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DE IDEOLOGIE VAN ECONOMISCHE 

ZELFSTANDIGHEID HEEFT HAAR 

TIJD GEHAD 

1\NK BIJL!'VELD-SCHOUTEN EN THIJS JANSEN 

Gezinsbeleid en emancipatiebeleid staan in Neder

land in een ongemakkelijke verhouding ten op

zichte van elkaar. Hct emancipatiebelcid is domi

nant en daarbij is de overheid voortdurend 'on

denveg naar morgen': het Nederland waarin allc 

vrouwen economischc zelf,tandig zijn dankzij een 

volwaardige bct(l11. 

Wic kijkt naar de situaLie van vandaag moet con

stateren dat het ideaal van economische zelfstan

digheid van vrouwen nog steeds een niet venvcr

kelijkt ideaal is. 7eker, het kostwinncrsmodcl 

waarop het beleid lange tijd gebaseerd was is gro

tendeels ontmanteld. Onder werkcnden paste in 

1977 nog 40% in dit patroon (1,2 miljoen huishou

dens). Twintig jaar later is het aandeel van een

vcrdieners met ecn partner en minderjarige kin

deren gcslonken tot 12%, oftewel 460.000 lwishou

dens. Op het ogenblik tekent zich het volgende pa

troon af. In de kinderloze fase is dubbelverdiencr

sclwp het meest voorkomende patroon bij alle pa

ren. Zijn er eenmaal kindercn, dan wordt dit ver

diencrstype ingeruild voor het traditionele eenvcr

dicnerschap of voor het anderhalfvenlienerschap 

met de man als hoojdkostwinner; het dubbelver

dienerschap verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Naarmate de kinderen jonger zijn enjof het oplei

dingsniveau lager komt het traditionele eenvenlie

nerschap w1ker voor; naarmate de kinderen ouder 

zijn en/of het opleidingsniveau hoger komt het an

derhalfverdienerschap vaker voor. In vrijwel alle 

gevallen brengt de man het meeste inkomcn in. 

Meer dan de helft van de werkende vrouwen heeft 

een deeltijdbaan {S8%) vergeleken met 10% van de 

mannen. Fen conclusie is makkelijk: vrouwen zijn 

we! meer gaan werken, maar dat heeft in veel ge-

vallen niet geleid tot 'economische zelfstandig

heid'. De overheid ziet deze situatic als ecn ovcr

gangssituatic. Hct beleid blijft crop gericht vrou

wen te stimuleren meer betaald werk te doen en 

economisch zelfstandig tc worden. De klcinc decl

tijdbaantjes worden niet ccht positief beoordccld. 

In het regecrakkoord worden kinderopvang en de 

herziening van hct belastingstelsel gepresentecrcl 

als instrumcnten om het ideaal dichterbij te bren

gcn. Hct tweecle kabinet-Kok zet daannee een tra

ditie voort. Achtereenvolgcnde kabinetten hebben 

economische zelf.'itandighcid van hct individu- en 

dan met name hct vrouwelijke individu-als uit

gangspunt van beleid genomen. Daarmee is de 

politick van vcmclaag nog steeds de echo van een 

bepaalde ideologische fase van de vrouwenernanci

patic waarin het verrichten van voldoende betaal

de arbeid als het voertuig bij uitstek voor emanci

patie werd gezien. Zelfstandigheid wordt gelijkge

steld aan economischc zelfstancligheid te verwer

ven door betaalde arbeid. 

Hct dringt maar langzaam door tot de overheid 

dat nog niet zo lang geleden een nieuwe fase in 

het emancipatiedebat is aangebroken waarin de 

waarde van zorg weer centraal wordt gesteld. Het 

is tekenend dat de Hmancipatieraacl aan hei 

einde van haar bestaan (1997) het debat heeft ge

stimulcerd over hoe zorg maatschappclijke erken

ning zou moeten krijgen. Oat debat lijkt in de po

litick echter maar moeizaam van de grond te ko

mcn. Voor de goedc waarnemer zijn er wel 

scheidslijnen herkenbaar. Het CDA en GroenLinks 

nwgen het over een aantal fundamentele pun ten 

oneens zijn, maar over de noodzaak om meer 

maatschappelijke erkenning aan zorg te geven 

zijn ze hct ecns. PvdA en u66 zijn ambivalent: aan 

de ene kant is de gclijkstelling van emancipatie 

aan economische zelfstandigheid nog sterk aan

wczig; aan de andere kant zijn er wel wat signa

len dat men oog heeft voor de maatschappelijke 

waarde van zorg. Het gezinsbeleicl van Tony Blair 



is voor de Ncderlandse sociaal-dcmocraten echtcr 

vde bruggcn te ver. De WJJ is slechts uit op indivi

Llualiscring en steunt het stimuleren van kinder

opvang uit economischc motieven. 

In ck jaren negentig is het onderwerp 'arbeid en 

zorg' op de politieke agenda gekomen. En voetje 

voor voetje komen cr Jaciliteiten. De motivatie om 

.flzcilitciten te schcppen voor de combinatie van 

arbcid en zorg is voor partijen als de PvdA en u66 

vooral dat zo drempels voor economische zelfstan

digheid worden wcggenomen. Het is onze overtui

,l!;ing dat de ovn-heid de ideologic van economi

schc zelfstandigheid door middel van betaald wer

ken zou nweten veriaten. Niet in de laatstc plaats 

omdat deze gebruikt wordt als legitimatie voor 

kei1zardc bezuinigingen ten koste van vrouwen (en 

zorg). 

Dit komt het duidclijkst tot uitdrukking bij bij

stcmdsmoeders die gedwongen zijn om hun kind 

uit tc besteden om te wcrkcn. De Nabestaandcn

wct is een andcr navrant recent voorbeeld. De 

ovcrheid is in de ontmanteling van de verzor

gingsstaat soms heel ongedulclig gcweest in het 

aanncmen dater al wel sprake zou zijn (gewecst) 

van economische zelfo;tandigheid. Een andere 

reden is dat de overheid op weg naar morgen nict 

gcneigd is het zelf zorgen in gezinnen financier! 

te ondcrsteunen, omdat dat gcassocieerd wordt 

met 'de vrouw weer achter het aanrecht'. De kost

winnersregelingen zijn voor cen dcel afgebroken 

en cen ander deel - bijvoorbeeld de ovcrheveling 

van de basisaftrek in de belastingen - bestaat 

wen en niet op mannen (want die zijn altijd al 

economisch zelfstandig geweest). De emancipatie 

van de vrouw is niet onvo!tooid omdat zij (nog) 

niet economisch zelfstandig is, maar omdat vrou

wcn we! mcer zijn gaan werken, maar manncn 

niet meer zijn gaan zorgen. Het zijn de vrouwen 

die hct be lang inzien van hct zelf zorgen voor kin

dcrcn. Zolang mannen daarvoor geen tijd wil!en 

maken zijn de vrouwcn aangewezen op kinder

dagverblijvcn en buitcnschoolse opvang die door 

de overhcid gesubsidieerd worden vanuit de doel

stelling 'economische zelfstandigheid'. Wanneer 

dit proccs doorgaat zal de overheid steeds meer 

het uitbesteden van kinderen stimuleren en onder

stcunen. De onmacht of onwil van manncn om op 

hun beurt aan rolverandering te doen wordt zo 

opgevangen door de overheid. Dczc weg is aan

trckkelijk omdat er voor het Bruto Nationaal Pro

duct oak J1inke economische voordelen aan kleven. 

Vee! arbeidskrachtcn houden de lonen bijvoor

becld laag. In het recente Sociaal en Cultureel 

Rapport 1998 wordt trcffend vastgesteld 'dat het 

beleid met betrekking tot herverdeling van betaal

de en onbetaalde arbeid vrijwel uitsluitend ver

groting van de arbeidsparticipatie van vrouwen 

om vat. Hervcrdeling van arbeid in de zin van het 

doorbreken van seksesegregatie krijgt nauwelijks 

aandacht. Wat de onbetaalde arbeid betreft 

wordt herverdeling meer gestimuleerd door uitbe

steding daarvan mogelijk te maken (kinderop

vang) dan door dee! name van mannen aan huis

houdelijke en zorgtaken te bevorderen'.' 

nog. Dit aangetaste systeem past niet meer in de De huidige situatie waarin gezinnen met kinde-

huidigc situatic waar tijde!ijk eenvcrdienerschap renin meerderheid kiezen voor anderhalfverdie-

en l1ct andcrhalfverdienersmodel de nieuwe stan- nerschap en in minderheid voor kostwinnerschap 

cluurden lijkcn te worden. Daar zou het nieuwe moet- volgens ons- niet gezien worden als een on-

systecm voor de ondcrsteuning van zelf zorgcn op gelukkige tussensituatie op weg naar een gelukza-

gericht moeten worden. De belangrijkste reden om liger morgen. Er blijkt uit dat er een enorm 

de ideologic van economische zelfstandighcid te draagvlak is voor zelf zorgen in Nederland. Dat is 

verlaten is cchter dat het beleid gericht is op vrou- waardevol en de overheid zou er nu voor moeten 
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kielen om dit voluit te ondersteunen. Daarbij 

moct wel extra energie gestoken worden in het 

stimuleren dat mannen de lorg voor kinderen 

voor hun rekening gaan nemen. Het 

Wetenschappelijk Instituut heeft daartoe sug

gesties gec!aan in het rapport 'De verlwegen 

keule van Nederland': opvoedgelcl, betaald 

ouderschapsverlof en geboorteverlof voor man

nen (van acht weken). Wie betere suggesties 

heeft moei het maar leggen. Vaak wordt er 

nogal aangehikt tegen betaling van verlof 

Waarom is het echter we! geaccepteerd dat de 

overheid uitbesteding van kinderen subsidieert 

en niet hei zelf lorgen? In de afgelopen jaren is 

er veel geinvesteerd in kinderopvang, waarom 

nu niet investeren in lclf lorgen? Waarom 

wordt ouders niet geld gegeven lodat zij kun

nen kielen of lij het besteden aan kinderop

vang of aan lelf zorgen? Dat lOLL pas echte keu

zevrijheid bieden. Op basis van onderloek 

blijkt dai vaders center verlof zullen nemen 

wanneer het betaald is. Het is positief dai het 

kabinet betaald ouc!erschapsverlof in overwe

ging neemt. Misschien kunnen we leren van 

Noorwegen waar het stimuleren van vaders 

geslaagd lijkt te lijn. Het argument dat de 

overheid zich niet lOLL mogen bemoeien met de 

rolverdeling in het gelin is niet steekhoudend, 

omdat le dat ten aanlien van de rol van vroLL

wen allang doet. Waarom moet vrouwen voor 

hun bestwil arbeidsethos aangeleerd worden 

(lelfs met enige dwang) en worden mannen 

niet aangesproken op hun verantwoordelijk

heid om te lorgen. De onderliggende bood

schap lijkt te l(jn dat de overheid het belangrij

ker vindt dat je voor jelelf kan lorgen dan 

voor anderen. 

Naast een dergelijk gericht vaderschapsbeleid 

is het recht op deeltijdarbeid van belang en is 

het gewenst de arbeidsmarkt meer wordt inge

richt op de stanc!aardlevensloop van mensen. 

Als we niet willen dat mensen in die ene perio

de waar alles samenkomt (30-50) uitgeblust ra

ken (zoals nu gebeurt, zoals uit onderloeken 

blijkt), dan is een grotere spreiding van arbeid 

over verschillende levensfasen, waarin periodes 

van minder werk of soms lelfs even geen werk 

mogelijk lijn, noodzakelijk. In sommige Jasen 

is het volstrekt legitiem dat de nadruk meer 

ligt op onbetaalde activiteiten, bijvoorbeelc! de 

zorg voor je kindcrcn. Fn waarom wordt het 

niet mogelijk gemaakt dat je met zelf zorgen 

voor je kinderen ook a an je economische zclr 

standighcid kunt bouwen? 

Fr zijn genoeg alternatieven voor de beperktc 

invulling van 'economische lelfstandigheid'. 

Wij achten het van groat belang dat er een 

grondig politick debat komt over de maat

schappelijke waarde van lorg. Hoe eerder hoe 

beter. In het kader van de belastingherziening 

lal het punt opnieuw gaan spelen. De vraag is 

dan water voor de kostwinnersvoorliening in 

de plaats lal moeten komen. In 'De verlwegcn 

keulc van Nederland' is het lorgloon voorge

steld. In het CDA-verkielingsprogramma is een 

onderloek daarnaar aangekondigd. Fen derge

lijk onderzoek moet wat ons betreft als uit

gangspunt nemen dat de meest voorkomende 

mode !len van lelf lOrgen ondersteund worden: 

het tijdelijk uittrcden en hct anderhalfverdie

nersmodel. Mevrouw Verstand-Bogaert, de 

staatssecretaris van Emancipatie, Arbeid en 

Zorg legt de lat hager. Zij vindt dat de overheid 

uitsluitend het tweemaal een driekwart baan 

als uitgangspunt moet nemen.1 Zij legt daar

mee de lat tc hoog en snoert de keulevrijheid 

te sterk in. ]uist de keuzemodellen die wij op 

het oog hebben komen het meest voor en zullen 

financie!e steun nodig hebben. Dat lal minder 

gelden voor het model van tweemaal drie

kwart. Hen visie op de maatschappelijke waar-



de van zorg is nodig om te komen tot een Ka

derwct Arbcid en zorg. Hct kabinet zegt met 

zo'n wet te komen. Hct wetsvoorstcl Rijleveld

Sclwuten bevat al een dcrgelijke kaderwet. 

Onze verwachting is dat een werkelijk grond(e; 

politick debat over de maatschappelijke waar

dc van zorg j1inkc verschillen aan het Iicht zal 

brcngen tussen de l'vdA en o66 enerzij ds en het 

cu\ andcrzijds. 

Ank Bijleveld-Schouten is lid van de CDA

fractie in de Tweede Kamer en Thijs Jan

sen is beleidsmedewerker bij het Weten

schappelijk lnstituut voor het CDA 

NOT EN 

I. Sociaal en Cultureel Planbu

reau: Sociaal en Culturcel Rap

port 1998, (Rijswijk september 

1998). 230. 

2. Annelies Verstand-Dogaert: 

'Van anclerhalf naar twee-

maal clriekwart', De Volks

krant, 2 januari 1999. Dit in 

reactie op een eerdere versie 

van dit artikel: Ank Bijleveld

Schouten en ThijsJansen; Als 

vrouwen werken, gaan man-

nen niet koken, De Volkskrant, 

15 december 1998. 

STAND VAN ZAKEN KADERWET 

ARBEID EN ZORG 

In het regeerakkoorc! 1998-2002 is aangekon

digd dat het kabinet cen Kaderwct Arbeid en 

zorg zal indienen. Bestaande verlofregelingen 

zullen hierin gebunde!d worden. Ook ecn recht 

op deeltijdarbeid zal er onderdeel van uitma

kcn. Over de vcrdere inhoud van de wet ver-

schijnt dit voorjaar een notitie van de staatsse

cretaris. 

Het C:DA is in februari 1998 gekomen met een 

aanzet voor een Kaderregeling Zorg en arbeid 

en de cuA-Tweede Kamerfractie heeft in april 

1998 hieraan uitwerking gcgeven door het in

dicnen van ecn wetsvoorstel. 

Op 23 december 1998 heeft staatssecretaris het 

eerste wetsvoorstel van regeringszijde over aan

passing arbeidsduur ingediend. Er !iggen nu 

drie wetsvoorstc!len hicrover in de Tweede Ka

mer voor: een initiatiefwetsvoorstel van de !e

den Roscnmiiller (GroenLinks), Van Nieuwen

hoven (PvdA) en Bakker (u66}, een initiatier 

wetsvoorstel van het lid Bijleveld-Schouten, en 

ecn wetsvoorstel van het kabinet. Het wets

voorstel Rosenmoller c.s. beoogt de werk

nemer een ongeclausuleerd recht te geven op 

aanpassing van de arbeidsduur. Tenzij er 

zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, moet de 

werkgever een verzoek van de werknemer hono

reren Dit wordt via een bepaling in de Arbeids

tijdcnwet geregeld. Van de bepaling in deAr

beidstijdcnwet kan worden afgeweken bij col

lectieve regeling. 

Het wetsvoorstel Bijleveld-Schouten beoogt 

de combinatie van arbeid en zorgtaken bcter 

mogelijk te maken. Hiertoe worden verschillen

de voorstellen gedaan. Niet alleen cen wettelijk 

recht op deeltijdarbeid, maar ook een recht op 

betaald zorgverlof en uitbreiding van het ou

derschapsverlof De samenhang tussen het recht 

op dee!tijdarbeid en het recht op zorgverlof is 

een essentieel onderdeel van het wetsvoorstel. 

Deeltijdarbeid a!lecn is niet voldocnde om de 

combinatie van arbeid en zorgtaken beter mo

gelijk te maken. Daarnaast is ervoor gekozen 

om de sociale partners het primaat te Iaten bij 

hct regelen van deeltijdarbeid en zorgverlof Zij 

krijgen twee jaar de tijd om deeltijdarbeid en 

zorgverlof te regelen in cAo-verband of op be-
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drijfsniveau en zo regelingen op maat maken. paald dat niet ten nadelc van de wcrknemer 

Doen zij dit niet, clan gelden voor hen de wctte- kan worden afgeweken. 

lijkc bepalingcn. Deze wettelijke bepalingcn 

over decltijdarhcid en zorgverlofkunnen op DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUS-

deze wijze fungercn als basisnorm. SEN DE WETSVOORSTELLEN 

Concreet wordt voorgesteld ccn gcclausuleenl 

recht van de werknemer op vermindering van 

de arbcidsduur met 20%. De werkgever moet 

een verzoek van de wcrkncmer honoreren, ten

zij gewichtigc redcncn zich hiertegen verzctten. 

Voor klcine werkgevers met minder dan tien 

werknemers, die nict onder ecn C;\O vallen met 

bepalingen inzake deeltijdwerk, is een aparte 

regeling getroffen. Vcrder wordt een geclausu

leerd rccht op zorgverlof van maximaal zes 

maanden voorgesteld. De wcrknemer die onver

wacht noodzakelijk zorg moet verlencn aan 

naasten kan hierop een beroep docn. De beta

ling geschiedt op grond van cen voorgestelde 

wijziging van de Wet financiering loopbaan

onderbrel<ing. Oak voor de meewerkende part

ner in het midden- en kleinbedrijf wordt een 

dergelijke voorziening voorgesteld. Tevens 

wordt in hct voorstcl Bijleveld-Schouten uitbrei

ding van het ouderschapsverlof tot maximaal 

4,5 maanden full time of 9 maanden parttime 

voorgesteld. 

Het kabinetsvoorstel beoogt werknemers een 

geclausulecrd recht op aanpassing van de ar

heidsduur voor werknemers te hieden. De werk

gever kan wegens zwaarwichtige bedrijf>- of 

dienstbelangen een verzoek van de werknemer 

weigeren. Dcze helangen worden in de wettekst 

omschreven. Het recht op aanpassing van de 

arheidsduur wordt in een a parte wet geregeld, 

zodat te zijner tijd het ondenleel kan worden 

van de Kaderregeling Arbeid en Zorg. In het 

voorstel worclt verder een ontslagverbod wegens 

de omstandigheid dat een werknemer een ver

zoek tot aanpassing van de arbcidsduur heeft 

gedaan, voorgesteld en worclt nadrukkelijk be-

1. Verantwoordelijkheidsverdeling: Het 

voorstel Bijleveld-Schouten wijkt af van de an

dere twee doordat hierin nadrukkelijk het pri

maat van sociale partners om e(e;cn regclingen 

op maat te maken voorop staat. In het voorstel 

Rosenmiiller c.s. kan wel worden afQ,"e1Neken bij 

collecticvc regeling. in het kabinetsvoorstcl lam 

niet H'onten afgcweken ten nadele van de werk

ncmcr. 

2. Samenhang: Hoewel het kabinet ernaar 

streeft tot ecn Kadcnvct Arbeid en 7org te 

komen wordt om politieke rcdenen een apart 

wctsvoorstcl over aanpassing arbeidsduur inge

clicnd. In hct voorstel Bijlevelcl-Schouten is juist 

om rcden van samcnhang zowel dceltijdarbcid 

als zorgverlof gcrcgeld. Ook voor sociale part

ners die in het arbeidsvoorwaan!enoverlcg 

arbcid en zorg op de agenda zctten biedt dit 

voorstcl meer houvast. 

3. Bemiddclingsregcling: In geval van onc

nighcid tussen werkgever en werknemer moct 

de werknemer naar de rechtcr stappen in de 

voorstellen van kabinct en Rosenmiiller c.s. Ifet 

voorstel Bijleveld-Schoutcn voorziet in een bc

middclingsrcgeling. 

4. Aanpassing arbcidsduur en deeltijd: In 

hct kabinetsvoorstel en het voorstel Rosenmiil

ler c.s. worden zowel ecn recht op deeltijdar

bcid als cen recht op uithreiding van de ar

beidsduur voorgestcld. In het voorstcl Flijleveld

Schouten gaat het om een recht op venninde

ring van de arheidsduur van 20'!{, en wordt l1et 

primaat op hct punt van uithreiding van ar

bcidsduur gelaten bij sociale partners. 

5. Clausulcringen: Het voorstel Roscnmiiller 



hcvut de minstc voorwaarden. Zo wonlt daurin 

gcen hcperking wm het acmtal verzockcn of 

aan de termijn die etc waknemcr reeds in 

clienst moet zijn voorgesteld. Het lwbinetsvoor

stel bcvat een overlcgvereiste. De wcrkgcver 

nwet overleggcn met de werknemcr voordut hij 

een hcslissing over een vcrzoek neemt. In de 

beide andere voorstellen wordt dit overlcg stil

zwijgend vcrondcrstelcl. 

6. Zwaarwegende bedrijfsbelangen en 

gewichtige redenen: In alle voorstellen is 

opgenomen dat ecn wcrkgever een verzoek mag 

wcigeren indien zwwznvichtige bedrijJsbelan

gen of gewichtigc redencn zich ertegen verzet

ten. In het kabinetsvoorstel wordt een niet-Iimi

taticve opsomming in de wettekst gegeven van 

zwaanvichtige bedrijfs- of dienstbelangen. 

7. Opvallcnd is dat de drie voorstellen drie ma

nicr kiezen om het rccht op deeltijd op aanpas

sing arbeidsduur te regelen: de Arbeiclstijden

wct, hct llurgerlijk Wctboek en cen aparte wet. 

VOORUITBLIK 

Hoewcl er drie voorstellen in de Kamer liggen 

is er brcde overecnstcmming over de wcnselijk

hcid van een wettelijk recht op deeltijdarbeid. 

Het voorstel Rijleveld-Schouten is het verst in 

procedure. De Kamer heeft reeds een schriftclijk 

verslag hicrover uitgcbracht. Rosenmoller hecft 

over zijn voorstel nog gccn nader verslag uitge

bracht wat ccn voorwaardc is voor de behande

ling in de Kamer. Hij wilde kennelijk de in

houd van het kabinetsvoorstcl afwachten voor

dat hij het verder in procedure bracht. De 

handtekeningen van PvdA en JJ66 staan er nog 

steeds onder. Resprekingen met l1et CJJJI om tot 

een voorstel te komen heeft hij in afwachting 

van kabinetsvoorstellen nict willcn doorzettcn. 

1/et feit dater mccrdere voorstellen liggen 

maakt de discussie we! interessant. I'r is over-

ccnstemming in de coalitie over het kabinrts

voorstcl, maar het is de vraag of de coalitie

fracties in de Kamer geen pogingen zullen doen 

het voorstel in hun richting aLm tc passen. Zo 

zal het voor de vvD-Jmctie niet makkelijk zijn 

een voorstel dat gecn enkele bepcrking stelt 

aan de mate van arbcidsduurvermcerdering of 

-vermindering te accepteren. De fracties van 

PvdA en u66 zullen wellicht juist de bcperking 

die ligt in de omschrijving van zwaarwichtige 

hedrijfsbelangcn in de wettekst moeilijk te ver

tercn vindcn. 

Het kabinet studcert op de mogclijkheden om 

betaald oudcrschapsvcrlof te introduccren, om 

verloJi-egelingen te bun.delen en zelfs om het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof uit de Ziek

tcwet te halcn. De introductie van adoptiever

Iof is zclfs uitgesteld, hoewel er een wetsvoorstel 

klaar lag, vanwcge de kcnnelijke noodzaak om 

te komen tot een wet, waarin alle vm-men van 

verlof geregcld zul!en 1Norden. 
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