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De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, A.E. Verstand-
Bogaert,

Maakt bekend:

dat de subsidieplafonds zoals bedoeld
in artikel 2, onderdeel a, van de
Subsidieregeling emancipatie-onder-
steuning 1998 (Staatscourant 1997, nr.
249) voor het jaar 2000 worden vastge-
steld op:
– 0,8 mln gulden voor het actuele
thema ’Het doorbreken van het Glazen
Plafond’,
– 0,4 mln gulden voor het actuele
thema ’Terugkoppeling Vijf jaar na
Beijing’, en
– 0,5 mln gulden voor het actuele
thema ’Wie zorgt in de 21e eeuw?’ in
het kader van het Nationale Debat
Zorg en Arbeid.
Aanvragen voor subsidie voor het
thema ’Het doorbreken van het Glazen
Plafond’ moeten vóór 1 april 2000 wor-
den ingediend.
Aanvragen voor subsidie voor het
thema ’Terugkoppeling Vijf jaar na
Beijing’ moeten eveneens vóór 1 april
2000 worden ingediend.
Aanvragen voor subsidie voor het
thema ’Wie zorgt in de 21e eeuw?’ in
het kader van het Nationale Debat
Zorg en Arbeid moeten vóór 1 septem-
ber 2000 worden ingediend.
Het subsidieplafond zoals bedoeld in
artikel 2, onderdeel b, van de
Subsidieregeling emancipatieonder-
steuning 1998 wordt voor het jaar
2000 vastgesteld op 0,6 mln gulden.
Het subsidieplafonds zoals bedoeld in
artikel 2, onderdeel c, van de
Subsidieregeling emancipatieonder-
steuning 1998 wordt voor het jaar
2000 worden vastgesteld op 9,2 mln
gulden.

’s-Gravenhage, 16 december 1999.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
A.E. Verstand-Bogaert.

Toelichting

Inleiding
Volgens de begroting van het ministe-
rie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid 2000 is voor de toe-
passing van de Subsidieregeling eman-
cipatieondersteuning 1998 voor het
kalenderjaar 2000 een bedrag beschik-
baar ad 11,7 mln gulden. Daarvan is
reeds 9,2 mln gulden gereserveerd
voor organisaties die per boekjaar wor-
den gesubsidieerd (artikel 2, onderdeel
c) en 0,2 mln voor overige activiteiten.
Voor toepassing van de subsidierege-
ling is 1,7 mln gulden beschikbaar voor
activiteiten zoals bedoeld in artikel 2,
onderdeel a, en 0,6 mln gulden voor
activiteiten zoals bedoeld in onderdeel
b.

Actuele thema’s
Jaarlijks worden in de begroting van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid actuele thema’s
benoemd die vanuit beleidsdoelstellin-
gen van de coördinerende staatssecre-
taris ondersteuning behoeven1. Doel
hiervan is om in aansluiting op de
beleidsvoering het maatschappelijk
bereik van de thema’s te vergroten
door niet-gouvernementele organisa-
ties in staat te stellen rond de thema’s
activiteiten te organiseren.

Het doorbreken van het ’glazen pla-
fond’
De term ’glazen plafond’ wordt
(inter)nationaal gebruikt voor het
fenomeen dat zowel in de markt als in
de collectieve sector het aandeel vrou-
wen op hogere c.q. besluitvormende
posities achterblijft. In Nederland blijkt
dit uit het geringe percentage vrou-
wen in de toppen van overheid,
wetenschap, politiek en bedrijfsleven.
Naast factoren als studie- en beroeps-
keuzes, de nog altijd onevenwichtige
zorgverant-woordelijkheid voor vrou-
wen, de gehanteerde werving- en
selectiemechanismen of de wijze waar-
op werkzaamheden zijn georgani-
seerd, blijkt ook de organisatie- en
bedrijfscultuur een cruciale factor voor 

het al of niet doorstromen van vrou-
wen naar leidinggevende en besluit-
vormende functies. Daarbij speelt het
vrouwelijk ondernemerschap als reac-
tie op het doorbreken van het glazen
plafond ook een rol.
In de komende tijd zal vanuit het
emancipatiebeleid de aandacht uit-
gaan naar:
● de ondersteuning en versterking van
’good practices’ die bij bedrijven en
andere (maatschappelijke) organisaties
een daadwerkelijke bijdrage aan het
doorbreken van het glazen plafond
hebben geleverd, en
● het ontwikkelen c.q. inzetten van ins-
trumenten die effectief het doorbre-
ken van het glazen plafond bewerk-
stelligen, waarbij internationale
praktijkvoorbeelden kunnen worden
betrokken.

Organisaties die op deze aandachts-
gebieden activiteiten ontwikkelen,
kunnen hiervoor subsidie aanvragen.
De voorstellen dienen vernieuwend
van karakter te zijn, een grote doel-
groep te bereiken en bestaande initia-
tieven te versterken. De uitvoering van
de activiteiten dient ongeveer één jaar
te beslaan en de beoogde resultaten
van de projecten moeten concreet en
overdraagbaar te zijn.

Terugkoppeling Vijf jaar na Beijing
In juni 2000 zullen regeringen op de
Speciale Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties (SAVVN) de resulta-
ten van de uitvoering van het slotdocu-
ment van de VN Wereldvrouwenconfe-
rentie (1995) bespreken en de
follow-up voor de komende jaren.
In 2000 is het belangrijk de bevindin-
gen van de SAVVN terug te koppelen.
Nederland hecht aan een actieve rol
van de Nederlandse NGO’s in deze.

Maatschappelijke organisaties kun-
nen subsidie aanvragen voor vervolg-
activiteiten die met name gericht zijn
op het zo effectief mogelijk verder uit-
voeren van het Platform for Action en
de besluiten van de SAVVN op natio-
naal, provinciaal en lokaal niveau. Aan
aanvragen waarin een samenwerkings-
verband tussen verschillende maat-
schappelijke organisaties wordt aange-
gaan, zal voorkeur worden verleend.
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Wie zorgt in de 21e eeuw? in het
kader van het Nationale Debat Zorg 
en Arbeid
In het Nationale Debat Zorg en Arbeid
zullen onder meer de volgende kwes-
ties worden betrokken: een mogelijk
zorgvacuüm in de toekomst, de zorg-
participatie van mannen (zowel
betaald als onbetaald), de beeldvor-
ming en maatschappelijke waardering
van zorg en financieel-economische en
bestuurlijke aspecten van een nieuwe
verdeling van zorg tussen mannen en
vrouwen.

Het kabinet is met name geïnteres-
seerd in bijdragen aan deze vraagstuk-
ken in de vorm van
● ’good practices’ van maatschappelij-
ke organisaties en het bedrijfsleven die
bijdragen aan het voorkomen van een
zorgvacuüm;
● voorbeelden, zowel nationaal als
internationaal, die zorgparticipatie van
mannen daadwerkelijk bevorderen;
● activiteiten die de waardering van
zorg bevorderen, onder andere door
het bijdragen aan positieve beeldvor-
ming over zorg.

Met het oog op het welslagen van
het beleid op dit thema, zullen organi-
saties worden benaderd een subsidie-
aanvraag in te dienen. Daarnaast kun-
nen organisaties het initiatief nemen
om subsidieaanvragen in te dienen
voor activiteiten gericht op één van de
genoemde terreinen; de activiteiten
dienen ongeveer één jaar te beslaan.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
A.E. Verstand-Bogaert.

1 Zie Kamerstukken II, 26 814, nr. 1 (Begrotings-
brief Emancipatiebeleid 2000).
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