipatiebeleid. 
Doorbrekingg van deze beperkingen wordt noodzakelijk geacht ter vergroting 
vann de deelname van vrouwen aan politieke en maatschappelijke besluitvor-
mingg (speerpunt 1) en ten behoeve van de herverdeling van onbetaalde ar-
beid,, c.q. vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen (speerpunt 
2). . 

Inn de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 1997 wordt geconstateerd dat er meer 
oorzakenn zijn voor de vertragingen in de verwachte veranderingen en dat deze 
opp vele manieren aan elkaar gerelateerd zijn. Sommige oorzaken, zoals het al 
genoemdee 'ongezien onderscheid', zijn zo 'ingebakken' in de samenleving dat 
hett moeilijk is daar de vinger op te leggen, c.q. dit zichtbaar te maken. Al met 
all is het vraagstuk van verandering te complex om viaa de gebruikelijke midde-
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lenn te analyseren41. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om in niveaus van 
organisatiee te denken, en aan coördinatie en communicatie tussen die niveaus 
(Schaapmann 1995). Maatregelen of interventies op een 'hoger' niveau zijn niet 
noodzakelijkerwijss effectief op een 'lager' niveau, zoals kennelijk ten onrechte 
nogall eens wordt aangenomen. 

Dezelfdee gedachte is in hoofdstuk 2 van dit proefschrift uitgewerkt in termen 
vann het doen van onderzoek, ten behoeve van een grotere effectiviteit van 
beleidsmaatregelenn ook waar het gevolgen binnen gezinsverband betreft (zie 
ookk 2.1.7). In deze uitwerking wordt gepoogd een kader te scheppen waardoor 
werkendee moeders en zorgende vaders niet meer gezien worden als afwijking 
vann de norm, maar als mensen die doelen of waarden van maatschappelijke 
importantiee inbrengen. Dit kader komt ook in de beleidsnota's aan de orde. Er 
iss behoefte aan een coherente aanpak op verschillende niveaus, zodat ener-
zijdss algemene veranderingen kunnen worden geïnitieerd, anderzijds lokale 
veranderingenn onder controle van de betrokkenen worden gebracht. 

Datt er behoefte bestaat aan nieuwe vormen van onderzoek wordt ook in het 
eindadviess Doorbreking Beeldvorming benadrukt, met name waar het de wer-
kingg van gender betreft: 

HetHet belang van dit type onderzoek is door precies te laten 
zienzien hoe het onderscheid naar sekse tot stand komt, dat het 
aangeeftaangeeft waar aanknopingspunten en tevens instrumenten te 
vindenvinden zijn voor verandering. 

Juistt de aard van de benodigde soort instrumenten blijkt niet scherp te worden 
gezien:: Er is te weinig onderscheid tussen twee typen interventies 

 interventies waarbij gestreefd wordt naar verandering van de eigenschap-
penn van een object of collectief, zonder dat de aard van dit collectief ver-
andert t 

 interventies waarbij gestreefd wordt naar de totstandkoming van collectie-
venn met gewenste eigenschappen. 

Inn de beleidsnota's blijkt deze tweede vorm van interventie gewenst te zijn. In 
dee gebruikelijke vormen van onderzoek wordt vooral de eerste vorm benadrukt 
(ziee hoofdstuk 2). De instructies die uit de nota's worden afgeleid, hebben 
betrekkingg op: 

 de verandering van waarden binnen gezinnen (met wijziging van de bij-
passendee bevoegdheden en introductie van de benodigde vormen van 
bewaking;; 6.3.2) 

 de vergroting van de zichtbaarheid van hulpmiddelen (6.3.3) 
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 de constructie van talen die collectieven in staat stellen tot snelle en onder 
eigenn controle staande gedragsveranderingen te komen (6.3.4). 

Tott slot: de nota's (of liever hun auteurs, c.q. de ondersteunende beleidsin-
stanties)) zijn kennelijk van mening dat de bestaande taakverdeling binnen 
gezinnenn moet veranderen en dat hiertoe ondersteuning nodig is. Deze ziens-
wijzee stemt overeen met de inhoud van voorgaande hoofdstukken. De be-
leidsinstructiess op de vier niveaus van analyse in dit hoofdstuk wijzen daarbij 
allee in dezelfde richting: de vorming van sterke actoren dient te worden onder-
steund.. De claim dat de instructies voldoende zijn, is niet toereikend: ze die-
nenn te worden aangevuld met die uit de vorige hoofdstukken. Verder onder-
zoekk is bovendien nodig om aan te tonen dat de voorstellen inderdaad tot een 
wetenschappelijkk antwoord op de (geherformuleerde) werkingsvraag leiden. 
Datt is gezien het voorgaande slechts aannemelijk. 
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