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MOTIE VAN DE LEDEN KOS
q ER KAYA EN JONKER
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening, dat niet alleen de overheid het goede voorbeeld moet geven,
maar dat ook het bedrijfsleven op zijn verantwoordelijkheid gewezen
moet worden als het gaat om de flexibilisering van de arbeidsdag;
verzoekt de regering op korte termijn in overleg te treden met MKB-Nederland en VNO-NCW en gezamenlijk te komen met initiatieven om de
arbeidsmarkt te flexibiliseren en de Kamer over de uitkomsten te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Koşer Kaya
Jonker
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MOTIE VAN HET LID JONKER C.S.
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat vrouwen momenteel duidelijk ondervertegenwoordigd
zijn in hogere functies binnen de rijksoverheid;
overwegende, dat een meer evenredige seksediverse samenstelling van
selectie- en benoemingsadviescommissies kan leiden tot meer gendersensitiviteit en aandacht voor genderspecifiek gedrag;
overwegende, dat een meer seksediverse samenstelling van selectie- en
benoemingsadviescommissies de kansen van vrouwen kan doen
toenemen;
verzoekt de regering voor de Voorjaarsnota te komen met maatregelen die
ertoe leiden dat de Algemene Bestuursdienst en de Centraal Loopbaan
Beraden van de diverse ministeries seksediverse samenstelling van de
selectie- en benoemingsadviescommissies in hun reglementen of procedures opnemen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Jonker
Hamer
Van Gent
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MOTIE VAN HET LID JONKER C.S.
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat vrouwen momenteel duidelijk ondervertegenwoordigd
zijn in hogere functies;
constaterende, dat op beide eerdergenoemde onderwerpen concrete
streefcijfers geformuleerd zijn die binnen deze kabinetsperiode bereikt
dienen te worden;
constaterende, dat al erg lang binnen de overheid dergelijke doelstellingen bestaan maar slechts marginaal verbeteringen zijn vast te stellen;
overwegende, dat er vrouwen op grond van andere afwegingen
loopbaankeuzes maken dan de huidig geldende mannelijke werkcultuur,
dat er momenteel te weinig kennis aanwezig is binnen de overheid hoe
haar organisatie zo te veranderen dat meer vrouwen zich aangesproken
en gebonden voelen om in- en door te stromen en dat de overheid hierin
een voorbeeldfunctie heeft waar te maken;
verzoekt de regering voor de voorjaarsnota te komen met maatregelen die
ertoe leiden dat de Algemene Bestuursdienst, de afdelingen P&O waaronder de Management Development-adviseurs van de diverse ministeries
zich (verder) bekwamen in genderdiversiteit,
en gaat over tot de orde van de dag.
Jonker
Hamer
Van Gent
Koşer Kaya
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MOTIE VAN HET LID JONKER C.S.
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het aanbod van hulpverlening aan slachtoffers van
seksueel geweld momenteel zeer beperkt is;
constaterende, dat de Fiom bewezen goede vormen van hulpverlening
kent;
constaterende, dat het ministerie van VWS de Fiom heeft gevraagd, haar
expertise over te dragen aan reguliere instellingen zoals het algemeen
maatschappelijk werk of de ggz, maar dat dit tot op heden niet of nauwelijks tot stand komt;
overwegende, dat het achterblijven van deze overdracht grote consequenties heeft voor de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers van
seksueel geweld;
verzoekt de regering met de betrokken instellingen in gesprek te gaan om
deze overdracht alsnog te realiseren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Jonker
Van der Vlies
Van der Burg
Koşer Kaya
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MOTIE VAN HET LID JONKER C.S.
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld
ernstig tekortschiet;
constaterende, dat een cliënten- en patiëntenorganisatie een belangrijke
rol vervult in zowel het verstrekken van informatie, het organiseren van
lotgenotengroepen en het behartigen van de belangen van deze doelgroep;
constaterende, dat doordat de huidige financieringswijze van een cliëntenen patiëntenorganisatie is gebaseerd op het aantal leden van de organisatie een vereniging voor slachtoffers van seksueel geweld op achterstand
gezet wordt, omdat potentiële leden door schaamte liever in de anonimiteit blijven;
overwegende, dat de huidige financieringsproblematiek van een cliëntenen patiëntenorganisatie opgelost kan worden door hen in de voorgenomen nieuwe financieringsopzet van het fonds PGO op te nemen als
doelgroep;
verzoekt de regering in de voorgenomen nieuwe financieringsopzet van
het fonds PGO te garanderen dat een cliënten- en patiëntenorganisatie
voor slachtoffers van seksueel geweld tot de doelgroep behoort,
en gaat over tot de orde van de dag.
Jonker
Van der Vlies
Koşer Kaya
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MOTIE VAN HET LID VAN DER BURG C.S.
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat er nog steeds een gecorrigeerd beloningsverschil van
4% tussen mannen en vrouwen bij de overheid bestaat;
overwegende, dat het streven van het kabinet is om dit gecorrigeerde
beloningsverschil te halveren;
van mening, dat er geen beloningsverschil tussen mannen en vrouwen
behoort te zijn;
verzoekt de regering het streven om de beloningsverschillen te halveren,
te vervangen door het streven om het beloningsverschil bij de overheid
uit te bannen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van der Burg
Koşer Kaya
Van Gent
kHamer
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MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat door de regering een duidelijk signaal is afgegeven op
het gebied van emancipatie in de nota «Meer kansen voor vrouwen»;
overwegende, dat dit beleid nog verder dient te worden voorzien van
concrete doelen en maatregelen;
verzoekt de regering uiterlijk in het voorjaar van 2008 de Kamer nader te
informeren op welke onderdelen en op welke wijze zij dit emancipatiebeleid gaat monitoren;
verzoekt de regering tevens een jaarlijkse voortgangsrapportage over het
emancipatiebeleid aan de Kamer te doen toekomen, voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling van OC&W,
en gaat over tot de orde van de dag.
Hamer
Van Gent
Van der Burg
Jonker
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MOTIE VAN HET LID ARIB
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat niet-westerse allochtone vrouwen, waaronder Turkse
en Marokkaanse, minder betaald werk verrichten ten opzichte van autochtone vrouwen;
overwegende, dat in de emancipatienota wel melding wordt gemaakt van
het feit dat vele allochtone vrouwen geen uitzicht hebben op een betaalde
baan, maar een gedifferentieerde aanpak met meetbare resultaten jegens
hen ontbreekt;
verzoekt de regering voor 1 maart 2008 met een uitgewerkt plan van
aanpak te komen, waarin concrete en meetbare doelen en resultaten
worden voorgesteld, gedifferentieerd naar de diverse allochtone groepen,
om deelname aan de arbeidsmarkt te bevorderen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Arib
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MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.
Voorgesteld in het Notaoverleg van 12 november 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat economische zelfstandigheid van vrouwen aan de basis
ligt van zelfbeschikking en hen beschermt tegen armoede, huiselijk
geweld en onderdrukking in het algemeen;
van mening, dat het bevorderen van economische zelfstandigheid daarom
een expliciet doel van de overheid dient te blijven;
van mening, dat de regering zich er niet bij neer mag leggen dat de doelstelling van 60% economisch zelfstandige vrouwen in 2010 niet wordt
gehaald;
draagt de regering op de zin op pagina 14 van de kabinetsnota over het
emancipatiebeleid 2008–2011 «De doelstelling van het vorige kabinet dat
60% van de vrouwen in 2010 economisch zelfstandig is, kan onmogelijk
meer worden gehaald.» te vervangen door «De doelstelling van het vorige
kabinet dat 60% van de vrouwen in 2010 economisch zelfstandig is, blijft
gehandhaafd.»,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Gent
Hamer
Van der Burg
Koşer Kaya
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