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SOCIALE ZAKEN 

You go cybergirl! 
Tijd voor maatschappelijk ondernemen met ICT 

H et gaat er niet helemaal eerlijk aan 
toe. De media koppelen de discussie 

over de prestaties van Verstand direct aan 
het voortbestaan van haar functie. Dat is 
niet helemaal fair: het lijkt alsof zij nu bril
jant moet presteren en het bewijs moet 
leveren dat haar directie mag blijven. De 
lat ligt plots stukken hoger. 

Alternatief 

Critici verwijzen naar de afspraak dat 
Verstands directie in de toekomst moet ver
dwijnen. Er is immers ingezet op mainstre
aming - het onderbrengen van emancipa
tiebeleid bij alle departementen. Maar dat 
is volgens haar nog niet toereikend 
gebeurd. 'Met Pronk heb ik een afspraak 
om bestemmingsplannen ... ook te toetsen 
op locaties voor arbeid en zorg', zegt ze in 
het interview. Waarom alleen met Pronk 
iets afspreken? Er zouden voor de hele 
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ministerraad emancipatieafspraken en 
parameters moeten komen. Dan pas kan je 
stellen of het mainstreamen aardig lukt. 
Daar is ze nog mee bezig. Het geopperde 
alternatief, de roulerende portefeuille, zou 
'alleen maar chaos geven'. Ze is te beschei
den: rouleren schept niet alleen wanorde, 
maar maakt beleid ook afhankelijk van de 
persoonlijke affiniteit van bestuurders. Als 
die niet bestaat, wijkt het al te gemakkelijk 
voor andere prioriteiten. En als een 
bestuurder zich niet hard maakt voor 
nieuw beleid, komt het er ook niet. 

Doorbijten 

Verstand weet zelf allang dat je zonder 
doorbijten nergens komt. Stevig beleid is 
nodig, en daar werkt ze dan ook aan: flexi
belere en eerlijke arrangementen voor een 
leven lang werken, zorgen en leren - een 
mooi model voor het geëmancipeerde indivi

du. Dat is ook waar ze zich op con
centreert want 'je moetje wel op een 
boodschap richten'. Back to basics 
dus. Ze streeft naar een ideaal dat 
ultieme bewegingsruimte biedt aan 
individuen om zich te ontplooien 
Maar het heeft ook een nadeel: als 
allochtone vrouwen emanciperen, 
moeten ze zich altijd verhouden tot 
dit 'westerse' ideaal. Het vormt 
immers tegelijkertijd een referentie
punt dat soms ver kan staan van 
hun werkelijkheid. Zij zijn soms niet 
eens in staat om ongestraft buitens
huis te werken, laat staan tot flexi
bele regelingen. Er ontstaan twee 
werelden: die van de 'westerse geë
mancipeerden' en de groepen die 
zich tot hen moeten verhouden. Een 
voorval op een acht-maart-Iezing is 
hier illustratief voor. Op de vraag 
wat Nederlandse feministen van de 
tweede golf zouden kunnen doen 

1. In Haarlem gaan alle wijkraden on line in een 
slimme web ring: ook iets voor de vrouwenorganisa
ties? Verstand kan ook een site subsidiëren met 500 
'Frequently Asked Questions' voor meiden, met veel 
links en een contactplatform. (De Libelle-site mei 
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voor Marokkaanse meiden, wist niemand 
een antwoord. De volle zaal bleef ontluiste
rend stil. Niet uit onwil, maar gewoon, 
omdat niemand het wist. Dat geeft aan dat 
er nog veel schort aan de samenwerking 
tussen multiculturele groepen. Het is tijd 
dat Verstand zich hiervoor inzet. Daar hoor 
ik maar weinig over; haar beleid is me dus 
te eenzijdig. 

IeT 

Verstand heeft het wel over samenwerking 
in het algemeen. 'Het is ook interessant om 
te kijken wat je met ICT kan doen, hoe je 
(. .. ) organisaties met elkaar in contact kan 
brengen.' You go cybergirl!l Kennis uitwis
selen & informele, vlotte communicatie, 
dynamische netwerken onderling en com
municatie met de doelgroep, dat is allemaal 
hard nodig. Bovendien moet er ook een digi
tale kloof gedicht. Allochtone oudere vrou
wen bijvoorbeeld moeten ook on line kun
nen, maar de markt haalt ze er niet bij - ze 
vormen nu eenmaal niet de aantrekkelijk
ste consumentengroep. Samenwerken met 
Van Boxtel, die voor 'CT & de stad' geld 
heeft vrijgemaakt, is een goed idee. 
Verstand kan ICT ook inzetten voor 'de ver
breding en verankering van het draagvlak' 
waaraan ze refereert. Waarom geen markt
plaats on line creëren waar projectenplan
nen, losse ideeën, organisaties en mogelijke 
financiers worden verzameld? Dat schept 
mogelijkheden voor publiek-private sa
menwerking. Zijn de pijlen niet altijd op 
Verstand meer gericht, zoals zij zelf ook 
wenst. 

Genoeg te doen dus voor een staatssecreta
ris Emancipatiebeleid. Tijd voor differentia
tie in beleid en voor maatschappelijk onder
nemen met ICT. En dat is nog maar een 
greep uit de agendapunten voor een komen
de kabinetsperiode ... • 

lampolIvragen voor tielIers is lIiet voor niks zo pop
ulair.) Eell paar alldere ideeën zijn te villden op de 
site www.kabilletolllille.1I1 bij 'Emallcipatie & de 
illformatiesamellievillg. ' 
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