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'Paars' en de 
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In emancipatiekringen 
waren de verwachtingen 

emancipatiebeleid 
hoeverre het kabinet
Kok haar beloften uit 
het regeerakkoord heeft bij het aantreden van het 

'paarse' kabinet in 1 9 9 4 
hoog gespannen. Dit hield 
niet zozeer verband met 
de aanwezigheid van maar 
liefst vier vrouwelijke 

JOYCE OUTSHOORN 
waargemaakt. Het kabinet 
maakte de modernisering 
van het gezin de inzet van 
haar beleid: het traditio-Hoogleraar Vrouwenstudies, Rijksuniversiteit Leiden 

ministers, vijf vrouwelij-
ke staatssecretarissen en enkele mannelijke minis
ters die er geen geheim van maakten dat zij ook hun 
kinderen naar school brengen en graag om zes uur 
thuis willen eten. Neen, die hoge verwachtingen 
golden het ontbreken van het co A. Afgerekend zou 
kunnen worden met de langdurige stagnatie in het 
beleid, die men toeschreef aan het ontbreken van de 
benodigde politieke wil om nu echt eens een aantal 
kwesties te regelen: het afschaffen van de nog 
bestaande kostwinnersvoordelen, realisering van 
meer kinderopvang en de invoering van een aantal 
hervorrningen in de familierechtelijke sfeer die 
recht zouden doen aan de ontstane pluriformiteit 
van leefvormen. 

De impasse waarin het emancipatiebeleid ver
zeild was geraakt, werd toegeschreven aan het 
COA, de constante in aile kabinetten sinds het ont
staan van het emancipatiebeleid in 1 9 7 4. Lang 
hield deze partij vast aan het traditionele gezin met 
kostwinner en huisvrouw. De grondhouding van de 
kabinetten-Lubbers was dan ook de trend van vrou
wen richting de arbeidsmarkt weliswaar als onom
keerbaar te accepteren, doch niet bepaald aan te 
moedigen 1 • N u was het evenmin zo dat de respec
tievelijke coalitiepartners van het COA emancipatie 
zo hoog op hun politieke agenda hadden staan dat zij 
bereid waren om het COA te bruuskeren. Maar met 
de uitsluiting van het co A uit het paarse kabinet van 
PvdA, o66 en vvo zouden een aantal blokkades 
eindelijk kunnen worden opgeruimd en zou het 
emancipatiebeleid een krachtige impuls krijgen, zo 
was de hoop en verwachting. 

Nu, vier jaar later, is het optimisme getemperd 
en zijn de meningen verdeeld over de vraag in 

nele kostwinnersmodel 
moest plaats gaan maken 

voor het patroon van 'de geemancipeerde en econo
misch zelfstandige burger, onder voorwaarde dat 
dit niet zou lei den tot grotere sociale ongelijkheid '2. 

Daartoe, zo stelde het, is 'een gelntegreerde aanpak 
van werkgelegenheid en zorg, sociale zekerheid en 
fiscale wetgeving van het emancipatiebeleid nodi g . 3 

Er zou voor mensen keuzevrijheid moeten komen 
om gedurende hun Ieven verschillende rollen te 
vervullen, met de mogelijkheid om de verantwoor
delijkheid voor betaalde en onbetaalde arbeid te 
delen, en met gelijke rechten op sociale zekerheid. 
Verder was het kabinet van mening dat verruiming 
van de kinderopvang moest worden voortgezet, 
omdat het gebrek hieraan voor vele vrouwen een 
reden is om met werken te stoppen of er niet aan te 
beginnen. 

In dit artikel zal ik betogen dat de afgelopen vier jaar 
een bijzondere verschuiving in het emancipatiebe
leid is opgetreden; niet aileen is het emancipatiebe
leid vooral arbeidsmarktbeleid geworden, maar in 
tegenstelling tot eerdere kabinetten, treedt de 
overheid nu dwingender op. Om dit aan te ton en zal 
ik allereerst ingaan op het emancipatiebeleid zoals 
dat zich tot 1 9 9 4 ontwikkelde. Vervolgens 
bespreek ik het beleid van het kabinet-Kok, waarbij 
ik laat zien hoe de ommekeer in de beleidsfilosofie 
heeft geleid tot enkele opmerkelijke veranderingen, 
maar ook tot pijnlijke verliezen. Tot besluit pleit ik 
voor een duidelijk toekomstkeuze in het emancipa
tiebeleid: kiezen we voor betaalde arbeid met vee! 
zorgvoorzieningen of creeren we in de toekomst 
naast arbeid ook tijd om zelf te zorgen? 



Keuzevrijheid if economische zelfstandigheid 
Blikt men terug op het beleid van de afgelopen 
twintig jaar, dan valt op dat ondanks de verschillen
de visies op het 'vrouwenvraagstuk' van de diverse 
politieke partijen, de continuteit in de onderliggen
de beleidsfilosofie groot is. 4 Werd in de jaren zeven
tig emancipatie vooral gedefinieerd als een sociaal
culturele kwestie, op te lossen door bewustwording 
en mentaliteitsverandering, in de jaren tachtig 
wordt de wortel van het probleem gelokaliseerd in 
het gebrek aan economische zelfstandigheid van 
vrouwen. Dit kreeg zijn beslag in het Beleidsplan 
Emancipatie van I 9 8 5, een nota die tot I 9 9 4 de 
grondslag van het huidige beleid vormde . Het 
'vrouwenvraagstuk' wordt dan gedefinieerd in ter
men van ongelijke macht; de ongelijke machtsposi
tie van vrouwen heeft hen in een afhankelijke positie 
gebracht, die hen belet haar Ieven naar eigen keuze 
in te richten. Deze situatie kan aileen doorbroken 
worden door het creeren van een grotere zelfstan
digheid voor vrouwen. Om die te bereiken acht het 
BeleidsplanS het essentieel dat iedere volwassene de 
mogelijkheid moet hebben in het eigen levenson
derhoud te voorzien en voor zichzelf te zorgen. 
Hier ligt de kiem voor de ontwikkeling van een 
emancipatiebeleid waarin betaalde arbeid voorop 
komt te staan. 

De continui"teit tussen het vroegere en latere 
beleid lag ook besloten in de visie op de rol van de 
staat. Van meet af aan benadrukte achtereenvolgen
de kabinetten de ' noodzakelijke terughoudendheid' 
van de overheid in de emancipatiekwestie. De over
heid, zo stond steeds vermeld in de nota's, moet de 
keuzes van individuen in de persoonlijke levenssfeer 
respecteren en 'de emancipatie' niet dwingend 
opleggen. Zij moet zich beperken tot het wegne
men van discriminerende elementen en het bijdra
gen aan bewustwording, maar moet daarbij steeds 
rekening houden met de diverse meningen over 
emancipatie, zo heette het in I 9 7 7. 6 Het 
Beleidsplan uit I 9 8 5 benadrukte dat de overheid 
voorwaarden kan scheppen en barrieres kan slech
ten, doch in de privesfeer mag men niet ingrijpen. 
De individuele keuzevrijheid en de pluriformiteit 
aan leefvormen stellen hun grenzen. Daarmee bot-

sen er in het emancipatiebeleid steeds twee funda
mentele waarden: individuele keuzevrijheid en eco
nomische zelfstandigheid. Waar het de kabinetten 
tot I 9 9 4 om ging was de bescherming van het tra
ditionele verzorgingsarrangement van de kostwin
ner met huisvrouw. Het ging om de vrije . keuze 
huisvrouw te worden (c .q. er een te hebben). Een 
doelstelling die als zodanig haaks stond op het doel 
van de economische zelfstandigheid uit het 
Beleidsplan. 

Toch krijgt die notie van economische zelfstan
digheid langzamerhand de overhand. Deels was dit 
het gevolg van het feit dat de andere doelstellingen 
uit het Beleidsplan, behalve die van het verzekeren 
van gelijke rechten, slecht waren uitgewerkt in con
crete beleidspunten. Het kwam echter vooral 
omdat die economische zelfstandigheid uitstekend 
bleek te passen in het credo van de achtereenvol
gende kabinetten Lubbers . Economische groei was 
irnmers de hoofddoelstelling van het toenmalige 
regeringsbeleid; te bereiken door stimulering van 
de particuliere investeringen, het terugbrengen van 
het financieringstekort en het verlagen van de col
lectieve lastendruk. Dit laatste won het van het 
principe van de gelijke rechten bij de grote stelsel
herziening van de sociale zekerheid in I 9 8 6 , zodat 
vrouwen geen zelfstandige uitkeringsrechten kre
gen (of konden hopen op de verhoging van de uitke
ringen). Daarmee verschoofhet accent op economi
sche zelfstandigheid naar zelfstandigheid, maar in 
het kader van het volumebeleid kon die aileen 
bereikt worden door betaalde arbeid. De kabinetten 
van CDA en vvo deden echter weinig om de nood
zakelijke voorwaarden hiervoor te scheppen, zoals 
kinderopvang, aangepaste schooltijden en voldoen
de betaald werk en mannen aan te zetten om hun 
deel van opvoeding en huishouding op zich te 
nemen. De logische consequentie van de keuze voor 
zelfstandigheid via betaalde arbeid - de inperking 
van de individuele keuzevrijheid van vrouwen om 
geen betaalde arbeid te verrichten - liet toen niet 
lang op zich wachten. In I 9 8 6 werd de 'I 9 9 o
maatregel' ingevoerd, waarin de kostwinnerstoesla
gen in de ww en wwv werden afgeschaft voor de 
generaties geboren na I 9 7 I . 

1 • Zeals af te lei den valt uit: Beleidsplan 
Emancipatie, Handelinaen Tweede Kamer, 

zittingsjaar 1 9 8 4 · 1 9 8 5, 1 9 o 52 , nr 2, 
p.2; p. , 2. 
2. Handelinaen Tweede Kamer, zittingsjaar 
'99 3 - I 994, 2 3 7 15, nr 1 1. 

4· Keuzenkamp, S. en A. Teunissen, 
Emancipatie ten halve aereaeld. Continuileit 
en inenainB in het emancipatiebeleid, Den 
Haag: VU GA, 1 990; Outshoorn, J., 
Ontwikkeling van probleempercepties . 
Omslag in het emancipatiebeleid, in: 

ontwikkelinB in Nederland , Assen: Van 
Gorcum, 1996,pp. IJ2 - t46. 
5. Beleidsplan, op cit. , "p. 1 3 . 
6. Emancipatie . Proces van verandering 
en groei. Handelinaen Tweede Kamer, zit
tingsjaar 1976 - 1977, 14496,nr2,p. 
9 · 3· idem. Klok, P.J . , 0 van Heffen en M .S. de 

Vries (red.), Culturele dynamiek en beleids-
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Men kan over deze periode echter niet zeggen 
dat het !outer om sociaal-economische strijdpunten 
ging, omdat tegelijkertijd een aantal andere belang
rijke ontwikkelingen werden geentameerd. Zo 
werd vanaf I 9 8 4 de bestrijding van (seksueel) 
geweld serieus ter hand genomen, onder meer door 
middel van een subsidiebeleid voor de opvang van 
slachtoffers, en werd er aanzienlijke vooruitgang 
geboekt in het onderwijsemancipatiebeleid. Het is 
ook de periode waarin de vrouwenbeweging zich als 
invloedrijke politiek actor weet te institutionalise
ren, daarbij krachtig geholpen door het subsidiebe
leid van (vooral) de rijksoverheid. 

Na het aantreden van de nieuwe regeringscoali
tie c D A-PvdA in 1 9 8 9 bleven de algemene doel
stellingen van het emancipatiebeleid grotendeels 
intact. Men koos in I 9 9 2 voor drie speerpunten 
die binnen dit kader vielen: vergroting van het aan
tal vrouwen in de politieke en maatschappelijke 
besluitvorming, de herverdeling van onbetaalde 
arbeid en de vergroting van de zorgverantwoorde
lijkheid van mannen 7. De gelijke-rechten-doelstel
ling uit eerdere beleidsnota's verdween, omdat het 
kabinet deze inmiddels bereikt achtte. De langjarige 
operatie 'Anders geregeld', gestart in 1 9 7 8 , waar
in aile discriminerende bepalingen voor vrouwen in 
wetgeving werden opgespoord en verwijderd, 
werd dan ook in I 9 9 I beeindigd. Nog bestaande 
ongelijke rechten binnen pensioenregelingen en de 
bijstand bleven; die vielen buiten het kader van het 
emancipatiebeleid. 

Met de speerpunten werd geprobeerd het beleid 
uit de impasse te hal en, maar door de uitwerking 
van het beleid bleek de eerdere kritiek op het eman
cipatiebeleid - de in perking tot betaalde arbeid - nog 
altijd terecht. 8 Dat in deze periode het idee van 
stagnatie ontstond, werd ook ingegeven door het 
feit dat de verantwoordelijke staatssecretaris voor 
emancipatiezaken, te weten Elske ter Veld (PvdA), 
ook de sociale zekerheid in haar portefeuille had. 
Niet aileen eiste dit terrein, gegeven de prioriteiten 
van het kabinet, de meeste aandacht op; het botste 
tegelijk met de doelstellingen van het emancipatie
beleid. Een impasse is onder dit kabinet wel door
broken: Hedy d' Ancona (PvdA) wist als minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de 

PP· 353-369. 

Stimulerinosmaatrenel Kinderopvano I 9 8 9 - I 9 9 5 
door te voeren waarmee de kinderopvang in 
Nederland eindelijk een krachtige stimulans kreeg. 

De ommekeer 
In lijn met het regeerakkoord van I 9 9 4 zette de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Melkert (PvdA) van meet af aan in op de integratie 
van het emancipatiebeleid in het overige beleid van 
Sociale Zaken. De groei van de werkgelegenheid 
heeft stevig meegewerkt aan het bereiken van de 
centrale doelstelling van het kabinet: werk, werk en 
nog eens werk, ook voor vrouwen. Vrouwen heb
ben volop geprofiteerd van de groei: in 1 9 8 8 werk
te 3 6% van aile vrouwen tussen de 1 5 en 6 4 jaar 
buitenshuis, in 1 9 9 o 3 9%, en in 1 9 9 6 45%. 9 De 
werkloosheid onder vrouwen daalde in dezelfde 
periode van 13% naar 8%. Verder kwam 'paars' 
tot enkele opmerkelijke besluiten die raakten aan 
een aantal eisen die a! heel lang op de agenda van de 
vrouwenbeweging stonden. Hervorming van de 
winkeltijden bleek zonder het CDA in het kabinet 
eindelijk te realiseren, waardoor winkels 's avonds 
Ianger open kunnen blijven . Deeltijdwerkenden 
krijgen eenzelfde rechtspositie als voltijdswerken
den. In de nieuwe Arbeidstijdenwet worden werk
gevers ook geacht rekening te houden met de zorg
taken van werknemers/ sters bij het vaststellen van 
de arbeidstijden. De wet over de registratie van 
leefvormen, die het 'homohuwelijk' mogelijk 
maakt, is aan het begin van dit jaar in werking getre
den. In de Tweede Kamer ligt een herzien voorstel 
voor de opheffing van het bordeelverbod, waardoor 
de rechtspositie van prostituees hopelijk versterkt 
wordt. De Nederlandse delegatie op de Vierde 
W ereldvrouwenconferentie van de v N in Beijing 
heeft een belangrijk aandeel gehad in het slotdocu
ment van de conferentie, waarin het recht van vrou
wen om over haar eigen sexualiteit en voortplanting 
te beslissen erkend is. tO 

Het kabinet keerde op haar schreden terug bij 
twee minder goede ideeen. Het voorstel van minis
ter Borst om de pil uit het ziekenfonds te schrappen 
werd ingetrokken na een verenigd tegenfront vanuit 
de vrouwenbeweging en de gezondheidssector. Het 
onzalige plan van minister Sorgdrager om verstoting 

7. Beleidsprogramma Emancipatie 'Met 
het oog op I 9 9 5 ', Handelinaen T weede 
Kamer, zittingsjaar I 9 9 2 · I 9 9 3 , 
229I3,nr2 . 

9. Voortgangsbrief Emancipatie 
Beijing, China, 4 - 1 5 september, 
A/ Conf. I 7 7/2 o , 1 7 October ; zie ook: 

8. Keuzenkamp, S. en J. Outshoorn, 
Emancipatiebeleid: een pas op de plaats, 
in: Beleidswetenschap, jg 6, 1 9 9 2, nr 4, 

I 9 9 7/ 9 8, Ministerie van Sociale Zaken, 
september I 9 9 7, die zich baseert op de 
tellingen van het CBS . 
I o . United Nations Report of the 
Fourth World Conference on Women, 

Beijina nu en toekomst, Den Haag: 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 1996, p. 7· 



van echtgenotes door Marokkaanse mannen in 
Marokko te erkennen in Nederland werd eveneens 
ingetrokken. Het kabinet heeft geen kleur hoeven te 
bekennen op de kwestie van het recht op deeltijd 
omdat de Eerste Kamer vorig jaar het initiatiefvoor
stel daartoe van Tweede Kamerlid Rosenmoller 
(GroenLinks) afwees; wei is bekend dat het hiervan 
geen voorstander van was. 

Minder geslaagde voorstellen die het wei haal
den betroffen de Algemene Nabestaandenwet, die 
voor sommige groepen weduwen een grote finan
ciele aderlating heeft opgeleverd in een situatie 
waarin zij geen kans meer hebben op betaald werk 
maar zich ook niet op tijd niet hebben kunnen bij
verzekeren. De nieuwe Algemene Bijstandswet die 
per 1 9 9 6 inging leverde een sollicitatieplicht op 
voor moeders in de bijstand met kinderen ouder 
dan vijf jaar; in een situatie waar er nog steeds te 
weinig kinderopvang is en buitenschoolse opvang 
nog schaarser, geeft dit de betrokkenen aileen maar 
meer plichten. 

Dit laatste voorbeeld toont in essen tie de omme
keer in het emancipatiebeleid aan, die zich met het 
paarse kabinet heeft voltrokken. Die betreft niet 
zozeer het feit dat met het kabinet Kok het emanci
patiebeleid werkgelegenheidsbeleid geworden is. 
Die trend was er immers al eerder. De kern is dat 
nu dat zo is, interventie door de overheid in voor
heen prive gewaande gebieden acceptabel gewor
den is. Stuitte in het verleden een scherper emanci
patiebeleid altijd op de grenzen van overheidsinter
ventie in de privesfeer en de individuele keuzevrij
heid voor het huisvrouw-zijn, nu mag er gestuurd 
worden en somrnige dingen zelfs dwingend opge
legd worden. Met deze ommekeer is het emancipa
tiebeleid als zodanig minder herkenbaar geworden. 
Het is opgegaan in het sterkere beleid van hetzelfde 
ministerie, waar overheidsinterventie een van de 
peilers is geweest sinds de opbouw van de verzor
gingsstaat. De geringere zichtbaarheid is overigens 
ook het logische gevolg van het sinds het Beleidsplan 
1 9 8 5 beleden integratie van emancipatiebeleid; 
ook andere ministeries herbergen in hun 'algemene 
beleid ' kwesties die voorheen tot het emancipatie
beleid behoorden. 

Dit wil niet zeggen dat de sterke staat helemaal 
terug is. Tegelijkertijd laat het kabinet, waar het gaat 
om het realiseren van de combinatie van arbeid en 
zorg voor man en vrouw veel over aan de sociale 
partners . Dit geldt zeer sterk voor de hele problema
tiek rond verlofregelingen, pensioenen en perso-

neelsbeleid. Een van de belangrijkste barrieres tot 
herverdeling van betaald en onbetaald werk wordt 
door het kabinet niet geagendeerd: de kwestie van 
gelijke betaling. Loonverschillen tussen 'mannen
werk' en 'vrouwenwerk' blijven al jaren schomme
len rond de dertig procent. Ze zijn voor bet grootste 
dee! toe te schrijven aan aenderbias in functieclassifica
tie en functiewaarderingssystemen. Bij discussies 
over de herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid wordt meestal vergeten dat aanpak van dit 
loonverschil essentieel is voor het welslagen van de 
herverdeling. lmmers, op micro-niveau is het ver
schil een rem voor (hetero)paren op een niet-tradi
tionele taakverdeling tussen vrouw en man. Als de 
man betaald werk inlevert, en de vrouw meer betaal
de werk gaat verrichten, dan gaan ze er samen finan
cieel op achteruit (zeker als ze daarnaast ook nog de 
kinderopvang moeten betalen) . De sociale partners 
zijn tot nu toe eveneens het probleem van de functie
waardering uit de weg gegaan, zich verschansend 
achter de zogenaamde objectiviteit van de systemen. 

Het overlaten a:an de sociale partners van tal van 
kwesties geeft het kabinet een parkeergelegenheid 
voor lastige problemen waar ze zelf niet uitkomt. 
Het gevolg is dat aileen geregeld en beslist wordt 
door de georganiseerde werkgevers- en werkne
mersbelangen, terwijl er meestal ook belangen van 
derden in het geding zijn die niet in het 'georgani
seerde overleg' zitten. Immers, het gaat uiteindelijk 
in essentie over de wijze waarop betaalde arbeid in 
onze samenleving wordt georganiseerd, en op 
welke wijze dit tegelijkertijd andere levenssferen 
ordent en doordringt. Dit dwingt ook mensen die 
geen deel hebben aan betaalde arbeid evenzeer zich 
hierin te voegen. 

De telooraana van de institutionele structuur 

Dat het paarse kabinet ondanks een aantal wapenfei
ten op emancipatiegebied door vele betrokkenen 
met gemengde gevoelens wordt bekeken, heeft 
vooral ook te maken met de teloorgang van een 
belangrijk deel van de institutionele structuur die 
het emancipatiebeleid in het verleden schraagde. De 
opbouw van die structuur dateert uit 1 9 7 5, toen 
het kabinet Den Uyl de Emancipatiekommissie 
instaileerde, met als taak haar van advies te dienen 
over emancipatiekwesties. Ze werd in 1 9 8 1 omge
zet in de Emancipatieraad, een officiele adviesraad 
van het kabinet die verplicht gehoord moest worden 
bij kwesties waar het emanctpatiebelang in het 
geding was. In 1 9 7 8 werd de Directie Coordinatie 
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Emancipatiebeleid opgericht, de verantwoordelijke 
directie voor het emancipatiebeleid, die tevens het 
beleid zou gaan coordineren. Eerst maakte zij dee! 
uit van het toenmalige Ministerie van CRM, vanaf 
I 9 8 2 werd dat Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
AI vanaf de jaren zeventig was er eveneens een Vaste 
Kamercommissie voor het Emancipatiebeleid en 
midjaren tachtig kwam daar nog de Ministeriele 
Commissie bij. II Dit geheel werd krachtig onder
steund door een uitgebreid (vaak gesubsidieerd) 
netwerk van vrouwenorganisaties en instituten die 
in staat waren met nieuwe ideeen te komen, te lob
byen en aan de bel te trekken als het ergens in de uit
voering misliep. In I 9 9 2 kwam daar Arachne, lob
bybureau voor de vrouwenbeweging bij . 

Het Beleidsplan van I 9 8 5 leverde ook hier de 
basisfilosofie voor het latere beleid . lntegratie van 
het emancipatiebeleid is er a! in terug te vinden als 
logisch voortvloeisel van de oude stelling dat het 
emancipatieaspect in al het beleid moet worden 
meegenomen. Dit ging ook gelden voor de institu
tionele structuur; de hierdoor verrichtte taken zou
den ook moeten worden gei:ntegreerd en overgeno
men door andere organen. De Ministeriele Com
rnissie sneuvelde in I 9 9 I ; in I 9 9 4 verdween de 
Vaste Kamercommissie, en in I 9 9 6 de Emancipa
tieraad. Dit betekende niet aileen het verlies van 
'ingangen' voor emancipatie-eisen, maar ook een 
teloorgang van expertise. Dit is verergerd toen 
onder Ieiding van de betreffende directie het veld de 
afgelopen twee jaar werd gedwongen tot vergaande 
fusies. Arachne, het lobbybureau van de vrouwen
beweging verdween zo eind I 9 9 7 . Zowel de 
Emancipatieraad als Arachne waren in staat het 
emancipatiebeleid, ook als facetbeleid, te overzien 
en hinderlijk te volgen en zonodig de achterban in te 
schakelen. Het is zeer de vraag of de twee laprnidde
len die inmiddels zijn bedacht, Melkert's Wijze 
Vrauwen Commissie (de Tijdelijke Expertise 
Comrnissie Emancipatie - Tecena), die de nieuwe 
adviesraden behulpzaam moet zijn bij de integratie 
van het emancipatiefacet in hun advisering, en de 
beoogde samenwerking van vier vrouwencentra 
onder de werktitel 'de Bundeling', er in zullen sla
gen de expertise te behouden en effectief de lobby
wegen zullen bewandelen. 

11. Outshoorn,J. andj. Swiebel, 
Feminism and the State in the Nether
lands, in: Lycklama a Nijeholt, G., V. 
Vargas and S.Wieringa (eds.) Women's 
movements and public policy in Europe, Latin 
America and the Caribbean, New York: 
Garland, 1 9 9 8, pp. 1 4 3 · 1 6 5. 

Fundamentele keuze 
Kijken we naar toekomst, dan zal ook Nederland 
niet kunnen ontkomen aan een keuze hoe in de toe
komst arbeid en zorg te organiseren. Door het vori
ge en door het 'paarse' kabinet zijn wel enkele aan
zetten gegeven voor het voeren van de discussie 
hierover, maar tot nu toe is een duidelijke keuze 
uitgebleven. De Commissie Toekomstscenario's 
kwam al in I 9 9 5 met haar rapport Onbetaalde zorg 
gelijk verdeeld. Zij schetst een viertal scenario's 
voor het jaar 2 o I o voor de verdeling van onbetaal
de zorg over vrouwen en mannen. Het eerste scena
rio, het zogeheten bestendigingsscenario, is het 
voortzetten van het huidige beleid, waardoor er 
over vijftien jaar de onbetaalde arbeid nog steeds 
voornamelijk door vrouwen zal worden verricht. 
Om de gaten te vullen blijven kostwinnersvoorde
len bestaan. De andere drie scenario's voorzien wei 
in een gelijkere verdeling van betaalde en onbetaal
de arbeid tussen de seksen, maar verschillen in de 
mate waarin de zorgtaken worden uitbesteed aan 
derden . Er is het verdelingsscenario, dat berust op 
een vergaande mate van flexibilisering van de 
betaalde arbeid, veel deeltijd en verlof, met behoud 
van kostwinnersfaciliteiten als vangnet. Men kan 
ook kiezen voor een model waarin onbetaalde zorg
taken worden omgezet in betaalde arbeid, dus wor
den uitbesteed aan derden. Of men streeft naar een 
combinatie van herverdeling en een zekere mate 
van omzetting van zorgtaken in betaald werk. 

Het kabinet heeft weliswaar sympathie voor het 
'combinatiescenario' getoond, wat valt af te lezen 
uit de recente nota's die Melkert het Iicht heeft Iaten 
zien 12, maar tegelijkertijd is er een duidelijke maat
schappelijke trend waarneembaar in de richting van 
het uitbestedingsscenario, dat er bij gebrek aan 
betaalbare collectieve voorzieningen toe leidt dat 
vooral de hogere inkomens deze optie kunnen kie
zen. Zonder een verder uitgekristalliseerd toe
komstbeeld zal het deze kant uitgaan, met af en toe 
pogingen tot bijsturing. Maar dan wordt wei impli
ciet partij gekozen ternidden van fundamentele keu
zen en wezenlijke dilemma's. Houden we vast aan 
kostwinners als vangnet? Willen we aile zorg uitbe
steden? Of creeren we tijd dat mensen zelf kunnen 
zorgen? Moeten mannen en vrouwen gelijkelijk 

1 2 . zie bv .: Kansen op combineren. 
Arbeid, zorg en economische zelfstan
digheid, Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, september 1 9 9 7; 
Voortgangsbrief Emancipatiebeleid 
1 9 9 7/ 9 8 , op.cit. 



worden belast met arbeid en zorg? 
Een nieuw regeerakkoord met een meeromvat

tende visie op zorg dan aileen het kinderopvangpro-

bleem en de stijgende kosten van de Volksgezond
heidsbegroting is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de voortgang van het emancipatiebeleid. 
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