Uitnodiging lezing

Participeren in arbeid en zorg
Van kennis over sociale normen naar beleid

Maandag 27 november 2017
12.00 – 15.30 uur
Seminarzaal, Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Steeds meer mensen combineren betaald werk met
zorgtaken. Toch blijft de verdeling van arbeid en zorg
tussen mannen en vrouwen ongelijk. Hoe komt het dat
vrouwen en mannen een gelijke verdeling ideaal vinden,
terwijl dat in de praktijk anders uitpakt? Welke rol spelen
sociale normen ten aanzien van werk en familie hierbij en
zijn deze normen te veranderen? Kunnen we met kennis
over normen mensen beter in staat stellen om zowel in
werk als in zorg te participeren? Deze vragen staan
centraal in de lezing ‘Participeren in arbeid en zorg: van
kennis over sociale normen naar beleid’ dat het Sociaal en
Cultureel Planbureau organiseert op 27 november tussen
12:00 en 15:30 uur.

Hoe komt het dat vrouwen en mannen een
gelijke verdeling ideaal vinden, terwijl dat in
de praktijk anders uitpakt?
In het maatschappelijk debat over arbeid en zorg wordt
vaak in termen van keuzes gesproken. De populariteit van
deeltijdwerk onder Nederlandse vrouwen zou bijvoorbeeld voortkomen uit een sterke voorkeur om zelf veel
voor kinderen of voor zieke naasten te zorgen. De
voorkeuren en keuzes van mensen hangen echter sterk
samen met maatschappelijke normen. Meisjes leren al
vanaf jonge leeftijd dat het belangrijk is om sociaal te zijn
en voor anderen te zorgen, terwijl de socialisatie van

jongens meer op maatschappelijk succes gericht is. Als we
willen begrijpen waarom man-vrouwverschillen op het
gebied van arbeid en zorg zo hardnekkig zijn, is zicht in de
rol van deze normen dan ook cruciaal. Ook voor beleidsmakers is kennis over normen onontbeerlijk. Om beleid op
het terrein van arbeid en (informele) zorg te laten slagen is
het daarom van belang om op heersende sociale normen
te anticiperen. De rol van sociale normen zal vanuit
sociaal-psychologisch, sociologisch en gedragseconomisch
perspectief worden belicht.

Een lezing cadeau
De lezing is de eerste in de reeks ‘Een lezing cadeau’,
georganiseerd door het SCP-platform ‘Tijd, Arbeid
en Zorg’. In deze lezingenserie inventariseert het
platform welke kennisvragen er bij beleidsmakers en
veldpartijen leven en brengt zij sprekers van het SCP
en uit de academische wereld samen om deze
vragen te beantwoorden. Het doel is een brug te
slaan tussen wetenschap en beleid.
De eerste editie van deze serie wordt ‘cadeau
gedaan’ aan het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Programma

Aanmelden

12.00-12.45

Inloop met koffie, thee en broodjes

12.45-12.55

Welkomstwoord
dagvoorzitter Jaco Dagevos
Toelichting van de kennisvraag
Jorik Ravesteijn
Ministerie van SZW
Sociale normen over vrouwen en mannen
50 jaar na Joke Kool Smit
Wil Portegijs
Sociaal en Cultureel Planbureau
Van normen naar gedrag: inzichten uit de
sociale psychologie
Loes Meeussen
Katholieke Universiteit Leuven
Koffie
Van wetenschappelijke kennis naar beleid
Mark Bovens
WRR/Universiteit Utrecht

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar
secretariaat@scp.nl. Wilt u daarbij aangeven of u van de
lunch gebruik maakt? De toegang is gratis, maar het aantal
plaatsen is beperkt.

12.55-13.10

13.10-13.40

13.40-14.10

14.10-14.30
14.30-15.00

15.00-15.30

Plenaire discussie en afsluiting

Adres en route
Sociaal en Cultureel Planbureau | Seminarzaal
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Legitimatieplicht
Bij het SCP geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen
zich legitimeren met paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
Medewerkers van ministeries kunnen zich legitimeren met
hun rijkspas, als die is voorzien van naam en pasfoto.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is goed te bereiken met
het openbaar vervoer en ligt op loopafstand (circa 10 minuten) van Den Haag Centraal Station. U kunt gebruik maken
van de parkeergarage onder het Centraal Station.
Voor een routebeschrijvig verwijzen we u naar www.scp.nl.

