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Zelfstandigheid voor meiden is effe wat anders   

Het grapje van 1990  
Onder het motto van emancipatie wordt 

in 1990 gestart met een maatregel die 

moet leiden tot ekonomiese zelfstandig-

heid van meiden en vrouwen, de zoge-

naamde 1990-maatregel. Wat houdt 

deze maatregel in?  

kunnen ook na 1990 een gezinstoeslag 
krijgen. Deze maatregel heeft slechts 
voor een beperkt aantal mensen, meest 
vrouwen en meiden, gevolgen. En dan 
met name die vrouwen en meiden die 
een gemeenschappelijke huishouding 
voeren met een kostwinner die een 
NWW-uitkering of een AWW-uitkering 
onder het sociaal minimum heeft. Zij zal 
zich dan beschikbaar moeten stellen 
voor de arbeidsmarkt (sollicitatieplicht). 
Slaagt zij er niet in betaald werk te 
vinden, dan is er geen individueel recht 
op een uitkering. Met de afschaffing 
van de toeslagenwet wordt volgens ons 
de zo gepropageerde ekonomiese 
zelfstandigheid voor meiden en vrou-
wen echter niet gerealiseerd. Deze 
stelling wordt nog eens versterkt door 
een reeks van maatregelen, die de 
overheid in de sfeer van de sociale 
zekerheid en belastingwetgeving heeft 
getroffen. Deze brengen ons eerder 
verder weg van dan dichter bij eko-
nomiese zelfstandigheid. 
Enkele voorbeelden: 
 
● In het kader van de gelijkberechtiging 
is in de AOW een individuele premiehef-
fing gerealiseerd, waarbij de partners 
een eigen maximumpremie kennen. 
Daar staat echter een halve uitkering 
tegenover. 
● Het voornemen om een internationaal 
verdrag op te zeggen inzake gelijkbe-
rechtiging. De aanspraak op een AWW-
uitkering, die ongehuwde vrouwen op 
basis van een gerechtelijke uitspraak 
maken, zou onbetaalbaar zijn. 
 
Wil er daadwerkeiijk sprake zijn van 
ekonomiese zelfstandigheid, dan is een 
ander beleid nodig dan dat van Lubbers 
II. 
 
Ongelijke verdeling 
Nog steeds is het zo dat er een ongelij-
ke rolverdeling bestaat tussen mannen 
en vrouwen. Daarbij nemen mannen 
voor het overgrote deel de betaalde 
arbeid voor hun rekening en vrouwen 
voor het overgrote deel de verzorging en 
het onbetaalde huishoudelijke werk. 
Deze verdeling is niet toevallig. 
De oorzaak daarvoor moet worden 
gezocht in het verschil in toekomstper-
spektief dat al van jongs af aan met de 
paplepel wordt ingegoten. Jongens 
wordt duidelijk gemaakt dat zij een 
positie op de arbeidsmarkt dienen te 
veroveren. Meisjes krijgen een dubbel 
perspektief geboden: het onbetaalde 
huishoudelijke werk en moederschap in 
kombinatie met een betaalde beroeps-
baan. 
 
Ook in het onderwijs heeft die ongelijk-
heid een neerslag. Meiden zijn hun 
achterstand kwa opleidingsnivo en 

opleidingsduur ai behoorlijk aan het 
inlopen. Toch blijken ze nog voorname-
lijk traditioneel vrouwelijke opleidingen 
te kiezen. Nijverheid en huishoudkunde 
skoren nog altijd hoog bij jonge mei-
den, evenals opleidingen voor 
‘verzorgende’ beroepen. Ook het onder-
wijs zelf levert vaak een bijdrage aan 
de specifieke keuze van jongens en 
meiden. Uit onderzoek blijkt dat veel 
leerkrachten nog steeds denken dat 
meiden ijveriger, kwetsbaarder en 
dommer zijn. Nog steeds is er lesmate-
riaal waarin vrouwen en meiden niet 
voorkomen of in een sterk traditionele 
rol. Nog steeds zijn er legio scholen 
waarin vrouwelijke leerkrachten een 
zeldzaamheid zijn en al helemaal niet 
op leidinggevende posities voorkomen. 
Schoolkeuze en opleiding zijn voor een 
belangrijk deel verantwoordelijk voor 
de arbeidsmarktpositie van meiden. 
 
Beroepen en arbeidsmarkt 
Vanwege die eenzijdige opleidingskeu-
ze komen meisjes en vrouwen voorna-
melijk terecht in beroepen die zich 
kenmerken door lage lonen, weinig of 
geen doorstromingsmogelijkheden, 
slechte arbeidsvoorwaarden en ar-
beidsomstandigheden. 
Dit zijn de zogenaamde traditionele 
vrouwenberoepen, die zich vooral in de 
dienstverlenende sektor bevinden. 
Hoe beperkt de mogelijkheden van 
vrouwen en meiden zijn, blijkt uit het 
volgende. Zij zitten vooral in 13 van de 
189 beroepssoorten, 70 procent van 
de werkende vrouwen is gekonsen-
treerd in slechts 8 beroepen. Van de 
jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 
en met 24 jaar werkt 42 procent bij de 
overheid. De gevolgen van de 
‘afslankingsoperaties' bij de overheid 
laten zich niet moeilijk raden. 
Voorts blijkt dat de kans op langdurig 
werkloosheid bij meiden hoger is dan 
bij jongens. In 1986 liep 15 procent 
van de meiden grote kans op werkloos-
heid, voor jongens was dat 10 procent. 
Vooral meiden uit etniese minderheden 
zijn de dupe. Daarbij komt nog de 
diskriminatie van vrouwen en meiden 
op de arbeidsmarkt. Uit sociaal onder-
zoek van het Sociaal Cultureel Planbu-
reau blijkt dat vrouwen/meiden met 
dezelfde opleiding als mannen minder 
hoge funkties bekleden. Door de werk-
gevers worden vrouwen vaak niet als 
volwaardige arbeidskrachten gezien, 
hun aanwezigheid zien ze als tijdelijk. 
Vrouwen worden aangenomen voor 
een baan en mannen voor een loop-
baan. Er is geen enkele reden aan te 
nemen dat dit na 1990 anders zal zijn. 
Intussen staan de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt ook niet stil. Een groot 
probleem is de tendens van flexibilise-
ring van de arbeid. Zo kunnen werkge-

Op dit moment kunnen degenen die 
een uitkering hebben in verband met 
ziekte, werkloosheid of arbeidsonge-
schiktheid en, getrouwd of ongetrouwd, 
samenleven met een partner die geen 
eigen inkomsten heeft, in aanmerking 
komen voor een kostwinnerstoeslag. Dit 
geldt alleen als de uitkering lager is dan 
het sociaal minimum voor twee perso-
nen; op dit moment is dat 1.450 gul-
den. De uitkering wordt dan aangevuld 
tot dat minimum. Degenen met een 
werkloosheidsuitkering zijn verplicht 
zich beschikbaar te stellen voor de 
arbeidsmarkt. Maar de partners zijn op 
dit moment niet verplicht zich óók be-
schikbaar te stellen voor de arbeids-
markt. Er is dus één arbeidsplicht voor 
één gezinsuitkering. Dit alles gaat in 
1990 veranderen. 
 
Ekonomiese zelfstandigheid ver weg 
Meiden en jongens die in 1990 of daar-
na achttien jaar worden, kunnen dan 
geen kostwinnerstoeslag meer krijgen. 
Als de werkloosheidsuitkering of de 
uitkering in verband met ziekte of ar-
beidsongeschiktheid lager uitvalt dan 
het sociaal minimum voor twee perso-
nen, wordt de uitkering dus niet langer 
door middel van de toeslagenwet aan-
gevuld tot dat minimum. Er is één uit-
zondering op deze regel. Degenen die 
kinderen onder de twaalf jaar hebben, 
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vers de kosten van arbeid drukken. Het 
zijn vooral vrouwen die dit werk doen, 
maar ook mannen worden steeds meer 
getroffen. Deze flexibilisering uit zich 
bijvoorbeeld in allerlei soorten 
kontrakten, zoals oproep-, nul-uur- en 
deeltijd- kontrakten. Of helemaal geen 
kontrakt zoals in thuiswerk en seizoen-
arbeid. 
De meiden die in 1990 en daarna werk 
moeten gaan zoeken, zullen met deze 
gevolgen ook te maken krijgen. Ze lopen 
grote kans in onbeschermde sektoren 
terecht te komen. De verplichting om 
werk te zoeken zal uitmonden in het 
aksepteren van kleine rotbaantjes, 
zonder uitzicht op verbetering of ook 
maar iets dat de naam loopbaan zal 
kunnen dragen. 
 
Positieve aktie 
Om meiden en jongens op weg te hel-
pen naar sociaal-ekonomiese zelfstan-
digheid zal er wel effe wat anders moe-
ten gebeuren dan de afschaffing van de 

toeslagenwet. Om te beginnen zal de 
diskussie over herverdeling van betaald 
en onbetaald werk versterkt moeten 
worden voortgezet. De vakbeweging zal 
het belangrijkste middel hiervoor, de 
arbeidstijdverkorting, moeten aktualise-
ren. Voor de overheid is hier ook een 
schone taak weggelegd; zij is tenslotte 
de grootste werkgever. Verder is het 
zaak dat de overheid meer werk maakt 
van een beleid van positieve aktie om 
de positie van vrouwen- /meiden op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Wat ons 
betreft dient de komende jaren de stap 
te worden gezet naar een wettelijke 
maatregel op basis waarvan bedrijven 
en instellingen verplicht worden een 
dergelijk beleid te voeren. Hierbij gaat 
het niet alleen om voorrangsbenoemin-
gen van vrouwen en meiden, maar ook 
om emancipatories personeelsbeleid, 
waarbij aandacht besteed wordt aan 
scholings- en loopbaanbeleid. En voor-
zieningen die de kombinatie van werk 
en ouderschap mogelijk maken. Het is 
nog steeds zo dat vrouwen/meiden te 

maken hebben met een dubbele belas-
ting. De kombinatie kinderen - betaald 
werk komt grotendeels voor hun reke-
ning. Zij zijn vrijwel altijd verantwoorde-
lijk voor het zoeken naar oplossingen. 
Daarom is van essentieel belang dat er 
voldoende mogelijkheden worden ge-
kreëerd voor kinderopvang en dat rege-
lingen ten aanzien van ouderschaps-, 
verzorgings-, zwangerschaps- en kalami-
teiten- verlof worden uitgebreid. De 
overheid heeft hierin een verantwoorde-
lijke taak. Zolang de overheid niets doet 
aan kinderopvang, kreëert ze een nieu-
we generatie van herintreedsters en 
bijstandmoeders. Dat is toch niet de 
bedoeling van de 1990-maatregel? 
 
Roldoorbrekend onderwijs 
Ook in het onderwijs moeten maatrege-
len worden genomen om meiden beter 
voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er 
zullen leermethoden ontwikkeld moe-
ten worden waardoor zowel jongens als 
meiden voorbereid worden op verzor-
gende en betaalde taken. Een nieuwe 
rol voor meiden hangt ook samen met 
een nieuwe rol voor jongens. Als mei-
den een goed arbeidsperspektief willen, 
zijn met de partner gedeeld huishoude-
lijk werk en gedeeld ouderschap van 
groot belang. Om de achterstandpositie 
van meiden in te halen, zullen er extra 
voorzieningen getroffen moeten worden 
ten aanzien van opleidingen. Denk 
maar aan vrouwenvakscholen. Op de 
reguliere vakopleidingen zal een kwote-
ringsregeling moeten worden gehan-
teerd. 
Tegenover de arbeidsplicht zal de over-
heid een zelfstandig recht op een uitke-
ring moeten garanderen. 
Pas als deze voorwaarden zijn gereali-
seerd kunnen vrouwen en meiden op 
grote schaal een reële keuze maken. En 
alleen dan maken vrouwen/meiden 
een kans op een gelijkwaardige deelna-
me op de arbeidsmarkt. 
 
In het schoolvoorlichtingsprojekt over 
de 1990-maatregel van de Jongerenbe-
weging zal niet alleen worden ingegaan 
op de maatregel zelf. In eerste instantie 
zal de onwetendheid van meiden om-
trent de maatregel weggenomen moe-
ten worden. Vandaaruit zullen ze geïn-
formeerd worden over de gevolgen 
hiervan. Op deze manier zullen meiden 
in staat zijn de luchtballon ”1990-
maatregel, ekonomiese zelfstandig-
heid“ ZELFSTANDIG door te prikken. 
 
Jet Thole  
Marilou Keiler 
(vrijgestelden Jongerenbeweging ver-
bonden met de FNV) 
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