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Staatssecretaris nIet voet 
aan de grond 

Annelies Verstand: 'Het is vooral ook leuk aan de top' 

VVD-Kamerlid Frans Weekers wil
de een apart staatssecretariaat 
na deze regeerperiode opheffen. 

Emancipatie, redeneerde hij, moet inte
graal beleid van alle departementen zijn, 
en jaarlijks rouleren. Annelies Verstand is 
het er niet mee eens: 'Hetzelfde kan je zeg
gen over integratiebeleid en over jeugdza
ken. Weekers wil versterking van beleid 
dat iedere bewindspersoon hoog op de 
agenda moet hebben. Daarmee ben ik het 
wèl volstrekt eens. Ik maak momenteel de 
emancipatiedoelstellingen en financiële 
middelen per departement zichtbaar om 
de eigen verantwoordelijkheid van de vak
ministers boven water te krijgen en ze po
litiek aanspreekbaar te maken. Daarnaast 
heeft elk departement eigen emancipatiet
aakstellingen. Maar een jaarlijks roule
rende portefeuille brengt alleen maar cha
os. Je moet steeds weer nieuwe netwerken 
opbouwen, daar geloof ik echt niet in.' 

Aanjagen 

De quintessens van Verstands coördine
rende rol is vooral de aanjaag- en ontwik
kelfunctie van vaak onbespreekbare za
ken. 'Ik heb me zeer ingespannen voor een 
nationale rapporteur vrouwenhandel. 
Daarmee zijn we nu de eerste in Europa, 
en Justitie heeft het stokje overgepakt. 
Hetzelfde geldt voor de aanpak van huise
lijk geweld en genitale verminking. Ook 

door Arthur Olot 

Opzij verweet haar gebrek 
aan bevlogenheid. ~an lucht

fietserij doe ik niet, ik bliif 
liever met beide benen op de 

grond', zegt Annelies Verstand, 
'het zijn de resultaten die 

tellen.' Ook het verwijt dat ze 
te veel draalt met onderzoek, 
wijst ze resoluut van de hand. 

'Dit kabinet heeft al veel 
bereikt, ik ben bepaald geen 

ontevreden mens. Bij 
emancipatie past geen 

ongeduld, daarvoor is de klus 
te taai. De maatschappelijke 

cultuuromslag duurt zeker 
een halve generatie, en dan 

moet je een stevig beleid 
neerzetten.' Voor dat stevige 

beleid blijft een aparte 
staatssecretaris voor 

Emancipatie intussen bittere 
noodzaak. Bij uitstek een 

portefeuiUe voor D66. 
dat ligt nu bij Justitie, waar het hoort. e--------------_ 
Kijk hoeveel discussie er twee jaar geleden 
ontstond over de Wet Arbeid en Zorg. Er is toch een forse cultuur
omslag op gang gekomen, de combinatie arbeid en zorg is nu een 
hot item. Mensen praten er met elkaar over. Ook steeds meer 
mannen beginnen dat gewoon te vinden. Als je over nieuwe dingen 
begint is de eerste reactie altijd: ''Waarom moet dit nu weer?" 
Maar dan dringt er besef door, wordt het overgepakt en gaat het 

Weerbarstigheid 

Verstand: 'Roger van Boxtel en ik hebben 
dezelfde weerbarstigheid in portefeuille. 
Het gaat om beleid dat alles en iedereen 
raakt terwijl er niet als vanzelf aandacht 
voor bestaat. Je moet alle maatschappelij
ke krachten activeren, voor "elke cent" 
strijd leveren. Het gaat om een cultuur
omslag. "Gij zult"-wetgeving werkt bij zo'n 
portefeuille niet. Frankrijk, Duitsland en 
Scandinavische landen hebben al vijftien 
jaar "quoteringen" van vrouwen in de wet. 
In Frankrijk moet 40% van de kieslijst 
vrouw zijn, anders krijg je een boete. En 
toch doet Nederland het inmiddels niet 
slechter met vrouwen in de top of de ba
lans tussen werk en privé.' 
Ook na correctie van Europese statistie
ken (Nederlandse vrouwen die minder dan 
twaalf uur werken, tellen niet mee) ligt de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in Scan
dinavië intussen nog wèl hoger dan in Ne
derland. De oorzaak daarvan is volgens 
Verstand dat die landen in de jaren zestig 
de krapte op de arbeidsmarkt niet gingen 
bestrijden met arbeid uit mediterraan ge
bied, zoals Nederland, maar ervoor kozen 
om de arbeidsparticipatie van vrouwen te 
vergroten en te investeren in voorzienin
gen zoals kinderopvang en verlofmaatre
gelen. Exact de voorzieningen waarvoor 
het kabinet nu veel nieuw beleid ontwik
kelt of, anders gezegd, achterstallig onder
houd moet wegwerken. Intussen heeft de 
Scandinavische voorsprong ook een scha

dus werken, het is vanzelfsprekend geworden.' 

duwzijde. Verstand: 'Dat proces keert zich in die landen overigens 
tegen zichzelf: er moeten zoveel collectieve voorzieningen betaald 
worden, dat iedereen moet gaan werken. Bovendien vertellen mijn 
Scandinavische collega's dat de verdeling van betaalde en onbe
taalde arbeid tussen mannen en vrouwen nog schever is dan bij 
ons. Zo neemt ondanks de riante regelingen maar 12 procent van 
de vaders betaald ouderschapsverlof, in Nederland is dat bij qua 
betaling vergelijkbare sectoren zoals de rijksoverheid maar liefst 
45 procent.' De alltellr is eindredactellr van Idee. 
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'Aan luchtfietserij doe ik niet, 

het gaat om de resultaten' 

Keukens 

Verstand: 'Mijn uitgangspunt is dat dwingende normen niet meer 
van deze tijd zijn. We hadden een standaard patroon waarin hij 
werkte en kostwinner was, en zij zorgde. De dienstverlening speel
de zich overdag af omdat zij toch thuis was. We zitten nu in een 
samenleving waarin hij werkt en daarbij zorgt, en zij zorgt en 
daarbij werkt. Bij hogeropgeleiden soms ook andersom. En als de 
samenleving verandert, dan moet je als overheid je beleid aanpas
sen en die ontwikkeling stimuleren. Daar staat D66 tussen PvdA 
en VVD: de een zegt dat alles zich vanzelf in de markt regelt, de 
ander wil dwingend collectieve regelingen tot stand brengen. Ik 
zeg: je moet zelf kunnen kiezen, maar er moet wel iets te kiezen 
zijn. Maak dus wetgeving als sociale partners het laten afweten 
terwijl er wel behoefte bestaat. Maar sluit dan individueel of sec
toraal maatwerk en flexibiliteit niet uit. Dàt is het centrale punt 
van discussie bijvoorbeeld bij de Wet Arbeid en Zorg.' 
Ook in hun levensloop moeten mensen kunnen variëren. 
Verstand: 'Als je jong en ongebonden bent en flitsend carrière wilt 
maken, is er toch niets op tegen om zestig, zeventig uur per week 
te werken? Maar als je kleine kinderen hebt of een zieke partner, 
moet het mogelijk zijn om te temporiseren. We stimuleren de flexi
biliteit van de werkdag: met flexibele werktijden en telewerken 
thuis. Hetzelfde geldt voor de flexibiliteit van de werkweek: min
der dagen meer uren, de ene week meer dagen dan de andere. 
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Je hebt een mooie parallel met onze keukens. Vroeger kon je kie
zen uit drie kleuren Bruynzeel, tegenwoordig heb je tal van indi
viduele keuzemogelijkheden. Met auto's precies hetzelfde. Ford 
riep dat alle kleuren mogelijk zijn, zolang het maar zwart is. 
Tegenwoordig is alles mogelijk, en mensen willen dat maatwerk. 
Niet alleen bij materiële maar ook bij immateriële zaken. Iedereen 
wil zelf kunnen kiezen. In die zin voel ik me ook zeer D66: het 
bevorderen van een zo groot mogelijke individuele keuzevrijheid.' 

Levensloopdenken 

'Partijgenote Arthie Schimmel heeft onlangs een motie ingediend 
over het levensloopdenken, dat is een interessante ontwikkeling. 
De tijd van de standaardlevensloop leren-werken-pensioen is in 
rap tempo aan het vervliegen. Variaties in arbeidsduur of loop
baanonderbreking en levenslang leren maken steeds vaker deel 
uit van onze "gemiddelde" loopbaan. Verplicht stoppen met wer
ken op je 65ste zal minder worden geaccepteerd. De behoefte zal 
toenemen aan de opbouw van een carrière naje 45ste, als de kin
deren wat ouder zijn. De variatie in levenslooppatronen vraagt om 
afstemming met ons fiscale systeem, het pensioenstelsel, het 
sociale verzekeringssysteem. We verkennen momenteel hoe je in 
een variërend levenslooppatroon de band met de arbeidsmarkt 
duurzaam kan behouden en je hele leven economisch zelfstandig 
kan blijven.' 
'Overigens, mij wordt vaak gevraagd waarom ik zo tamboereer op 
die economische zelfstandigheid door ' arbeidsparticipatie. 
Daarmee zou ik de onbetaalde zorg onderwaarderen. Maar dat is 
flauwekul, want economische zelfstandigheid bepaalt de ontwik
keling van je sociale netwerken buiten de deur en je relaties met 
de arbeidsmarkt. En dat heeft alles te maken met de machtsba
lans thuis. Als je geen inkomen hebt, heb je een andere machts
verhouding met je partner, dan ga je ook anders om met het inko
men. Een aantal universiteiten heeft net een rapport uitgebracht 

'Gij zult-wetgeving werkt bij 

deze portefeuille niet' 

over seksueel geweld in Nederland, en hun eerste en belangrijkste 
aanbeveling is dat je ervoor moet zorgen dat vrouwen economisch 
zelfstandig kunnen zijn. Dat is bepalend voor een onafhankelijker 
positie en meer zeggenschap over het eigen leven. Ze staan dan 
ook thuis sterker, vooral ook als het misloopt. Ze hoeven zich niet 
alles te laten welgevallen.' 

Investeren 

'Sociale partners en kabinet hebben investeringen in employabili
ty hoog op de agenda staan. Kennis veroudert steeds sneller, ieder
een moet blijven doorleren. 'Ibch zie ik dat veel werkgevers meer 
in mannen investeren dan in vrouwen. Een vrouw kan per slot 
van rekening zwanger worden, maakt mogelijk meer gebruik van 
ouderschapsverlof, zal haar loopbaan wellicht eerder beëindigen 
vanwege "verantwoordelijkheden" voor de zorg thuis. Dat is een 
typisch probleem van een samenleving in de overgangsfase: weg 
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van het oude kostwinnersdenken, op naar een nieuw model waar 
beide partners volwaardig werken. Al die Raden van Bestuur 
bezweren me dat ze investeren in vrouwen, ze halen ze binnen, 
geven hun als trainee een intensieve opleiding, en dan beginnen 
ze aan die carrière. Maar als ze tegen de veertig lopen, speelt de 
biologische klok op en kunnen ze weer opnieuw beginnen. Maak 
dan afspraken over de combinatie werk-privé, zeg ik dan. Laat ze 
twee jaar rustiger meedraaien, maar zorg dat ze hun netwerken 
blijven onderhouden, zich blijven scholen. Dan stappen ze twee 
jaar later op de volgende sport van de ladder.' 

'Ford riep dat alle kleuren 

mogelijk zijn, zolang het 

maar zwart was' 

'Waar ik trots op ben, is de eerste klus die ik geklaard heb: de ver
lofspaarregeling. Dat is een mooie regeling: je vakantie verjaart 
niet meer in twee maar in vijf jaar, je mag geld sparen waar je 
geen belasting over betaalt, je mag tijd sparen. De fiscale stimule
ring van betaald ouderschapsverlof heeft ook heel wat strijd 
gekost. Een aanzienlijke verbetering is ook het kortdurende 
betaald zorgverlof dat onlangs in de Kamer is behandeld. De helft 
van de vragen aan de publiekstelefoon van het ministerie, zo'n 
11.000 per maand, gaat over Arbeid en Zorg. Dit raakt echt ieder
een.' 

Verbreding 

'We hebben heel veel vrouwenorganisaties in Nederland en ze roe
pen allemaal om meer geld, maar ik wil zeker weten dat het goed 
wordt besteed. Wat ik lastig vind, is dat ze primair altijd mijn kant 
opkijken. Af en toe heb ik het gevoel 51% van het leed van de 
Nederlandse samenleving op mijn 
nek te hebben, namelijk de vrou
wen. Wat we vanwege de ver
breding en verankering van het 
draagvlak steeds meer doen is de 
verbinding leggen tussen overheid, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, dat is de "mainstre
aming" van de emancipatie. 
Vrouwenorganisaties zouden er 
goed aan doen daar veel meer aan
dacht aan te besteden. Daarbij is 
het ook interessant om te kijken 
hoe je IeT kunt gebruiken om al die 
partijen met elkaar in contact te 
brengen. Dat heeft fantastische mo
gelijkheden.' 
Vrouwen dreigen intussen ook in de 
ICT nieuwe achterstanden op te 
lopen. Verstand: 'Het imago van de 
ICT-sector is te technisch. Natuur
lijk is dat onzin, het is een commu-
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nicatiemiddel. Het gaat erom hoe je op de juiste manier informa
tie overbrengt naar de ontvanger, daar pas je de techniek op aan. 
Het is bekend dat vrouwen meer chatten, meer hun gsm'tje 
gebruiken om relaties te onderhouden. Waar de tweede emancipa
tiegolf ideologisch begon, en dat was terecht in die tijd, zit ik nu 
meer op de toer van het economisch belang. Een bedrijf moet goed 
communiceren, en vrouwen communiceren anders en gaan anders 
met techniek om, dan mannen. Technische opleidingen zoals in 
Eindhoven beginnen daar rekening mee te houden. Als je ook de 
sociale kant van techniek uitdrukkelijk in de profilering laat door
werken, blijkt het aantal vrouwen in technische opleidingen toe te 
nemen. In de communicatiesector is de helft vrouw, ook in de 
reclamewereld en bij pr-bureaus zijn veel vrouwen werkzaam. Ik 
zal nooit spreken over dé vrouw of dé man, maar er bestaan wel 
vrouwelijke waardepatronen, en communicatie is daarmee ver
bonden.' 

Mythen 

'Onmisbaarheid is een mythe uit de tijd van het oude kostwinner
schap. Dat kon toen ook, er was immers altijd iemand thuis. Maar 
hoeveel van de leden van Raden van Besturen hebben er geen 
commissariaten bij andere bedrijven bij, of een hoogleraarschap? 
Als ze voor het bedrijf de helft van de tijd in het buitenland ver
blijven, zijn ze er ook niet. Veel mensen doen tegenwoordig aan 
jobhoppen, hoezo onmisbaar? Als staatssecretaris werk ik ook 
geen 80 uur in de week, dan werk je niet meer vruchtbaar. Je 
brandt jezelf op, het gaat ten koste van je sociale relaties. Ik wil 
na deze kabinetsperiode niet thuiskomen om me afte moeten vra
gen waar mijn familie is gebleven, en mijn vrienden. Verwaarloosd 
huis, ikzelf verwaarloosd, dat wil ik niet. Mensen denken dat het 
goed voor hun imago is als ze altijd druk zijn. Absolute mythe! Het 
komt zowel de kwaliteit van je werk als de kwaliteit van je leven 
ten goede als je een topfunctie in harmonie met je privéleven com
bineert. Natuurlijk kunnen er tijden van topdrukte zijn, maar je 
moet over een langere periode wel evenwicht opbouwen.' 
'Goed opgeleide vrouwen zijn helemaal niet moeilijk te vinden. Je 
moet natuurlijk wel de ambitie hebben, je moet iets met macht 
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hebben, daar praten veel vrouwen nog besmuikt over. Maar er is 

niets mis met macht, het erom hoe je daarmee omgaat. Gelukkig 
is het in dit kabinet en de landelijke politiek met de vertegen
woordiging van vrouwen vrij goed gesteld, maar in het bedrijfsle

ven heb je nog bijzonder weinig rolmodellen. Vrouwen aan wie je 
je kunt optrekken. Daar is echt nog een wereld te winnen. 
Vrouwen moeten weten dat het vooral ook leuk is om in de top te 

werken.' 

Sociaal-liberaal 

'De wijze waarop ik de Wet Arbeid en Zorg heb vormgegeven is 
typisch D66, het zoeken naar een evenwicht van belangen van 
werkgevers en werknemers, het bevorderen van een combinatie 
werk/privé die ook bijdraagt aan de modernisering en flexibilise

ring van de arbeidsverhoudingen, terwijl je belangrijke inhoude
lijke vernieuwingen aanbrengt in het stelsel. Je schept wettelijke 

'De Wet Arbeid en Zorg is 

een sociaal-liberale wet' 

mogelijkheden zodat individuele werknemers zelf kunnen kiezen 
zonder eenzijdig dwingende rechten van werknemers waarbij je de 
bedrijfsbelangen uit het oog verliest. Die juiste samenhang tussen 
sociaal en economisch belang geeft de wet een heel duidelijk D66-
stempel. Deze wet is sociaal-liberaal!' 
Verstand: 'Er ligt nu ook een heel mooi Meeljarenbeleidsplan 

Emancipatie, met veel concrete actiepunten en een moderne visie 
op de samenleving. Er zitten hele duidelijke vernieuwingsslagen 
in. Met Pronk heb ik een afspraak om bestemmingsplannen niet 
alleen meer te toetsen op milieu en financiën, maar ook op locaties 
voor arbeid en zorg: kinderopvang, winkel, school, OV-halte. En 
we hebben het over de experimenten Dagindeling. Het denken 
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vanuit taakcombineerders, ook in de sfeer van de ruimtelijke 

ordening. Ook de ontwikkeling van de persoonlijke dienstverle

ning, het ondernemerschap in de persoonlijke dienstverlening, 
vind ik heel vernieuwend. Hoe kan je daar een volwaardige bran
che van maken, zodat mensen die zorgtaken uit willen besteden 

dat op een betaalbare en toegankelijke manier kunnen doen? En 
dan gaat het dus niet alleen om yuppen, maar ook om mensen met 
minder inkomen. Dat is een interessante, moderne ontwikkeling. 
Het is heel goed om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevor

deren, daar moeten we vooral mee doorgaan want economische 
zelfstandigheid blijft een belangrijk speerpunt in het emancipa
tiebeleid. Maar zoals we vijftien jaar geleden de fout hebben 
gemaakt niet te investeren in kinderopvang, moeten we bedacht 
zijn op de gevolgen van de stijgende arbeidsparticipatie voor de 
informele zorg, voor mensen die ernstig ziek zijn, voor kinderen, 
voor de mantelzorg. Ik ben daar nu samen met Els Borst mee 
bezig. Het is belangrijk dat we die slag nog deze kabinetsperiode 
maken. Zulke vernieuwingsslagen komen voort uit het D66-den
ken. Wat dat betreft geloof ik inderdaad dat we ervoor moeten zor
gen dat we als partij mee blijven doen en dat we op z'n minst de 
vierde partij in het land blijven.' • 

Vijf gerealiseerde voornemens van 
Annelies Verstand 

1. Sinds april 2000 heeft Nederland een nationaal rapporteur 
vrouwenhandel die tot taak heeft om inzicht te geven in aard 
en omvang van vrouwenhandel, de opsporing en vervolging van 
daders en hulpverlening aan slachtoffers. 

2. Per 1 juli 2000 trad de Wet Aanpassing Arbeidsduur 
(WAA) in werking, waarmee werknemers het recht hebben om 

hun huidige wekelijkse arbeidsduur in te korten dan wel uit te 
breiden en zodoende - in overleg met de werkgever - beter af te 
stemmen op privé-omstandigheden. 

3. Per 1 januari 2001 traden de stimuleringsregeling 
betaald ouderschapsverlof en de verlofspaarregeling in 
werking. De overheid bevordert met de fiscale stimuleringsre
geling dat sociale partners afspraken maken over betaling van 
ouderschapsverlof. De verlofspaarregeling stelt werknemers in 
de gelegenheid om voor de financiering van verlofperiodes maxi
maal 10% van het bruto jaarsalaris in tijd of geld te sparen met 
uitstel van de belasting- en premieheffing. 

4. De vakantiewetgeving is per 1 februari 2001 belangrijk 
veranderd. Vakantiedagen veljaren niet meer in twee jaar tijd, 
maar in vijf jaar, waardoor ze langer kunnen worden opge
spaard zodat de werknemer langere tijd betaald vrij kan nemen. 
Het is nu ook mogelijk om aanzienlijk meer vakantiedagen afte 
kopen om verlofstuwmeren te voorkomen en onbetaald verlof te 
financieren. 

5. Zestig miljoen gulden subsidie voor 137 experimenten met de 
dagindeling om arbeidstijden beter af te stemmen op ope
ningstijden van scholen en kinderopvang, verbetering van de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en facili
teren van de combinatie van werk, privé en persoonlijke dienst

verlening. 
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