Minister De Geus wil het
ouderschapsverlof
uitbreiden en stimuleren
dat vaders dit opnemen.
Dat kan voorkomen dat
moeders hun band met de
arbeidsmarkt verliezen.

‘Zelfs een minister kan
in deeltijd werken’
De Geus over haperende vrouwenemancipatie

Door onze redacteur
Claud i a Ka m m e r
Den Haag, 13 dec. Het gaat niet
goed met de vrouwenemancipatie.
Dat concluderen het Sociaal en
Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek in
de vandaag verschenen Emancipatiemonitor. Jarenlang ging het goed
met het beleid om meer vrouwen
aan het werk te krijgen, maar de
afgelopen jaren is dat proces tot
stilstand gekomen. Demissionair
minister De Geus (Sociale Zaken,
CDA) is coördinerend bewindspersoon voor het emancipatiebeleid.
Dit is slecht nieuws.
„Ik ben niet pessimistisch, ik geloof niet dat het proces stagneert,
maar wel dat het te langzaam gaat.
Wat de Emancipatiemonitor niet laat
zien, is dat dit soort bewegingen
heel conjunctuurgevoelig zijn.”
Volgens de onderzoekers valt dat
wel mee. Ze schrijven dat de recessie
geen afdoende verklaring biedt.
„Daarover verschillen we van mening. Het heeft wel degelijk te maken met het economisch tij. De
volgende vraag is: als het economisch geweldig goed zou gaan,
gaat de emancipatie dan helemaal
vanzelf? Mijn antwoord is: nee.”
Waar ligt volgens u het probleem?
„Wij zijn kampioen deeltijdwerk

en een meerderheid van de vrouwen zegt daar tevreden mee te
zijn. Je kunt je afvragen of je een
hogere arbeidsparticipatie dan wel
moet forceren. Maar er zijn nog
steeds veel vrouwen die denken
dat het financieel niet lonend is
om te gaan werken. Dat obstakel
wil ik uit de weg ruimen, op drie
manieren. Ten eerste: de prijs voor
kinderopvang wordt volgend jaar
door de verplichte werkgeversbijdrage lager dan ooit. Daarnaast wil
mijn partij, het CDA, af van een
kostwinnerssubsidie die het voor
vrouwen onaantrekkelijk maakt
om te gaan werken: de overdraagbare algemene heffingskorting.
„Ten derde doe ik vandaag een
voorstel om het ouderschapsverlof
uit te breiden. Ouders die meedoen aan de nieuwe levensloopregeling, kunnen nu al drie maanden lang de helft van het minimumloon uitbetaald krijgen als ze
verlof opnemen om voor hun kinderen te zorgen. Dat is 636 euro
per maand. Ik wil dat recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof verlengen naar zes maanden.”
Meer verlof, zal dat vrouwen stimuleren om meer te gaan werken?
„Ik hoop dat niet alleen vrouwen,
maar ook mannen meer gebruik
gaan maken van het ouderschapsverlof. Uit de Emancipatiemonitor
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blijkt dat ouders het belangrijk
vinden om zelf voor hun kinderen
te zorgen, vooral in het eerste jaar.
„Wat ik wil tegengaan, is dat
vrouwen zich terugtrekken van de
arbeidsmarkt, omdat ze werk niet
kunnen combineren met hun gezin, terwijl vaders juist meer gaan
werken. Dat is wat we nu zien.
„De uitbreiding van het ouderschapsverlof kost zeker 10 miljoen
euro per jaar. Het is de investering
waard, als je ermee bereikt dat
moeders hun band met de arbeidsmarkt behouden.”

U stopt veel geld in de kinderopvang, maar dat trekt lang niet iedereen over de streep.
„Bij de ouders die er gebruik van
maken, is de waardering voor de
kinderopvang hoog. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die
denken dat ouders hun kinderen
er alleen heen brengen uit eigenbelang. Maar veel gebruikers vinden dat de kinderopvang ook een
meerwaarde heeft voor het kind,
omdat het daar in contact komt
met andere kinderen.
„Ik wil af van het idee dat kinderopvang the next best thing is. Tegelijkertijd vind ik niet dat we het
moeten opdringen. Sommige partijen willen de kinderopvang gratis maken om ouders over de
streep te trekken. Dat vind ik geen
goed idee. De kinderopvang zal
zich dan niet meer richten op de
wensen van de ouders, en er is kans
dat de kwaliteit achteruitgaat.”
U heeft campagne gevoerd om mannen meer bij het huishouden te betrekken. Maar mannen besteden
daar nu nauwelijks meer tijd aan
dan enkele decennia geleden.
„Ja, wij hebben de campagne
‘Mannen in de hoofdrol’ gevoerd.
met de website wiedoetwat.nl. De
Tweede Kamer was er kritisch
over, die vonden dat de boodschap
op een te simpele manier werd

overgebracht. Dat was expres, omdat de campagne vooral was gericht op laagopgeleide mannen.
Bij deze groep heeft het ook wel
wat geholpen om opvattingen en
gedrag te veranderen. Maar we
zijn er nog lang niet. Zulke campagnes blijven nodig.”
Het SCP en het CBS vinden dat het
emancipatiebeleid te veel versmald
is. Het gaat de politiek alleen maar
om het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen.
„Ze zien over het hoofd wat wij allemaal doen om allochtone vrouwen te emanciperen. Dan gaat het
bijvoorbeeld ook om het wegwerken van taalachterstanden of om
het bestrijden van huiselijk geweld. Wij ondersteunen honderden projecten die verder reiken.”
Het aantal vrouwen in topfuncties
stijgt nauwelijks, niet alleen in het
bedrijfsleven maar ook bij de overheid. Neelie Kroes en anderen pleiten voor quotering. Goed idee?
„Nee, dan worden vrouwen alleen
maar aangenomen omdat ze vrouwen zijn. Ik heb er vertrouwen in
dat vrouwen op eigen kracht naar
de top kunnen komen. Mijn stelling is dat elke topfunctie in deeltijd kan worden uitgeoefend, ook
het ministerschap. Met moderne
communicatie is iedereen in urgente situaties bereikbaar. Ik ben
zelf een tijdje minister geweest op
twee departementen, en toen ging
ik heus niet meer dagen werken. Je
organiseert het gewoon anders.”
U zei drie jaar geleden dat u ernaar
streeft de portefeuille emancipatie
op te heffen. Daar kwamen veel boze
reacties op. Wat vindt u nu?
„Ik krijg hier nog een advies over
van een commissie, dus ik kan nog
niet zeggen of de tijd rijp is.”

