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In Nederland bestaat grate sociale ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen in relatie tot andere Europese Ianden. Met name de soci

aal-economische ongelijkheid neemt toe naarmate de overheid 

mincler regelt op het vlak van zorg en arbeid. Deeltijdarbeid blijkt 

onder vrouwen de strategie om arbeid en zorg te combineren, 

maar hier kleven bezwaren aan met betrekking tot hun sociaal-eco

nomische positie en maatschappelijke weerbaarheicl. Nu vrouwen 

in toenemende mate voor zichzelf moeten kunnen zorgen is een 

beleicl noodzakelijk dat een grate zorgzelfstandigheid van mannen 

voorstaat en de stap naar de arbeiclsmarkt voor vrouwen verbetert. 
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ovu lanlilie

cn gcztn'-1-

lwlcid 111 de hedcndaag'>e 

'-!ZllllCillcvtng tc <..,lructurc

rcn '>tel ik viu them<i'> aan 

de orclc Lu<,t ga ik kmt in 

op cnkele modcllcn van 

furopc-,c \'crzorgi ngssta

tr:n. In het hiJzondcr krijgt 

dJMhij JJncbcht de wijzc 

waarop in de tnrichting 

JJil de: organil)ccrd en tngcncht. Sornnllgc \'LT

zorgi ng-,<..,lJzttnH>dcllcn 

h],jkcn mcer ongr:liJkhcid 

von d1c vcrzorging<..,<..,tJtcn 

culturr:lc noli<:'> omtrent de 

ProfdrJ l'illl Doomc-

11 11 Is kcs 

tU<.,'-,Cll lllJlllll'll Cll \TOLl

\\'l'l1 tc gcncrcrcn dJn an

dere Vcrvolgcn<.., gJ ik 111 

op de ri'>ico\ vJn Ull11plc

nlcntairc taakvcrdclingcn 

tu<..,<..,cn n1onncn en vrou

wen Vrouwr:n mJken zich 

111 <..,OUJ.Zll-cc_ononli<..,chc 

zin kwct--.haa.r wannccr zc 

zich vollcdig JJI1 de onhc

taalde zorg wijden .1\ bn

nen lopcn r:nwtioncle 

wcn-.;c\ijk gcochtc toakvcrdclingcn tu<..,

...,cn n1anncn en vnnt\\'l'll zip1 vcrdi.:..,con

tccnl I )aarna zal worden betoogcl dat 

de mate VZ\11 maabchappelijke ongclijk

hcid die cr tu'>'>en 111Jnncn en \Touwcn 

be'>taat, meek alhankcliik '"van de ma-

n1cr waarop vcrzorging.:.,<..;t,Jtcn Z!Jil gc-

ri-,ico\, \VJnnccT zc hun Jandacht voor 

zorg minimali'>eJTn. Ten<,]ottc wordt 

kort aandJcht hr:'>lcr:d aan enkelc vor-

n1cn van \Vcrk/ zorgZitTangcnlcntcn, zo

al'> die: in de prakt11k van arheid'>

organi...,atic'i hc-,taan. l)c vraag dringt 

zich op ol zulkc helangri)kc maat'>chap-
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peli1ke kwestics aileen aan de socialc 

partners moeten worden ovcrgcbten, 

of dat de ovcrhcid daM ccr1 mecr gear

ticulccrdc rol rn moet SJKlcn_ 

Europese verzorgingsstaten 
[en helangriJk onderzoekcr op hct tcr

rein van vcrzorging"taten is de Deen 

Fsping-Anderscn_ Hoewcl hij ziJn ana

\y-,c-, van typologic(;n van vcrzorgings

staten vooral hasccrt op de rclatics 

tu">en markt en staat, is zijn dcnken 

ook toepashaar tc maken op de rcbties 

die zich tu"cn markt, gczin en staat 

voordoen_ Vooral die re!<Jties zijn van 

bcbng voor de organisatic van de hc

taalde er1 de onbet<Jaldc arbeid in de 

versch i 1\endc samcnlevi ngen _ 

Fsping-Andcr<.en onderscheidt dric ty

pcn vcrzorging<,<,taten, de sociaal-dc

mocratischc, de con'icrvaticf-corpora

tistische en de liheralc vnzorgingsstaat_ 

ldeaaltypi":h wcngegeven, wordt hin

nen de sociaal-dcmocratische verzor

ging~"itaat gc-,trcctd naar ecn zo hoog 

mogeliJk niveau van socialc geliJkhcid 

tu...,~cn hurgcr"i en tu<-."len nlJnncn en 

vrouwcn_ Ook is volledige werkgcle

gcnhcid voor manncn Cn vrouwcn ccn 

hclangrijke doel<.telling Om dezc laat

stc tc bcreikcn zip1 de zorgactiviteitcn 

voor ccn dec\ overgenomen door de 

puhlieke sector_ Door ecn uitgchreid 

net van kinderopvang, ouderenzorg en 

zickcnzorg wordt cr voor zorggcdra

gcn, dat ccn icder die kan pJrttcrpcren 

aan de arhcidsmMkt dar ook daadwcr

kcliJk doer_ Om dit laatstc ook vnor 

vrouwcr1 aantrekkcli1k te maken, zijn 

helasting- en socialc zekerhcidsrelsels 

gc't'ndividua\r,ccrd ( lverigcns wordt de 

veronderstclling dat vrouwcn voor de 

rc<..,tcrcndc vorn1cn van zorgarbcid vcr

antwomdeli)k zijn, nict echt ter discus

src gcstcld_ Wei wordr getracht om via 

vomzicningen de comhinatic Mheidi 
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znrg voor vrouwen en n1anncn gcnlak

kelijkcr te m<Jkcn_ Vonrbeclden v<Jn 'i<l

ci<Jal-dcmocra tische verzorgi ngsstaten 

zijn de Scandinavische Ianden_ 

flinncn de conservaticf-corporatisti'iche 

verzorgings"itatcn \Vordt de \vaardc van 

het gezinslcven sterk benadrukr_ 

Socialc zekerheidstelsels en belasting

systemen hevoordelen kostwinners met 

athankell)kc partner-; Puhlieke voorzie

ningcn zoal"i kinderorvang. zi_jn wcinig 

ontwikke\d_ Op basis van het principe 

van suhsidiaritcit, zal de overherd zich 

aileen met hct gezin hemocien, als de 

gczinsledcn zeit daartoe niet (meer) in 

'itaat zijn_ De staat zorgt voor financie

le compensatie in die gcvallen, waarin 

de uitkomstcn van de markt nict accep

tabel zijn en/of in die gevallen waarin 

arheidsmarktdeelname nict wcnselijk 

worclt geacht De rollcn cr1 taken van 

manncn en vrouwcn worden vooral ge

zicn als vcrschillcnd, als cnmplcrnen

tair, mannen prirnair vcrantwoordelijk 

voor de kost, vrouwen voor· de zorg 

thurs_ Europesc voorbeelden van dit 

verzorgingssraatmodel zijn Duitsland, 

ltalie en Nederland. 

In de liberalc verzorgingsstaten is de 

overheid vooral compcnsator-in-laat

stc-in<.tantie_ Er is sprakc van cen he

perkr aantal socialc vnorzicningen Het 

niveau daarvan is in de regel dusdanig, 

clat er cen stcr-ke druk wordt uitgcne

fend om zeit aan de bctaalde arbeid 

dec\ tc nernen_ In hct liberalc model 

\Vordcn manncn en vrou\vcn 111 princi

pe als gc\ijken hehandeld, zondcr dat 

met bestaandc vcr<.chillen in zorgvcr

plichtingen rckcning wordt gchoudcn 

De noodzaak van publieke zorgvoor

zieningen wordt min of mccr nntkencL 

Dcsondanks nemen r·elatief vee\ vrou-

wen in dit -;oort vcrzorg1ng-;.;;tatcn deel 

aan de hctaaldc arbeid. Er zi1n gcen uit-
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gebreidc kostwinnersfacilitcitcn. Voor

beelden van dit verzorgingsstaatmodel 

zijn het Verenigd Koninkrijk en de 

Vercnigde Staten. 

De plaats van Nederland 
Nederland liJkt in termen van 

man/vrouw-verhoudingen en van de or

ganisatie van de zorg vooral hinnen het 

corporatistische, conscrvatieve model 

te pa<,sen. De traditionele gezinsstruc

tuur en de nadruk op hct kmtwinners

principe hebben decennia-lang hun 

stempel gedrukt op de beloningsstruc

tuur in Nederland, op hct helastingstcl

sel en up het stelsel van sociale 

zekerhcid. Nog steeds is het helastlllg

'>lelsel niet volledig ge'individualiseerd 

en hestaan er nog kostwinnersbepalin

gen in de socialc zekerbeid. De tacili

teiten voor werkende ouders met 

zorgverplicbtingen kunnen als bctrek

keliJk onderontwikkeld worden he

schouwd. Dit alles hecft gevolgen voor 

de mate waarin er in Nederland '>prake 

is van <,ocialc ongelijkheid tussen man-

ncn en vrouwcn. 

Verzorgingsstaten en sociale 
( on)gelijkheid 
Uit onderzoek hlijkt dater een verband 

i-; tusscn de wijze waarop vcrzorgings

staten zijn ingericht, en de mate van 

socialc ongelijkheid die er tussen man

nen en vrouwen lxstaat. Om dit aan te 

geven, maak ik gehruik van de zoge

naamde Cmdcrrrlatcd /Jwclofllnm/ l11dex, 

een maat die door de Verenigde Natie'> 

ontwikkeld is ten beboeve van de 

Vierdc Wereldconlcrentie over 

Vrouwen in Being, gehouden in sep

tember I 9'J5. Deze maat is gehaseerd 

op vier criteria, het aandcel van vrou

wen in hct nationaal verdicndc inko

men, de levensverwachting in Jarcn van 

vrou\vcn in vcrgelijking n1ct n1annen 1 

de graad van anallabcti<,me van vrou

wen in vergelijking met mannen, de 

dcelname van vrouwen aan bet primair, 

sccundair en Lcrticur onderwijs in vcrgc

lijking met mannen. Wannecr ik mij he

perk tot de lidstaten van Europa, 

ont<,taat bij rangordening van Ianden 

op de gcnoemde index hct volgende 

heeld 

I Zweden 14. Ita lie 

2. finland 18. Belgic 

.i. Noorwcgcn 20 Nederland 
4. Denemarken 25. Portugal 

5 USA 27. Crickenland 

7 hankri1k .iO. lcrland 

10. Oostenrijk 34. Spanjc 

I 3. Ver Koninkrijk :l5. Luxemburg 

NatuurliJk dringt zich de vraag op, 

waarom Nederland in dcze rij van 

Furopcse Ianden zo'n lagc plaat<, in

ncemt. Dat bli)kt niet tc liggen aan de 

criteria als lcvcllSv<:rwacbting, analtabe

tisme of deelnamc aan het onderwii'>. 

Wei aan het lage aandeel dat vrouwen 

in Nederland hebben in bet nationaal 

verdicnde inkomen, ee11 aanckel van 

ongeveer 25%. In algemene zin blijkt 

u1t internationaal-vergelijkend onder

zoek dat vrouwen haat hehben hi1 een 

overheid die ten aanz1en van de comhi

natie arbcid/zorg lx:<,chcrmcnd en r<:gu

lerend optreedt. De sociaal-econo

miscbe ongcliJkbccd tu"en mannen en 

vrouwen neemt toe, naarmate <:r op het 

vlak van arhecd en zorg minder door de 

ovcrheid wordt gercgelcl. Deze intere<,

<,ante relatie vraagt vcrdere studie. 

llinnen de heperkte ruimt<: van deze 

di<,cu<,<,iehcJclrage kan daar niet op wor

den ingcgaan. 

Ondanks deze lage twintig'>te plaat'> 

vindt cr wei uithrecding van de vrouwe

lijke heroepsdeelname plaah in 
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gebreide kostw inne rsfac ilite ite n . Voor

beelden va n dit ve rzorgin gss taa tmodel 

zijn het Vereni gd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten. 

De plaats van Nederland 
Nederland lijkt in termen va n 

man/v rouw-verhoudingen e n van de or

ganisatie van de zorg vooral binnen he t 

corporatist ische, conservat ieve mode l 

te passe n De traditionele gezinsstruc 

tuur e n de nadruk op he t kostwinners

principe hebbe n dece nnia -lang hun 

stempel gedrukt op de be lon in gsstruc

tuur in N ede rland, op he t belas tings tel

se l en op het ste lse l va n sociale 

zekerhei d . Nog steeds is het belasting

stelsel niet vo ll ed ig geïndi vidualiseerd 

e n bestaan er nog kostwinnersbepalin

ge n in de soc iale zekerheid . De faci li 

te iten voor werke nde ouders me t 

zorgverp lich tingen kunnen als betrek

kelijk o nderontwikkeld worden be

schouwd . Dit all es heeft gevolge n voor 

de mate waa rin er in Nederland sprake 

is va n soc iale o nge lijkhe id tussen man

ne n e n vrouwe n. 

Verzorgingsstaten en sociale 
( on)gelijkheid 
Uit onderzoek b lijkt dat er een ve rband 

is tussen de w ijze waarop ve rzorgings

staten z ijn inge ri cht , e n de mate van 

socia le onge lij kheid di e e r tusse n man

ne n en vrouwe n bestaat. O m dit aan te 

geven , maak ik gebruik va n de zoge

naamde Geudemlated Deve/opn1e11 t I11dex, 

ee n maa t die door de Verenigde Nat ies 

ontwikkeld is ten behoeve va n de 

Vierde Were ldco nfere nt ie over 

Vrouwen in Being, geho ude n in sep

tember 1995. Deze maat is gebaseerd 

op vie r c riteri a: het aandee l va n vrou

wen in het nationaa l verdi ende inko

men , de levensverwachtin g in jaren van 

vrouwen in ve rge lij king met manne n, 

de graad va n analfabet isme van vrou

we n in verge lijkin g met mannen ; de 

deeln ame va n vrouwen aan het primair, 

secundair e n tert iair o nderwij s in ve rge

lijking met n~ a nnen . Wanneer ik mij be

perk tot de lidstate n va n Europa , 

o ntstaat bij rangordening van lande n 

op de genoemde index het vo lge nde 

beeld: 

1. Zwede n 14. Ita li ë 

2. Finland 18 . Belg ië 

3. Noorwegen 20. Nederland 

4 . Denemarken 25. Portugal 

5. U SA 27. Grieken land 

7. Frankrijk 30. Ierland 

10. Oostenrijk 34. Spanje 

13. Ver. Koninkrijk 35. Luxemburg 

Natuurlijk dringt zich de vraag op , 

waarom Nederland in deze rij van 

Europese lande n zo'n lage plaats in 

neem t . Dat blijkt ni et te liggen aa n de 

criteria als levensverwachtin g, ana lfabe

tisme of deeln ame aa n het onderwijs. 

Wel aan het lage aa ndee l dat vrouwen 

in Nederland hebben in he t nat io naa l 

ve rdi e nde inkomen: een aandeel van 

o ngeveer 25%. In algemene z in b lijkt 

uit internationaal-vergelijkend o nder

zoek dat vro uwe n baat hebbe n bij een 

overhe id die te n aa nzien van de combi 

natie arbe id/zorg beschermend e n regu

lerend o ptreedt . De soc iaal-econo

mi sche o nge lijkheid tussen manne n en 

vro uwe n nee mt toe , naarmate er op het 

vlak va n arbeid en zorg minder door de 

overhei d wordt geregeld. D eze interes

sa n te relatie vraagt ve rdere stud ie. 

Bin nen de beperkte ruimte va n deze 

discussieb ijdrage kan daar niet op wor

den ingegaa n. 

Ondanks deze lage tw inti gste pl aa ts 

v indt er we l uitbre iding va n de vrouwe

lijke beroepsdeelname pl aats in 
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Nederland. De zoge naamde bruto-par

t ic ipatie - we rke nde n e n werkloze n -

van vrouwe n tusse n 15 en 64 jaar, nam 

tusse n 198 1 e n 1994 toe va n 33% tot 

48%. H et gaat h ier om banen van ten

minste 12 uren pe r week. De beroeps

dee lname va n ma nn e n vertoont in dat 

ze lfde tijdsbestek ee n min of mee r sta

biel beeld: van 76% tot 75%. 

Complementariteit in taken 
van mannen en vrouwen 
H oe regelen e n organi sere n vrouwen 

en manne n deze be taalde arbeid binnen 

het Nederlandse overheidsregim e, dat 

toch ni et erg is toegesneden om de 

com binat ie arbe id/zorg eenvoudig te 

maken? De Nederlandse overheid blijkt 

vee l van wat o p he t vlak van arbe id e n 

zorg ka n worden gerege ld, tot de ver

antwoorde lijk he id va n de social e part

ners te ve rkl are n. Ik kom daar op terug. 

Laten we eerst bezien welke indi vidue le 

strategieë n vrouwe n en mannen inzet

ten om de combinatie van arbe id e n 

zorg mogeli jk te maken. 

In tegenste lling tot he t buitenland, 

blijkt ee n do min ante strategie in 

Nederland de o pti e va n deeltijdarbeid 

te zijn. Deeltijdarbeid van vrouwe n wel 

te verstaa n. Van de vrouwe n die in 

1994 12 uur o f meer per week werkten, 

deden zes van de tien dit minder dan 

35 uur pe r wee k. Met name voor ge

huwde v ro uwe n e n voor vrouwe n met 

kindere n bli jkt dee ltijd een belang rijke 

strategie o m de combinatie arbe id/zorg 

mogelijk te make n. In 1994 was slechts 

7% van de vrouwe n met minderja ri ge n 

kinderen in een vo lledi ge baan we rk

zaam. 

Deeltijdarbeid is een goede manier o m 

zowel betaa lde arbe id te ve rrichten e n 

tegelijkert ijd aa ndacht e n tijd te heb

ben voor de zorg thu is. Toch zitten er 
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in maatschappelijke zin ee n aa ntal be

zwaren aan de ee nzijdige ma ni er waar

op dee ltijdarbeid binn en de N ede r

landse same nl ev ing thans is ve rdee ld . 

Een eerste gevolg is, dat vrouwe n ve r

antwoo rde lijk blijve n voor de onbetaal

de zorgarbei d thuis. Ju ist hun re latief 

kle in e baan vormt daartoe immers ee n 

belangrijke legitim ering. Partt ime ba-

ne n betekenen ook dat het aa ndeel va n 

vrouwe n in he t nationale inkome n kle in 

blijft, hetgee n -zoal s we in het bove n

staa nde zagen - belangrijke consequen -

ti es hee ft voor hun sociaa l

econo mi sche positie e n daarmee voo r 

hun maatschappelijke weerbaarhe id. 

Bovend ie n dri ngen vrouwe n .op deze 

wijze slechts mondjesmaat tot de be

langrijke posities op de Nederlandse ar

be idsma rkt door. 

In ee n bepaalde zin zou me n kunne n 

spreke n va n ee n riskante opt ie voor 

vrouwe n. Wa nt wat zien we o m o ns 

hee n? Processe n van individuali se ring 

gaa n gepaa rd met een re lat ie f g rote 

kans o p echtscheidingen. Ontbonden 

huwe li jke n leveren in economische z in 

met name voor vrouwe n risico's op. 

r 

m 

m 

z 

m 

N 

z 
Vl 

m 

r 

m 

0 

Wanneer vrouwe n eenmaal ----------

hun baa n hebbe n opgezegd 

ter w ill e va n de zorg thuis , is 

het ni et eenvoudig om na 

een ech tsche iding op de ar

beids markt te rug te kere n en 

in het e ige n levensonder

houd te voorz ien Daar komt 

bi j dat ontwikkelinge n in de 

Mannen lopen 

emotionele risico's, 

wanneer ze hun 

aandacht voor zorg 

minimaliseren. 

socia le zekerheid steeds meer ui tgaa n 

van de ze lfstand ig heid va n me nse n. 

Me nse n moete n in toe neme nde ma te 

voor z ichzelf kunnen zorge n. 

Voorbee lde n hiervan zijn de ni euwe 

Alge me ne Bijstandswe t en de nieuwe 

Alge me ne Nabes taanden Wet. Een be

roep op de bij stand is ook voo r all ee n · 

staa nde vrouwe n met kinde re n all a ng 

411 I 
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niet meer vanzcll'>prekend. Llitkeringen 

na overlijden van de partner zullcn ai

leen \Vordcn gegeven aan die grocpcn 

nahcstaandcn, waarvan nict kan wor

den vcrwacht dat zij lvolledigl in hun 

eigen levensonderhoud kunnen voor

zien. 

Tcgcn dat uJtgang~punt van cigcn zclt

standigheid en mondigheid i'> aan het 

einde van de twintigste eeuw niet zn

veel in te brengen. lntegendeel ,\laar 

dan moet de politick er ook nnduhhel

zinnig blijk van gevcn. niet aileen in 

woorden maar ook itl daden, dat her 

haar ern<,t is met de economische zclt

'>tandigheid van vrouwen. Bij die ernst 

hoort een heleid dat een grotcrc zorg

zell<;tandigheid van 111annen aanmoe

digt en dat de stap naar de arbeids

markt voor vrouwen vergemakkelijkt 

Ecn vcrdcrc articulatie van een gezin')

en la111iliehelcid hinnen het CDA zou 

naar n1i_jn n1cning dczc zakcn n1octcn 

ondersteunen. Dat betekent dat een 

comple111entaire visie op de taken en 

rollcn van 111annen en vrouwen tot het 

verleden ZOU moeten hehoren. 

Vrouwen zowel als mannen dienen in 

de nahije toeko111st als het ware van alle 

mark ten thuis te zijn. 

Werk/zorgarrangementen in 
arbeidsorganisaties 
Zoill'> ik ill aangat wordt tn het huidige 

regeringshelcid een tlink stuk van de 

verantwoordclijkheid 0111 arheid en 

zorg te co111hineren hiJ de sociale part

ner<; ge\egd llij de hedriJvcn dus, die ill'> 

onderdeel van her arhcidsvonrwaJrdetl

overleg conditics crccren om de comhi

natie arheid/zorg heter mogelijk te 

111<1ken. Als dat daar ook daadwerkclijk 

geheurt, i' er niet zoveel aan de hand. 

lk heh echter nict de indruk dar fauli

teiten up het vlak van arbcid en znrg 

speerpuntcn ZtJn in het overlcg over ar

beidsvoorwaarden. De <;tudie die Sloep 

119951 in opclracht van de l:mancipatie

raad verrichrte nailr vrouwen en CAO's. 

laat zien clat er nog maar een minder

herd van de alge'>lntcn CI\O's - I'! van 

de SCJ - het rrcdikaat 'gec111ancipeerd' 

meekriJgen Fmancipatie bli1kr weinig 

priontett te hehbcn in de onderhande

lingen. Bovendicn bli1ken vrouwen een 

klein aandeel re lcveren in de ondcrhan

delingsdelcgaties Bij de werkgevers 

vormden ze 7%. bij hct CNV 12 ')(, en 

hiJ de 1-'1'-.:V-bonden 17%. 

Ondanb deze war somhere toonzet

ting gebeurt er wei wat op hcdrijl-;ni

veau. lk ged eerst een voorheeld uit hct 

buitcnland. nameliik hu Duitse hedrijt 

Dragerwerk AC, die de Duitse 'AtPilt-d of 

ihc mo>l _family _{t-ic11dly collt/Jillty' won in 

ICJCJ3. Nict vanwege het aandeel van 

vrou\vcn in hct rnanagcn1cnt ovcrigcn-;, 

dat wa-. in dat jaar slcchts 2%. Wei van

wege de grote nadruk op werkrl)den die 

een combinatic van arheid en zorg 1110-

gelijk mab:n. De opcningstijden van 

het beclrijf zijn van 7 tot 7 uur. wailrhij 

elke werkne111er van I() tot I 30 uur in 

elk geval aanwezig moct zijn [r h\ijkt 

ccn veelvoud van werktijdarrangcmcn

ten te hesraan: halve dagen 20 uur, 32 

uur twcc n1iddagcn vrij; 25 uur \Vaarvan 

19 in het hedrijf en (J uur telcwcrken, 

I R uur clrie dagcn van ze<, uur, duohil

nen van elk 20 uur. rlus de mogeli)k

heid om tiid. bijvoorbeelcl langcrc 

vakanties ol zorgvcrlof te kope11. 

l)aarnaaq kinderopvang voor zcstig 

tulltime-plaatsen, met de mogeli1kheid 

voor nuder' om samen met hun kindc

ren tc lunchen. En. heel helangriJk in 

ecn modern arheid/zorgheleid, een 

campagne die 111iltlnen ilanmoedigt om 

aldan niet tijdelijk hun vollcdigc werk

ti)cl in deeltijd 0111 te zetten. 
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ni e t mee r va nzelfsprekend . Uitkeringe n 

na overlijde n van de partner zul le n al

leen worde n gegeven aan die groepe n 

nabestaa nde n, waarva n niet kan wor

den verwach t dat zij (vo ll edig) in hun 

eige n leve nsonderh o ud kunnen voor

z ie n. 

Tege n dat uitga ngspunt va n e ige n zelf

stand ig he id e n mo ndig he id is aan het 

einde van de tw int igste eeuw n iet zo 

vee l in te bre ngen. Intege ndeel. lviaar 

dan moet de po li tiek er ook ondubbel

zinn ig blijk va n geve n, n iet all een in 

woorden maar ook in daden , dat he t 

haar ernst is met de eco no mi sche ze lf

standigheid va n vrouwen. Bij die e rnst 

hoort een beleid dat een grotere zorg

zelfstandigh e id va n manne n aanmoe

digt en dat de stap naar de arbeids

markt voo r vrouwe n vergemakkelijkt. 

Een verdere articulatie van een gezin s

en familiebe leid binnen he t CDA zou 

naar m ijn meni ng deze zaken moeten 

ondersteunen . D at betekent dat ee n 

co mpl ementaire visie op de taken e n 

ro ll e n van mannen e n vrouwen tot he t 

ve rl ede n zou moe te n behoren. 

Vrouwen zowe l als mann e n di e nen in 

de nabije toekomst a ls he t ware va n alle 

markte n thu is te zijn. 

Werk/zorgarrangementen in 
arbeidsorganisaties 
Zoals ik a l aangaf wo rdt in het hu idi ge 

reger in gs beleid een flink stuk van de 

vera ntwoorde lijkhe id om arbeid e n 

zorg te combin eren bij de sociale part

ners ge legd. Bi j de bedrijve n dus, die als 

onderdee l van het arbe idsvoorwaarde n

ove rleg co ndities creëren om de combi 

nati e arbeid/zorg beter mogelijk te 

make n. Als dat daar ook daadwe rkelijk 

gebeurt, is er niet zoveel aa n de hand. 

Ik heb echter niet de indruk dat faci li 

teite n op het vlak va n arbeid e n zorg 

speerpun te n z ijn in het ove rl eg over ar

be idsvoorwaarde n. D e stud ie die Sloep 

( 1995) in o pdracht va n de Emanc ipa tie

raad ve rri chtte naar vrouwen en CAO's, 

laat z ien dat er nog maar ee n minder

heid van de afges loten CAO's - 19 van 

de 89 - het predikaat 'geëmancipeerd' 

mee krijge n. Emancipatie blijkt weini g 

prio riteit te hebbe n in de o nderhande

linge n Bove ndi e n blijke n vrouwen een 

kle in aandeel te levere n in de o nderhan

de lingsde legati es. Bij de werkgevers 

vormde n ze 7%, bij het CNV 12% en 

b ij de FNV-bonden 17% . 

O ndanks deze wa t so mbe re toonzet

t ing gebeurt er wel wa t op bedrijfsni 

veau. Ik geef eerst een voorbee ld uit het 

bu itenland , name lijk het Duitse bedrijf 

Drägerwerk AC, di e de Duitse 'Award of 

t!Je 11/o st fa111ily friendly co111pa11y' won in 

1993 . N iet van wege het aa ndee l van 

vro uwe n in het managem ent ove ri gens, 

dat was in dat jaar slechts 2%. Wel va n

wege de gro te nadruk o p werktijden die 

een combinati e va n arbeid en zorg mo

ge lijk make n. De open ingstijden va n 

het bedrijf z ij n va n 7 tot 7 uur, waarb ij 

e lke werkn emer van I 0 tot 1.30 uu r in 

e lk geval aa nwez ig moet zijn. Er blijkt 

ee n vee lvoud va n werktijdarrangemen

ten te bestaan : ha lve dagen 20 uur; 32 

uur twee middage n vrij; 25 uur waarvan 

19 in het bedrijf en 6 uur te lewerken ; 

18 uur drie dage n va n zes uur; duoba

nen va n e lk 20 uur, plus de moge lijk

he id om tijd , bijvoorbee ld langere 

vaka nti es of zorgverlof te kopen . 

Daarnaast k in deropva ng voor zestig 

fu ll t im e-plaatse n, met de mogelijkheid 

voor o ude rs om same n me t hun ki nde

ren te lunchen. En , heel bela ngrijk in 

een modern arbeid/zorgbe leid, een 

campagne die ma nne n aanmoed igt om 

al dan ni et tijde lijk hun vo ll edi ge werk

tijd in dee ltijd om te zette n. 
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In Nederla nd is, opn ieuw in opdracht 

van de Emancipatieraad, onderzoek ge

daan naar arbeid/zorgarrangementen 

binnen bedrijven die als relatief vrouw

vriendelijk bekend staan (Van Stigt, 

1994) 

Voorbeelden hi ervan zijn Aegon NL, 

Ahol d , BSO/Origin, Center Parcs, 

Holec, INC Bank, KPN, /vlc Donald's 

NL, Nationa le Nederlanden Verzeke

ringen , Océ van der Grinten. Ook 

overheidsorga nisat ies: het departe ment 

van Binnenlandse Zaken, Ge mee nte 

Leiden , Universiteit van Amsterdam. 

Het onderzoek levert een beeld op van 

kinderopvangmogelijkheden (i n som

mige geva ll e n all ee n voor vrouwe n), 

bovenwettelijke regelingen voor ouder

schapsve rlof, calamiteitenverlof in in di

v iduel e geva ll e n, deeltijdbanen , echter 

nog maar moeizaam in de hogere func

ties. Soms ook mogel ijkheden tot thuis

werken en programma's voor 

herintreding. Ceen grootse doorbra

ken , a l met al, we l ee n erken nin g va n 

zorgverplichtingen. Primair echter ee n 

erke nning van zorgverplichtingen b ij 

vrouwe n. Verzoeken om oude rsch aps

ve rl of en werktijdreducties van man

nen blijken moeilijker te worden 

geaccepteerd of kunnen slechts tegen 

een hoge prijs - afzien va n carrièremo

gelijkheden - worden gekoch t. Dit af 

zien va n carri èremoge lijkheden ge ldt 

over igens ook vaa k voor vrouwe n. 

Vrouwen blijken echter de kosten va n 

dat gegeven ee rde r te neme n. D e sa

menlevi ng steu nt hen daar nog in , maar 

op de eenz ijdigheid daarvan heb ik in 

deze d iscuss iebijdrage gewezen . Het 

lijkt t ijd o m het streven naar een (mee r) 

ge lijke ve rdeling van arbe id en zorg 

tussen mannen en vrouwe n hoog op de 

politi eke agenda te zetten. Aan het 

CDAgez ins- e n fami liebele id o m daar

aan bij te dragen. 
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