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Reactie op de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer d.d. 12/12/2013
m.b.t. de resultaten van de bijeenkomst over arbeid en zorg op 18 november

Geachte minister,
Vrijwel alle onderstaande organisaties hebben deelgenomen aan de bijeenkomst over arbeid
en zorg op 18 november. Nu de resultaten van deze bijeenkomst op papier staan en naar de
Tweede Kamer zijn gestuurd voelen we de behoefte om op een paar hoofdpunten te
reageren.
1. In zijn reactie laat Minister Asscher het beleidsuitgangspunt van de vrije, individuele
keuze om al dan niet betaald te werken doorschemeren. Tegelijkertijd wijst de
minister op ernstige collectieve effecten van het huidige maatschappelijke gegeven
dat een flink aandeel van de vrouwen tussen 20 en 65 jaar niet economisch
zelfstandig is. Gewezen wordt bijvoorbeeld op de onderbenutting van het talent van
vrouwen en op de maatschappelijke kwetsbaarheid van één kostwinner gezinnen.
Eveneens kan worden gewezen op een vergrote kans voor vrouwen op armoede en
een laag pensioen. Het is van belang dat de overheid expliciet en ondubbelzinnig de
economische onafhankelijkheid van vrouwen bevordert. Onderstaande organisaties
vinden het een taak van de overheid om heldere voorwaarden te scheppen voor
iedere volwassene om betaald werken en zorgen voor anderen met elkaar te kunnen
combineren, onafhankelijk van de gezinssituatie.
2. De onderstaande organisaties pleiten voor een meer gendersensitief overheidsbeleid.
Dat betekent in ieder geval dat voorgenomen overheidsmaatregelen ook worden
geanalyseerd vanuit het perspectief van mogelijke implicaties specifiek voor vrouwen.
Voorbeeld: We pleiten voor een meer genderspecifieke benadering van het in de brief

genoemde probleem dat er volgens het CBS 220.000 zwaar belaste mantelzorgers
waren in 2012. Als deze belasting op een bepaalde groep, namelijk vooral vrouwen,
drukt dan zijn er maatregelen nodig om hen te ontlasten, zoals gesubsidieerde
kinderopvang. Daarmee wordt het mogelijk dat zij op de arbeidsmarkt actief kunnen
blijven.
3. De minister benadrukt herhaaldelijk dat het zorgen voor een betere
combineerbaarheid van arbeid en zorg primair een taak is van werkgevers en
werknemers en van het onderwijsveld. We onderschrijven hun belangrijke rol, maar
pleiten tegelijkertijd voor een meer actieve rol van de rijksoverheid. Er wordt al langer
gepleit voor het beter afstemmen van schooltijden, kinderopvang en werktijden. De
rijksoverheid heeft een belangrijke rol in het nemen van maatregelen om de schotten
weg te halen tussen kinderopvang en onderwijs. Ze kan een stimulerende en
voorbeeldrol spelen naar scholen en gemeenten toe.
4. De overheid richt zich bij het thema bevordering economische zelfstandigheid van
vrouwen op een aantal groepen vrouwen. We vragen aandacht voor specifieke
groepen vrouwen op de arbeidsmarkt die in sterke mate te maken zullen krijgen met
de gevolgen van de decentralisaties van beleid van rijk naar gemeenten, zoals
vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, alleenstaande moeders en
oudere vrouwen. We vragen extra inzet op scholing en facilitering van deze groepen
vrouwen, zodat ook zij de kans krijgen tot hun 67 ste jaar economisch onafhankelijk
te blijven.
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