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Stellingen 
 
 
 
 De arbeidsurenbeslissing van moeders is niet zo vrij als vaak wordt verondersteld, 

maar een uitkomst van subtiele en diverse socialisatieprocessen.  
 
 Deeltijdwerk is een sociale norm voor Nederlandse moeders, geen vrije keuze.  
 
 Leraren en werkgevers spelen een cruciale rol bij de beroepskeuze en de 

arbeidsurenbeslissing van vrouwen en daarom in de emancipatie van moeders. 
 
 Thuisblijfmoeders drinken geen muntthee, daar hebben ze geen tijd voor. 
 
 Een herinnering aan een krachtige moeder geeft een grotere kans op een egalitaire 

dochter. Hetzelfde geldt voor de herinnering aan een klagende moeder. 
 
 Thuisblijfmoeders hebben vaak meer egalitaire attitudes dan moeders met een 

kleine deeltijdbaan. 
 
 Moeders krijgen de waarde van economische zelfstandigheid met de paplepel 

ingegoten. 
 
 Zinvol werk kent geen minimumloon. 
 
 Het ideaalbeeld van de vrouw - lief, aardig, zorgzaam en mooi- staat haar carrière in 

de weg.  
 
 In Nederland staat de emancipatie van mannen en vrouwen sinds de jaren negentig 

stil. 
 
 De scheiding der seksen begint bij de toiletten: waarom geen gemengde toiletten?  
 
 We zijn allemaal geboren met dezelfde waarden en normen, alleen onze socialisatie 

is uniek. 
 
 Laten wij, vrouwen en mannen, elkaar altijd stimuleren het allerbeste uit ons zelf te 

halen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stellingen zijn gemaakt door Justine Ruitenberg ter gelegenheid van de verdediging 
van haar proefschrift Socialized Choices,  Labour Market Behaviour of Dutch Mothers op 
15 januari 2014. 


