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1. Inleiding

Het voorliggende literatuur rapport werd gemaakt in het kader van een
kortlopend project bij de vakgroep Politieke Economie en Maatschappelijke
orde met als titel: "de politieke economie van de vrouw". Dat het rapport
de titel 'Vrouwen in economische theorieën' heeft gekregen heeft te maken
met de korte looptijd van het project. Een afbakening van het in ruime
termen gestelde onderzoeksproject werd mede daardoor strikt noodzakelijk.
Gesprekken met vrouwen werkzaam op het onderzoeksterrein en bestudering
van onderwijsprogramma's van Universiteiten op het thema leverde nuttige
suggesties op over relevante bronnen en onderwerpen die in de belangstel-
ling hebben gestaan en staan op het terrein van vrouwen en economie. De
keuze van de thema's en literatuur is gebaseerd op de aldus verkregen
informatie. Het overzicht beslaat de afgelopen twintig jaar.

De periode is niet willekeurig gekozen. In de woelige jaren zestig ont-
stond de tweede feministische golf. Vrouwen uit de tweede vrouwenbeweging
wisten, merkten wel dat mannen belangrijker gevonden werden dan vrouwen,
maar de meesten hadden zich geschikt en aangepast aan de aan vrouwen ge-
stelde verwachtingen. Langzsamaan werden vrouwen zich bewust van hun posi-
tie. Dit realiseerden zij zich het eerst als gevolg van hun eigen, veelal
vreemde positie binnen sociale bewegingen (de mondgesnoerde typiste en
koffiezetster). Vrouwen begonnen hun twijfels te verwoorden over deze
ongelijke positie. A1 pratendl) met elkaar ontdekten vrouwen dat zij
achtergesteld waren op tal van terreinen. Vrouwen lieten het niet bij
praten alleen, zij gingen ook lezen. Vrouwen binnen de vrouwenbeweging en
binnen universiteiten gingen verklaringen zoeken voor deze ongelijke posi-
tie van mannen en vrouwen.
In eerste instantie werden verklaringen gezocht op het terrein van de
economie. Dit lag voor de hand als bedacht wordt, dat het opvallendste
verschil in de maatschappelijke positie van mannen en vrouwen is, dat

-------------------------------------------------------
1) De praatgroepenbeweging ontstond. In praatgroepen bespreken vrouwenhun eigen dagelijkse ervaringen. De praatgroepenbeweging is van grootbelang geweest voor de ontwikkeling van de vrouwenbeweging (en daarmee vanvrouwenstudies), omdat hierin duidelijk werd dat vrouwen worden onder-drukt.
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mannen zich manifesteren op het economisch terrein en dat vrouwen zich
hier nauwelijks een positie hebben veroverd. Het samengesteld geheel van
verdeling in mannentaken en vrouwentaken wordt 'de arbeidsdeling naar
sexe' genoemd. Het verwijst naar het maatschappelijk organisatieprincipe,
waarin op basis van biologische sexe mannen en vrouwen verschillende taken
krijgen toegewezen. Met de term 'arbeidsdeling naar sexe' wordt verwezen
naar de taakverdeling zoals die in het gezin is geïnstitutionaliseerd; de
man is kostwinner, de vrouw is huisvrouw. Maar de term verwijst ook naar
de betaalde arbeid die verdeeld is in mannenberoepen en vrouwenberoepen.
Ten derde verwijst de term naar de verdeling in hogere (leidinggevende) en
lagere (uitvoerende) funkties binnen beroepen, die respektievelíjk door
mannen en vrouwen worden bekleed.
De wijze waarop de 'arbeidsdeling naar sexe' tot stand komt is niet wille-
keurig en loopt in iedere maatschappij via vastgestelde patronen, ook in
de tegenwoordige maatschappij. De arbeidsdeling kan zich op formeel niveau
en op informeel niveau afspelen. Op formeel niveau kunnen wij zien, dat
wetten tot stand komen die de arbeidsdeling bestendigen (de arbeidsbe-
schermingswetten van vrouwen). Op het informele vlak kunnen wij de invloed
van de kultuur in al zijn hoedanigheden waarnemen ( van vrouwen wordt
verwacht dat zíj de kinderen opvoeden).
In dit survey beperken wij ons tot het thema: de arbeid van vrouwen in
economische theorieën. Het begrip arbeidsdeling naar sexe zou het sleutel-
begrip moeten zijn in economische theoríeën, die de positie van vrouwen in
de economie, dat wil zeggen in het gezin en in de maatschappij c.q. ar-
beidsmarkt, trachten te verklaren.

Niet alleen onder vrouwen ontstond belangstelling voor het terrein vrouw
en arbeid. Ook sommige economen gingen zich interesseren voor vrouwen.
Hierbij past echter wel een kanttekening. Over het algemeen is in de eco-
nomie weinig echt specifiek gekeken naar de arbeid van vrouwen, de man
verricht(te) betaalde arbeid. Aangezien economische statistieken voorname-
lijk betaalde arbeid meten, wordt de arbeid van vrouwen onzichtbaar en de
categorie huishoudelijke arbeid ólijft onbelicht. In dit survey is onder-
zocht wat in de economische wetenschap wél is gezegd over vrouwenarbeid.
Er zijn verschillende economische 'scholen' die de positie van de vrouw in
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de economie problematiseren. De drie belangsrijkste zijn: de Neo-Klassie-
ken, de Institutionalisten en de Marxisten. Het behoeft nauwelijks betoog,
dat de drie scholen van elkaar verschillen van mening. De economen hebben
elkaar echter meestal niet geconfronteerd met hun visies. In die zin heeft
er geen debat tussen de verschillende scholen plaats gehad. Binnen de
diverse scholen is wel op elkaar gereageerd via publikaties.

In drie hoofdstukken wordt elk van de scholen op eenzelfde wijze beschre-
ven. In een eerste paragraaf worden enkele algemene, relevante kenmerken
gegeven van waaruit de economen van de betreffende school de rol van de
vrouwen in het economisch proces verklaren. Vervolgens worden in een twee-
de paragraaf de verklaringen van de school met betrekking tot de vrouw en
de arbeid weergegeven. Daarbij is een beperking aangebracht tot twee aan-
dachtsvelden: de huishoudelijke arbeid en de arbeid op de markt voor be-
taalde werkgelegenheid. In een derde paragraaf tenslotte worden enkele
kritische kanttekeningen gemaakt. Een konkluderend hoofdstuk sluit dit
onderzoek af. Aan het survey is een uitgebreide literatuurlijst toegevoegd
die niet alleen de aangehaalde literatuur bevat, maar ook suggesties voor
verder lezen.
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2. De Neo-Klassieken

2.1. Algemene relevante kenmerken

Voor neo-klassieke theoretici kan een probleem als een economisch probleem
worden gekwalificeerd als er schaarste mee gemoeid is. De manier waarop de
neo-klassieke school de economische verschijnselen in het algemeen ver-
klaart en die ook toegepast wordt op het deelterrein van de vrouwenarbeid
laat zich beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken:

- het individu is de primaire analytische categorie;
- het individu gedraagt zich rationeel;
- er is vrijheid van keuze;
- doel is het maximaliseren van het nut of de winst;
- de analyse is gebaseerd op het marginalistisch principe;
- het economisch proces verloopt in termen van evenwicht;
- het economisch proces vindt plaats op markten (waaronder de arbeids-

markt).

2.2. Vrouwen bij de Neo-klassieken

Binnen de neo-klassieke economie beoefening werd de positie van de vrouw
tot het midden van de jaren 60 grotendeels genegeerd. Voor het eerst werd
er systematisch sandacht geschonken aan de rol van vrouwen in het econo-
misch proces door een groep economen van de Columbia University Workshop
in Labor Economics. Zij hebben het vakgebied 'New Home Economics' ontwik-
keld. Deze economen en hun volgelingen bestuderen onderwerpen als huwelijk
en echtscheiding, vruchtbaarheid, de besteding van tijd en het gebruik van
goederen in het huishouden of in het gezin, de arbeidsdeling in het huis-
houden én de daarmee gepaard gaande effecten op de arbeidsmarktparticipa-
tie van vrouwen en de inkomens van mannen en vrouwen. De diverse publica-
ties illustreren waarmee men zich bezig houdt en geven een (voorlopige)
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indicatie om welke terreinen het gaat.l) Leidraad bij deze analyses zijn
de principes van tijdsbesteding en nutsmaximalisatie. Inmiddels kunnen
drie benaderingswijzen onderscheiden worden. Naast de al genoemde 'New
Home Economics' zijn dat de 'Human Capital' theorie en de discriminatie-
theorie die zich beide oriënteren op de arbeidsmarkt. De eerstgenoemde
richt zich op de aanbodzijde van deze markt, de lastste op de vraagzijde.

Gary Becker, één van de grondleggers van de 'New Home Economics', ontwik-
kelde de 'Theory of the Allocation of Time'.2) Hij onderscheidt in zijn
theorie twee categorieën waaraan tijd kan worden besteed: arbeid en vrije
tijd. Mensen maken een marAinale afweging tussen deze twee alternatieven.
Hij stelt dat mensen die tijdsbesteding kiezen die hen gezien de kompara-
tieve kosten en voordelen, het meeste nut oplevert. Arbeid betekent arbeid
op de markt voor betaalde werkgelegenheid. Vrije tijd houdt in, alle tijd
die niet wordt doorgebracht op de markt voor betaalde werkgelegenheid.
Vrouwen bevinden zich doorgaans in de tweede categorie (vrije tijd). Fac-
toren die meespelen in de afweging van vrouwen om al dan niet op de ar-
beidsmarkt te participeren zijn het potentiële loon en het inkomen van de
echtgenoot. Als vrouwen thuisblijven derven zij inkomsten, met name het
loon dat verdiend zou worden als zij zich in de eerste categorie zouden
bevinden. De gederfde inkomsten, kosten, zijn geringer dan wanneer een man
niet zou werken. Voor mannen en vrouwen betekent het huwelijk, waarbij de
vrouw kiest voor het gezin, een vermeerdering van het nut. Vrouwen huren
mannen in als kostwinner, omdat mannen op de arbeidsmarkt meer verdienen
dan vrouwen (de verdiencapaciteit van vrouwen wordt verminderd door haar
aktiviteit met betrekking tot kinderopvoeding). Mannen huren vrouwen in
als kinderjuf, omdat vrouwen kinderen baren en superieur zijn (toegerust)
op het punt van verzorging en opvoeding van die kinderen (de kinderopvoe-
dingscapaciteit van mannen wordt verminderd door hun aktiviteiten inzake
betaalde arbeid).

-------------------------------------------------------
1) - Schultz, (1974)

- Lloyd, (1975)
- Becker, (1981)

2) Becker, (1965)
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Jacob Mincer, een andere grondlegger van de 'New Home Economics', heeft
zich vooral beziggehouden met de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en
met de arbeidsmarkt variabelen.3) Mincer ontdekte dat er een verband be-
staat tussen het voorkomen van betaald werken van de vrouw en de hoogte
van het inkomen van de echtgenoot. Hoe hoger het inkomen van de man, hoe
minder de vrouw geneigd is toe te treden tot de arbeidsmarkt. De gevolg-
trekkíng van Mincer is dan ook, dat de gehuwde vrouw, in haar afweging om
al dan niet tot de arbeidsmarkt toe te treden, daarin haar potentiële loon
en de inkomsten van haar man betrekt. Maar nieuw is dat haar keuze niet
die tussen werken en vrije tijd is, maar tussen betaald werken, vrije tijd
en huishoudelijke arbeid; een marginale afweging tussen drie alternatie-
ven. Mincer heeft ook onderzoek gedaan naar de loonverschillen tussen
mannen en vrouwen. De orthodoxe neo-klassieke arbeidsmarkt analyses konden
geen verklaring geven voor het verschil in loon tussen mannen en vrouwen
met gelijke produktiviteitsniveau's en de hardnekkigheid van de verschil-
len. In de loop der tijd zouden immers de konkurrentie-krachten de loon-
verschillen elimineren. Hij konkludeert uit zijn onderzoek naar loonver-
schillen, dat er toch sprake is van produktiviteitsverschillen tussen
mannen en vrouwen.

De 'New Home Economics' hebben vele neo-klassieke economen aangezet tot
het bestuderen van verschillende arbeidsmarktdeterminanten met betrekking
tot de arbeid van vrouwen. De nieuwe determinanten zijn bijvoorbeeld
'human capital' en discriminatie.
De 'human capital' theorie probeert een verklaring te vinden voor het
vlakke profiel van de arbeidscarrière van vrouwen en voor de lagere belo-
ning. In deze theorie wordt de arbeidsproduktiviteit niet als vaststaand
gegeven beschouwd, mensen kunnen de produktiviteit van hun arbeid en daar-
mee de waarde van hun arbeid verhogen door in zichzelf te investeren mid-
dels opleiding, kennis en arbeidservaring ( samen 'human capital' vormend).
Lagere beloning, of ongelijkheid op de arbeidsmarkt in het algemeen dicht
men toe aan de vrijwillige kleinere investering van vrouwen in 'human ca-

-------------------------------------------------------
3) Mincer, (1980)
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pital' en de daaruit voortvloeiende lagere produktiviteit.4) De optreden-
de produktiviteitsverschillen tussen mannen en vrouwen met dezelfde oplei-
ding en leeftijd zijn te herleiden tot verschil in arbeidservaring. Het
verschil in arbeidservaring heeft betrekking op het aantal jaren en het
niveau.
Wat het aantal jaren betreft worden vrouwen geacht uit het arbeidsproces
te treden gedurende hun vruchtbare jaren. Zij onderbreken hun arbeid om
kínderen te krijgen en op te voeden. Zo brengen vrouwen minder jaren door
op de arbeidsmarkt dan mannen.
Wat het niveau betreft worden vrouwen geacht te streven naar een maximale
opbrengst van hun arbeid gemeten over het totale arbeidsleven en gegeven
hun investeringen. Vrouwen die verwachten dat ze in de toekomst uit het
arbeidsproces treden, en dan geen inkomen meer genieten, kiezen die banen
of beroepen waar het verlies aan inkomen het geringste zal zijn.5) Dit is
het geval bij de eenvoudige beroepen. Deze beroepen kennen een lage ver-
goeding en vereisen geen speciale vaardigheden of kwalificaties.

Het uitgangspunt van de discriminatietheorie, ook wel 'Economics of Dis-
crimination'6) genoemd, is dat beroepsvaardigheden overwegend in de baan
zelf worden verworven ('training-on-the-job').
Vrouwen komen voor bepaalde funkties die een lange inwerktijd of een lang-
durige interne opleiding vragen, minder in aanmerking dan mannen op grond
van de veronderstelling dat het verloop bij vrouwen gemiddeld groter is
dan bij mannen. Het winststreven van werkgevers leidt ertoe dat zij alleen
die investeringen plegen die een gering risico dragen. Naarmate de werkge-
vers de trainingskosten voor een werknemer lager inschatten, neemt de kans
voor de werker toe om een baan op een hoger niveau te krijgen. Om de trai-
ningskosten te bepalen, hanteren werkgevers bij het aannemen van personeel

-------------------------------------------------------
4) Polachek, (1973)

5) Polachek, (1973)

6) - Remick, (1984)
- Alexis, (1973)
- Krueger, (1963)
- Schippers, (1983)
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algemene achtergrond criteria. Sexe is hier één van. Andere zijn: oplei-
ding, leeftijd, ras, aangeboren kwaliteiten en testresultaten. Werkgevers
hebben bepaalde ideeën over het gedrag van vrouwen op de arbeidsmarkt.
Door kansen op een huwelijk, zwangerschap, een mogelijke onderbreking van
de beroepsloopbaan dan wel een vermindering van de arbeidstijd, nemen de
relatieve kosten van een training toe. Verder hebben werkgevers zekere
opvattingen over de houding van vrouwen tegenover betaald werk en de voor-
waarden die vrouwen aan werk stellen. De primaire rol van vrouwen ligt in
het huishouden, vrouwen werken alleen voor kleedgeld (de extra's), vrouwen
vinden saai werk niet erg, vrouwen zijn minder geneigd initiatief te nemen
en vrouwen hebben geen belangstelling voor uitdagende banen (leiding geven
en promotie maken).
Ook al zouden deze algemene ideeën voor een individuele werkneemster niet
van belang zijn (zij wil bijvoorbeeld geen kinderen), toch zullen werkge-
vers geneigd zijn deze algemene 3deeën op elke vrouw die zich aanmeld voor
een baan toe te passen en de individuele vrouw op grond hiervan te discri-
mineren.~)

2.4. Kritische kanttekeningen

Er zijn verschillende reakties gekomen op de theoretici van de Neo-klas-
sieke school. Deze reakties komen zowel van binnenuit als van buiten de
'school'.
Een algemene kritiek is dat de theorieën uitgaan van een abstract mens-
beeld. Mensen zijn getrouwd en de keuze die zij kunnen maken is die tussen
kostwinnerschap of huisvrouwschap. In werkelijkheid zijn niet alle vrouwen
en mannen gehuwd, maar alleenstsanden, weduwen en weduwnaars komen ook
voor. Bovendien kunnen man én vrouw betaald werk verrichten, ook al heeft
de echtgenoot een inkomen. Uit de variaties blijkt dat er meer meespeelt
dan het potentiële loon van de vrouw en het inkomen van de echtgenoot met
betrekking tot de afweging van vrouwen om al dan niet betaald werk te
verrichten. Van belang blijkt bijvoorbeeld het aantal en de leeftijd van

-------------------------------------------------------
7) Bergman, (1974)
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kinderen.8j Er is echter ook meer specifieke kritiek geleverd op de ver-
schillende scholen.
De kritiek op de 'New Home economists' heeft betrekking op de principes
van tijdsbesteding en nutsmaximalisatie. Wat de kritiek op het principe
van de tijdsbesteding betreft verwaarloost het onderscheid dat Becker
maakt tussen werk en vrije-tijd de huishoudelijke arbeid. Huishoudelijke
arbeid vergt zoveel tijd en energie van vrouwen, dat het moeilijk kan
worden bestempeld als vrije tijd. Mincer gaat een stap verder door huis-
houdelijke arbeid te erkennen. Beide treft kritiek, volgens Dex, omdat zij
niet de vraag stellen waarom vrouwen de keuze moeten maken tussen arbeid,
(huishoudelijke arbeid) en vrije tijd.9)
Met betrekking tot het principe van de nutsmaximalisatie pogen de theore-
tici van de 'New Home Economics' de arbeidsverdeling in het gezin te ver-
klaren door de economische maximalisatieprincipes. De institutionaliste
Sawhill stelt dat er sprake is van een cirkelredenering.10) Zoals beschre-
ven, worden in de analyse van Becker loonverschillen tussen mannen en
vrouwen als een gegeven opgevat. Vrouwen verdienen minder dan mannen,
daarom trouwen ze. De arbeidsdeling in het gezin wordt dus verklaard door
uit te gaan van gegeven loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Deze
loonverschillen worden weer verklaard door de wijze van arbeidsdeling in
het gezin. Kortom, vrouwen trouwen omdat zij minder verdienen en vrouwen
verdienen minder omdat zij huisvrouw zijn. Sawhill besluit haar kantteke-
ning met de opmerking dat, als sexisme niet van het begin af aan expliciet
wordt geïncorporeerd in een theorie, er geen verklaring kan worden gegeven
voor de arbeidsdeling naar sexe in het gezin, noch voor het bestaan van
het gezin op zich. De economische maximalisatieprincipes schrijven niet
voor dat kinderen moeten worden opgevoed door vrouwen in een kerngezin.
Ook de kritiek op de 'Human Capital' theorie heeft betrekking op het nuts-
maximalisatieprincipe. England oefent kritiek uit op de 'human capital'

-------------------------------------------------------
8) - Sander, (1985)

- Heckman, (1970)
- Joshi, (1984)

g) Dex, (1985)
10) Sawhill, (1980)
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theorie, waarbij zij zelf redeneert in de neo-klassieke traditie.ll) Zij
brengt de arbeidsmarkt participatie van vrouwen in verband met de maxima-
lisatie principes. England gaat in op de gedachtengang van Polachekl2)
over de beroepskeuze van vrauwen. Polachek maakt vervolgens haar nergens
duidelijk waarom vrouwen die banen kiezen die ervaring lager belonen dan
in andere banen het geval is. Als vrouwen streven naar nutsmaximalisatie
dan is het rationeel, volgens England, dat vrouwen die banen kiezen, die
de daling van inkomsten als gevolg van uit dienst treding, meer dan goed
maken. Zij toont aan dat vrouwen hun verdiensten niet maximaliseren in de
traditionele vrouwenberoepen. Polachek gaat voorbij aan het feit dat iede-
re arbeidservaring hoe kort en eenvoudig ook, een toevoeging betekent aan
de totale arbeidservaring van vrouwen. Hij signaleert alleen dat arbeids-
ervaring van vrouwen geringer wordt beloond.
Het volgende wezenlijke punt van kritiek op de neo-klassieken betreft de
discriminatie van vrouwen. De discriminatie berust op mythes omtrent de
houding van vrouwen tegenover betaald werken. Onderzoeken tonen aan dat
lang niet alle vrouwen werkende echtgenotes hebben, vrouwen het verdiende
loon nodig hebben voor de primaire levensbehoeften, vrouwen ontevreden
zijn met hun banen zonder verantwoordelijkheid en vrouwen saai en monotoon
werk haten~3). Bovendien werkt de keuze en definiëring van de determinan-
ten van arbeidsmarktprocessen deze mythevorming in de hand. De determinan-
ten zijn onder andere: leeftijd, opleiding, kennis, ervaring, beroepssoort
en arbeidsproduktiviteit. Het begrip arbeidsproduktiviteit is een voor-
beeld van discriminatie van vrouwen. Het begrip meet die vaardigheden die
de arbeidsmarkt erkent. Vele vaardigheden van vrouwen worden onderkend
noch erkend, dus ook niet beloond. Ook in het funktieklassifikatiesysteem
spelen sexistische criteria een rol. Aan vrouwen toegekende eigenschappen
worden bijna niet gewaardeerd', omdat zij verondersteld worden 'natuurlijk'
te zijn (vingervlugheid, netheid, aanpassingsvermogen, verzorgende instel-
ling, organisatietalent). De man blijkt en blijft de norm van waaruit

-------------------------------------------------------
11) England, (1982)

12) Polachek, (1975)
13) Alexis, Kruger, Gronaus, (1977)
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beoordeeld wordt, hetgeen ook inhoudt dat zogenaamde mannenbanen altijd
beter uit de bus komen,l4)
Kritiek op de uitgangspunten van de neo-klassieken wordt gegeven door
feministen. Door een individuele vrijheid van keuze aan te nemen sluiten
de neo-klassieken de categorie 'macht' buiten de economie. In een wereld
waarin mannen en vrouwen, arbeiders en kapitalisten ongelijke rijkdom en
macht bezitten, verschillen de mogelijkheden om keuzevrijheid uit te oefe-
nen. In zo'n wereld kunnen alle vrouwen onderhevig zijn aan discriminatie.
De neo-klassieke principes zijn vanuit feministisch gezichtspunt een
rechtvaardiging van sexisme. Ze geven geen inzicht in de realiteit van
vrouwenproblemen.

-------------------------------------------------------
14) Projectgroep Vrouwenarbeid Groningen, (1981)
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3. De Institutionalisten

3.1. Algemene relevante kenmerken

De institutionalisten kennen geen eenduidig economisch object, maar rich-
ten zich veel meer op het functioneren van instituties en de wijze waarop
actief (overheids)ingrijpen ongelijke verhoudingen recht kan trekken. De
manier waarop de institutionalisten de verschijnselen analyseren laat zich
beschrijven met de volgende kenmerken:

- het instituut of de groep is de primaire analytische categorie;
- groepsgedrag staat onder invloed van gewoonte en gewenning;
- besluitvormingsprocessen en daaruit voortvloeiend handelen worden be-
perkt door institutionele faktoren (zoals opvoeding door gezin, kerk,
onderwijs en media);

- een patroon van relaties kenmerkt het economische systeem als één ge-
heel;

- gebeurtenissen of processen worden verklaard door hun plaats in het
patroon te identificeren;

- de nadruk ligt meer bij inzicht dan bij voorspellen;
- afwijzen van 'atomisme';
- de politiek (overheid) heeft een regulerende taak.

3.2. Vrouwen bij de Institutionalisten

De Institutionalisten die heden ten dage over het gezin schrijven, kunnen
hun erfenis terugvoeren tot Thorstein Veblen, Margaret Reid en Hazel Kyrk.
Galbraith is een belangrijke vertegenwoordiger van de school in de
Verenigde Staten.l) Hij richt zijn aandacht op de essentiële rol van
huishoudelijke consumptie voor de moderne, ontwikkelde economie. Volgens
Galbraith zijn vrouwen omgevormd in een 'crypto-servant-class', georgani-
seerd rond de steeds verder uitbreidende consumptie en dienstbaar aan het
gezin. Institutionele factoren ondersteunen deze omvorming waarbij te

-------------------------------------------------------
1) Galbraith, (1974)
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denken valt aan de rol van de kerk, het onderwijs, het gezin en de opvoe-
ding. Hij pleit voor een overheidsbeleid gericht op gelijke kansen voor
vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
De institutionele theoretici hebben zich veel meer beziggehouden met de
werking van de arbeidsmarkt dan met huishoudelijke arbeid. Zij komen het
best tot hun recht inzake vraagstukken rond beroepssegregatie door sexe en
de lagere beloning van vrouwen. Bij de bestudering van de verschillende
theorieën valt op dat ze onderscheiden kunnen worden in drie groepen op
grond van historische ontwikkeling en vraagstelling. De eerste groep au-
teurs hoort thuis bij wat genoemd wordt de 'theorie van de duale arbeids-
markt'. Doeringer is daar de meest bekende exponent van.2) De tweede
groep is te beschouwen als een verbijzondering van de eerste groep, de
theoretici van de gesegmenteerde arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen
aandacht voor de verschillen tussen arbeidsplaatsen, maar ook voor niet-
economische motieven van de arbeidsmarktparticipanten.3) De derde groep
auteurs gaat uitdrukkelijk in op de machtsverhouding en de machtsmotieven
van arbeiders en management.4)

In het kort komt de theorie van de duale arbeidsmarkt erop neer dat de
arbeidsmarkt niet één geheel is, maar uit segmenten bestaat; een primair
en een secundair segment. Het primaire segment wordt gekenmerkt door banen
met een relatief grote arbeidszekerheid, een zeker nivesu van geschoold-
heid, relatief hoge lonen, goede arbeidsomstandigheden en promotiemoge-
lijkheden. Het secundaire segment daarentegen kenmerkt zich door routine-
matige arbeid, relatief lage lonen, minder gunstige arbeidsomstandigheden,
geringe of geen promotiekansen en minder arbeidszekerheid. Hoewel deze
theorie niet is ontwikkeld om de (slechte) arbeidspositie van vrouwen te
verklaren, bleek ze vooral voor vrouwen op te gaan.
Voor de verklaring van de verschillen in mannen- en vrouwenlonen wijzen de
dualisten op de verschillende beroepen die mannen en vrouwen van hetzelfde

-------------------------------------------------------
2) Doerínger, (1967)
3) Piore, (1975)
4) Edwards, Gordon, Reich, (1973)
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kwalificatieniveau uitoefenen.5) Een discriminerend aannamebeleid van
werkgevers zorgt voor een overbevolking van vrouwen in bepaalde sexe-typi-
sche banen. Deze clustering heeft een dalende werking op het loon tot
gevolg. In de redenering van de duale arbeidsmarkttheoretici neemt de
sexe-ongelijkheid eerder de gedaante aan van beroepsdiscriminatie dan van
loondiscriminatie.

Tegenwoordig spreekt men meer van gesegmenteerde arbeidsmarkten.6) De
segmentatietheorieën verdelen het primaire segment in een bovenste en
onderste deel. Het secundaire segment wordt gehandhaafd. Bovendien betrek-
ken deze theoretici in hun analyse nadrukkelijk de situatie per bedrijfs-
tak (concentratie, kapitaalintensiteit, omvang der afzonderlijke bedrijven
en winstpositie) en de voortschrijdende technologische ontwikkeling. De
technologische ontwikkeling die nog meer dan voorheen bedrijfsspecifieke
ervaring vereist en on-the-job-training en promotie-ladders aan funkties
koppelt. De technologische ontwikkeling vergroot de segmentatie op de
arbeidsmarkt.7)

De derde groep auteurs brengt niet alleen beroepssegregatie in kaart, maar
onderneemt een poging tot verklaring. Zij hechten eveneens veel belang aan
technologische factoren maar zien arbeidsmarkt fragmentatie primair als
zijnde ontstaan gedurende de overgang van handelskapitalisme near monopo-
liekapitalisme. Volgens Edwards, Gordon en Reich voert het management een
verdeel- en heersstrategie over de arbeidersklasse.8j Zij onderscheiden
een handelen volgens economisch motief en één volgens een politiek of
machtsmotief. Vanuit dat laatste motief organiseert het management de
arbeid in een hiérarchisch systeem van banen met diverse promotieprikkels
voor enkelen, er wordt een interne arbeidsmarkt met een primair en een

-------------------------------------------------------
5) In Groot-Brittannië is een debat gevoerd rond de beroepskeuze in dejaren zeventig. Zie hiervoor Roberts (1968, 1973), Willis (1977), McRobbie(1978) en McRobbie and Garber (1975).
6) Loveridge, en Mok, (1979)
7) Hulk, (1980)

8) Edwards, Gordon, and Reich, (1973)
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secundair deel gecreëerd. Aldus ontstaat arbeidssegmentering en deze
blijft gehandhaafd omdat ze funktioneel is. Dat wil zeggen, dat arbeids-
segmentering de werking van kapitalistische instituties vergemakkelijkt.
Wat betreft vrouwenarbeid merkt Edwards op, dat niet alle sexeverschillen
zijn terug te brengen tot segmentatieverschillen. Ofschoon hij zelf geen
analyses gegeven heeft, erkent hij dat de arbeid van vrouwen een analyse
vereist, die wordt verbonden met de geschiedenis van het kapitalisme, maar
daaraan niet synoniem is.9)

3.3. Kritische kanttekeninqen

De kritiek op de institutionalisten komt vooral uit de feministische hoek.
De theoretici van de duale arbeidsmarkt en die van de qesegmenteerde ar-
beidsmarkt wordt verweten dat hun onderzoeken te veel gericht zijn op het
aantonen van de omvang van de problemen en op het beleid dat ontwikkeld
kan worden door instituties zonder het bestaan van deze instituties funda-
menteel ter discussie te stellen. De behoefte aan verandering op het ge-
bied van sexe-ongelijkheid is zeer groot. Maar volgens Amsden kan en zal
een kapitalistische staat niet datgene tot stand brengen wat nodig is om
sexe-ongelijkheid te beëindigen. Fundamentele strukturele veranderingen
(zowel wat betreft het gezin als de arbeidsmarkt) zijn nodig om de on-
rechtvaardigheden waar vrouwen van alle klassen onder gebukt gaan te over-
stijgen,l0)
De groep auteurs die laat zien dat er sprake is van machtsoverweqingen
treft op een ander punt kritiek, nl. het funktionalisme in de denkwijze
(dit geldt ook voor andere institutionalisten). Het instituut gezin over-
leeft, omdat dat het belang dient van de kapitalisten. Eenzelfde redene-
ring wordt gevolgd bij de arbeidsmarkt segmentering: segmentering is ont-
staan door de regulerende manipulaties van het management. De theorie
verklaart niet waarom het management bepaalde banen alleen voor vrouwen
bestemt. Zij gaat ervan uit, dat de 'eigenschappen' van vrouwen als groep

-------------------------------------------------------
9) Edwards, (1980)

10) Amsden, (1980)
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er verantwoordelijk voor zijn dat vrouwen in het secundaire segment te-
recht komen.ll) Vrouwen worden gezien als één homogene groep arbeidsters,
die zich allen in het secundaire segment van de arbeidsmarkt bevinden. De
theorie geeft geen inzicht in de dynamische relaties binnen de segmenten.
Ze verklaart niet hoe en waarom segmentatie m.b.t. vrouwenberoepen is
ontstaan. Rubery is van mening dat de werkende klasse segmentering niet
passief heeft ondergaan.12) Organisaties van arbeiders (mannen) speelden
een belangrijke rol in de stratificatie van beroepen. In een gezamenlijk
artikel stellen Humphries en Rubery dat discriminatie tegen vrouwen inten-
siever wordt door de klassenstrijd, om het arbeidsaanbod te beperken dwin-
gen vakbonden vrouwen thuis te blijven. Als dit niet uitvoerbaar is (als
het gezinsinkomen, of de verdiensten van de echtgenoot, niet toereikend
is) worden vrouwen beroepsmatig afgescheiden.l3)

-------------------------------------------------------
11) Poldervaart, (1983)
12) Rubery, (19~8)

13) Humphries, and Rubery (1984)
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4. De Marxisten

4.1. Algemene relevante kenmerken

Het centrale studie-object voor marxisten is de ontwikkeling van het kapi-
talisme, waarbij uitgegaan wordt van het bestaan van tegenstellingen als
motor van die ontwikkeling. Veel feministische auteurs gebruiken voor hun
studie naar vrouwen in het economisch proces de marxistische theorie die
zich in de volgende kenmerken laat beschrijven:

- de maatschappelijke klassen zijn de analyse categorieën;
- het economisch proces wordt historisch geanalyseerd;
- de produktie en de verdeling daarvan over de maatschappelijke klassen
staat centraal;

- een analyse in termen van tegenstellingen, waarbij de tegenstelling
loonarbeid- kapitaal de kern vormt;

- de arbeidskracht moet gereproduceerd worden;
- de kapitalisten zijn gedwongen te accumuleren;
- de arbeiders worden uitgebuit.

4.2. Vrouwen bij de Marxisten

Het marxisme, als theorie én als analytische methode, heeft een grote
aantrekkingskracht voor feministen. De reden hiervoor is, dat het analyti-
sche model van het marxisme vrouwenonderdrukking onderkent en een aanzet
tot een verklaring daarvoor geeft. Vrouwenonderdrukking wordt door Engels
verbonden met de instelling van partikulier eigendom: "Het voorkomen van
privé-bezit eist van vrouwen dat zij monogaam zijn, zodat de man zekerheid
heeft dat zijn kinderen inderdaad de zijne zijn. Zo kan zijn materieel
vermogen niet worden geërfd door het nageslacht van een andere man. De
struktuur van het partiarchale gezin leidt tot onderschikking van de
vrouw. Door deze historische omstandigheden worden vrouwen uitgesloten van
produktieve arbeid. Deze uitsluiting van produktieve arbeid is de belang-
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rijkste en primaire vorm van onderdrukking."1)
De marixistísche economie houdt zich bezig met de analyse van de produk-tieverhoudingen. Daardoor vallen vrouwen grotendeels buiten hun analyse.Socialistisch-feministen hebben geprobeerd met het marxistische begrippen-apparaat als uitgangspunt antwoorden te vinden op vragen omtrent de arbeidvan vrouwen.2) Dit wordt toegespitst in theorieën over huishoudelijkearbeid en de theorie van het arbeidsreserveleger.

In het begin van de jaren zeventig wezen enkele amerikaanse schrijfstersop het belang van huishoudeliike arbeid voor het kapitalisme. Vanaf 1972werd dit onderwerp gebaseerd op de ideeén van de amerikaanse Selma Jamesen vooral op de theorie van de italiaanse Mariarosa Dalla Costa.3) DallaCosta gaat ervan uit dat de arbeid van huisvrouwen de kern is van de maat-schappelijke produktiviteit, deze produceert de waar arbeidskracht. Hier-door zou huishoudelijke arbeid meerwaarde-scheppend zijn en daarom produk-tieve arbeid zijn. Selma James werkt deze theorie verder uit. Zij stelt:"Wanneer het kapitaal de echtgenoot voor zijn arbeidskracht betaalt krijgthet voor dat loon de arbeid van twee werkers en niet van één; de onbetaal-de arbeidskracht van de huisvrouw is impliciet inbegrepen."4) Dit laatsteacht James niet rechtvaardig, huisvrouwen moeten ook worden betaald. Uitdeze theorie is de eis afkomstig: loon voor huishoudelijke arbeid.Op de eis en de achterliggende theorie is veel kritiek gekomen van marxis-ten en feministen. Dit heeft geleid tot het 'huishoudelijke arbeid-debat',dat vooral in Engeland van 1973-1976 verwoed is gevoerd.5) Centraal stondde vraag of huishoudelijke arbeid wel of niet produktief genoemd kon wor-den. Het debat is vooral gevoerd door socialistische-feministen, die pro-beerden aan te tonen hoe belangrijk huishoudelijke arbeid is voor de in-standhouding van het kapitalisme. Tevens zou hiermee de economische basis

--------------------------------
1) Engels, (1976)
2) Zwinkels, (1983)
3) - James, (1975)- Da11a Costa, (1973)
4) geciteerd in Poldervaart, Vrouwenstudies een inleidin ( 1983),
5) SUN-werkuitgave (1977),
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van vrouwenonderdrukking in de huidige samenleving zijn bewezen. Volgens
de meeste auteurs in dit debat is huishoudelijke arbeid noodzakelijk voor
de reproduktie van de arbeidskracht (dat is het dagelijks herstel van de
arbeidskracht van de kostwinner en de generatiegewijze vervanging van
arbeiders als groep door het produceren en verzorgen van kinderen). Hoewel
volgens de meeste deelnemers aan het debat huishoudelijke arbeid geen
meerwaarde produceert en in deze (ook in marxistische) zin geen produktie-
ve arbeid is, is huishoudelijke arbeid wel noodzakelijk voor de instand-
houding van de meerwaarde produktie. Huishoudelijke arbeid is noodzakelijk
voor de instandhouding van dit economische systeem. Het huishoudelijke
arbeid-debat heeft duidelijk gemaakt, dat vrouwenonderdrukking struktureel
verankerd ligt binnen kapitalistische verhoudingen en dat huishoudelijke
arbeid wel degelijk een economische basis heeft.

De arbeidsmarkttheorie van de marxisten is de theorie van het arbeidsre-
serveleger. De theorie is ontwikkeld door Karl Marx in het kader van zijn
kapitaalaccumulatie theorie. Ttiaee punten zijn van belang in deze theorie:
de aanwezigheid van een arbeidsreserve bevordert konkurrentie binnen de
arbeidersklasse, waardoor het loonniveau kan dalen en het arbeidsreserve-
leger is een flexibel arbeidspotentieel dat gemakkelijk is in te schakelen
en te verplaatsen binnen het produktieproces.
Binnen de vrouwenbeweging en vrouwenstudies is veel gebruik gemaskt van de
theorie van het arbeidsreserveleger. Volgens socialistisch-feministische
interpretatie van deze theorie zouden gehuwde vrouwen dienen als arbeids-
reserve, bij economische vooruitgang worden zij in het produktieproces
ingeschakeld, bij recessies worden zij weer naar huis gestuurd. Dit zou
tevens een verklaring zijn voor het feit dat werkgevers en staat de huis-
houdelijke arbeid niet willen vermaatschappelijken. Immers, als alle vrou-
wen buitenshuis zouden werken, zouden werkgevers niet meer beschikken over
dit arbeidsreserveleger van vrouwen en zou de staat, in geval van werk-
loosheid, ook vrouwen uitkeringen moeten toekennen.
Een herleving van de marxistische aandacht voor de rol van de arbeid in
het kapitalisme is gekomen met de theorie van Harry Braverman.6) In zijn
analyse van de kapitalistische ontwikkeling in de Verenigde Staten in de

6) Braverman, (19~4)
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twintigste eeuw stelt hij het traditionele technologisch-determinisme in
de ontwikkeling van de kapitalistische produktieverhoudingen ter diskus-
sie. Van groot belang is de aandacht die Braverman besteedt aan de veran-
deringen in de kwaliteit van de arbeid. De wetenschappelijk-technologische
revolutie stelt het management in staat om met behulp van machines enorme
arbeidsbesparingen door te voeren en beheersings- en controlesystemen in
te voeren die de arbeidskrachten zoveel mogelijk in hun greep moeten hou-
den. Verder wijst Braverman op de veranderde struktuur van de werkgelegen-
heid.
Socialistisch-feministen hebben veel gebruik gemaakt van de analyses van
Braverman. Hoewel deze zelf niet expliciet spreekt over de arbeidsdeling
tussen mannen en vrouwen zijn zijn bevindingen goed toepasbaar op de ar-
beid van vrouwen en is zijn theorie vruchtbaar voor het analyseren van
vrouwenarbeid. Veronica Beechy heeft geprobeerd de ideeën van Braverman te
gebruiken als verklaringskader voor de zwakke arbeidsmarktpositie van
vrouwen.~) Zij stelt dat de 'reproduktie' niet gescheiden van de 'produk-
tie' onderzocht kan worden. Volgens Beechey wordt de positie van vrouwen
op de arbeidsmarkt bepaald door de gezinstaak en zijn de lage lonen van
vrouwen een gevolg van de afhankelijkheid van het inkomen van de echtgeno-
ten. Maar die lage lonen maken ook, dat vrouwenarbeid voordelig kan zijn
voor het kapitaal.
Beechey's analyse betekent een stap vooruit in de theorie van het arbeids-
reserveleger, omdat zij de organisatie van het privéleven (het gezin) in
verband brengt met de organisatie van het arbeidsproces.

4.3. Kritische kanttekenin~en

Voor feministen staat de maatschappelijke verhouding tussen mannen en
vrouwen centraal. Het punt waar marxisten en feministen elkaar ontmoeten
is bij de vraag in welke mate de analyse van de produktieverhoudingen een
verklaring kan bieden voor vrouwenonderdrukking. Het huishoudeliike ar-
beid-debat toonde aan, dat huisvrouwen niet 'los' staan van de samenle-
ving, maar dat zij onmisbaar werk doen. Het debat maakte ook duidelijk,
wat vrouwen gemeenschappelijk hebben door de klassen heen. De kritiek op

-------------------------------------------------------
7) Beechey, (19~7)
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het debat komt vooral van andere marxistisch-feministen en richt zich op
het functionalistische karakter dat de huishoudelijke arbeid in dit debat
krijgt. Het debat beperkte zich tot de vraag hoe de klasse van kapitalis-
ten economisch gebruik maakt van huishoudelijke arbeid. Deze eenzijdige
gerichtheid op arbeid die vrouwen in het gezin verrichten ziet de beroeps-
arbeid van vrouwen over het hoofd.8) Zeer zware kritiek wordt geuit door
Kaluzijnska.9) Zij vraagt zich af of vrouwen die konkreet huishoudelijk
werk dagelijks verrichten zich bewust zijn geworden van hun maatschappe-
lijke rol. Het debat is volgens hsar alleen in uníversitaire kringen ge-
voerd, gebruikmakend van marxistisch jargon. Het debat bloedde dood door-
dat vruchteloos heen en weer gepraat over de vraag of huishoudelijke ar-
beid al dan niet meerwaarde produceert.
Met deze theorieën en debatten wordt nog niet duidelijk waarom vrouwen
huishoudelijke arbeid verrichten, evenmin wordt duidelijk waarom dit in
gezinsverband plaatsvindt. Aangezien marxisten in eerste instantie hun
aandacht beperken tot de produktie, zien zij over het hoofd dat de arbei-
dersklasse zelf belang had bij het handhaven van het instituut gezin.
Humphries wijst op de rol van het gezin.10) Ten eerste om de loondrukkende
werking tegen te gaan. Wanneer vrouwen van de arbeidsmarkt worden geweerd
vermindert het aantal mensen op die markt en daardoor vermindert ook de
druk op de lonen. Bovendien wijst Humphries op de rol van het gezin in de
kultuur van de arbeidersklasse en de klasse cohesie.
De theorie van het arbeidsreserveleger verklaart het ontstaan en bestaan
van zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Daarnaast verklaart de theorie hoe
deze worden gebruikt binnen het economische systeem. Waarom juist vrouwen
tot deze zwakke groepen behoren, kan de theorie echter niet verklaren.
Bovendien is de theorie van het arbeidsreserveleger moeilijk te toetsen.
Bij toetsing zijn gegevens over de werkloosheid van vrouwen onmisbaar. De
statistieken die beschikbaar zijn, zijn niet altijd volledig (onder andere

8) Sevenhuijsen, (1978)
Molyneux, (1979)

9) Kaluzijnska, (1980)

10) Humphries, (1977)
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door verborgen werkloosheid). Een ander punt van kritiek betreft de bur-
gerlijke staat van vrouwen, het zijn niet altijd gehuwde vrouwen die het
eerst worden ontslagen. In een studie van Bruegel komt dit duidelijk naar
voren.ll) Bovendien komen vrouwen níet louter passief tegemoet aan de
eisen van het economisch systeem. Terwijl in de jaren zestig in Groot-
Brittannië de omvang van de produktie niet meer zo snel toenam, traden
vrouwen toch massaal toe tot de arbeidsmarkt.l2)
Beechey's poging om de theorie van het arbeidsreserveleger in feministi-
sche kaders te brengen verdient waardering, toch treft ook haar kritiek.
Haar vooronderstelling, dat vrouwen afhankelijk zijn van het inkomen van
de echtgenoot gaat volgens Anthiasl3) voorbij aan het feit dat vele onge-
huwde vrouwen buitenshuis werken en geeft geen verklaring voor met name
hun slechte arbeidspostie. Anthias merkt bovendien op dat het gebruik van
termen als arbeidsreserve een negatief beeld oproepen en vrouwenarbeid
(theoretisch) marginaliseren. Het werk van vrouwen is niet louter margi-
naal.

-------------------------------------------------------
11) Bruegel, (1979)
12) Oakley, (1981)

13) Anthias, (1981)
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5. konklusie

In het onderzoek is duidelijk geworden dat er de afgelopen twintig jaar
steeds meer studie is verricht naar de positie van vrouwen in de economie.
Echter, het merendeel van de economen houdt zich er nog steeds niet mee
bezi.g. In dit survey zijn een aantal economische analyses behandeld die
wel ingaan op vrouwen in de economie. Er bleken nogal veel kritische kant-
tekeningen geplaatst te kunnen worden. Toch zijn de pogingen bewonderens-
waardig. Het kernprobleem is dat de economen een bestaand begrippenappa-
raat toepassen op vrouwen.
Bij nader inzien blijkt dat begrippenapparaat niet sexe-neutraal te zijn.
Ook voor de wetenschap gaat immers het volgende op: mannen domineren de
disciplines. Zij definiëren vanuit hun man-zijn economische verschijnse-
len. Daarbij kunnen zij een aantal zaken overslaan, 'vergeten' of niet van
belang achten. De economische subjecten zijn in dat geval mannen of 'men-
sen' beoordeeld aan de hand van de mannelijke norm. Zo wordt in de econo-
mische literatuur werken over het algemeen beperkt tot betaalde arbeid.
Bij het verrichten van huishoudeliik werk door echtgenotes vindt geen
betaling plaats. Op grond daarvan is huishoudelijke arbeid geen economi-
sche aktiviteit. In feite werken vrouwen wel, binnenshuis. Maar omdat
huishoudelijke arbeid in de privé-omgeving plsatsvindt is het onzichtbaar
geworden.

De plaats waar mannen en vrouwen werken beinvloedt de beeldvorming van
deze mannen en vrouwen over zichzelf en de ander(en). De beelden die man-
nen en vrouwen zichzelf leren, spelen vaak onbewust ook een rol in het
begrippenapparaat van theorieën. Zij leiden, om een voorbeeld te geven,
tot het ontstaan van allerlei mythen ter verklaring van arbeidsmarktgedrag
van vrouwen. De resulterende theorieën zijn partiële analyses. Daardoor
raakten feministen aanvankelijk teleurgesteld in economische theorieën van
met name de marxistische school. Zij liepen vast met hun verklaringen,
omdat het overnemen en aanpassen van denksystemen, die gecreëerd zijn door
mannen, zonder te letten op vrouwen, geen oplossing kunnen bieden voor de
vraagstukken die feministen aan de orde stelden.
Vrouwelijke economen en feministen zijn de traditionele categorieën op-
nieuw gaan overdenken door het stellen van vragen als:
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- Welke betekenis en welke inhoud heeft het begrip arbeid?
- Wat rechtvaardigt beroepssegregatie?
Vragen waar niet rechtstreeks antwoord op gegeven is.
We kunnen konkluderen dat de arbeid van vrouwen in het verleden in onder-
zoeken teveel is genegeerd of vanuit een verkeerde invalshoek is bestu-
deerd. Dit heeft geleid tot onjuiste voorspellingen en ongeschikte aanbe-
velingen. Alleen daarom al is het van belang vrouwen de plaats ín de eco-
nomie te geven waar ze recht op hebben.
Om niet de fouten uit het verleden te herhalen, en nu ma.nnen over het
hoofd te zien en te negeren, zal bij verder onderzoek naar de positie van
vrouwen in het economisch proces steeds voor ogen gehouden moeten worden
dat posities vorm krijgen, dat een samenleving tot stand komt door het
handelen van groepen en individuen in reaktie op elkaar. Met andere woor-
den, in onderzoek naar de positie van vrouwen zal steeds gekéken moeten
worden.naar de relaties van mannen en vrouwen met betrekking tot arbeid en
de kansen van beide groepen. Op basis daarvan kan worden verklaard hoe ze
tegengesteld zijn (geraakt) in termen van beeldvorming en belangen. Dat is
tevens het startpunt om veranderingen in gang te zetten en de verschillen
recht te trekken.
Wij hopen met dit survey te hebben aangetoond, dat onderzoek naar de posi-
tie van vrouwen in het economisch proces nog niet uitputtend heeft plaats-
gevonden. Nog steeds komen nieuwe gezichtspunten naar voren. Nieuwe aan-
dachtsvelden zijn nog volop in ontwikkeling. Gezien de korte duur van het
projekt laat ik het bij een vermelding van:
- de technologische ontwikkeling en de gevolgen voor vrouwenarbeid;
- de ontwikkeling van nieuwe arbeidskontrakten, thuiswerk en het werken in
deeltijd van vrouwen;

- de kwaliteit van vrouwenarbeid en het handelen van vrouwen in het ont-
wikkelingsproces if de organisatie op het gebied van zeggenschap;

- de ongewenste intimiteiten op de werkplek.
De nieuwe gezichtspunten en aandachtsvelden pleiten voor verder onderzoek.
Onderzoek dat zijn basis heeft in een onderwijsprogramma dat het thema
vrouwenarbeid uitgebreid aan bod laat komen.
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