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Voorwoor d d 

Mijnn verwondering over de vanzelfsprekendheid in de taakverdeling tussen 
mannenn en vrouwen, jongens en meisjes leidde tot dit proefschrift. In het ver-
ledenn brachten de verwachtingen omtrent toekomstig huisvrouwschap van 
meisjess met zich mee dat er weinig geïnvesteerd werd in hun scholing en 
opleiding.. Hierin is in het tijdsbestek van een eeuw veel veranderd. In de tijd 
vann mijn moeders jeugd was het 'normaal' dat meisjes niet 'doorleerden' en, 
vaakk tegen hun wens in, werd besloten dat een vervolgopleiding er niet in zat. 
Nu,, tijdens mijn dochters tienertijd, vormen meisjes vaak de meerderheid in de 
hogeree klassen van het middelbaar onderwijs en vinden dat niet meer dan 
vanzelfsprekend.. Toch blijkt het voor deze generatie nog steeds niet goed 
mogelijkk beroepsarbeid en zorg voor huishouden en kinderen naar eigen wens 
vann de partners te verdelen, als de opleiding is afgemaakt en kinderen worden 
geboren.. Ik was verwonderd over het feit dat dit zo'n hardnekkig verschijnsel 
is,, en wilde nagaan op welke wijze ik met behulp van onderzoek zou kunnen 
bijdragenn aan verbetering. 

Eenn andere drijfveer vormen ervaringen in mijn werk als sociaal- wetenschap-
pelijkk onderzoeker op het terrein van zorg en welzijn. Wat ik miste en mis in 
veell onderzoek en beleidsmaatregelen is een bewustzijn van en inzicht in de 
mogelijkhedenn en potenties van burgers voor wie onderzoek en beleidsmaat-
regelenn zijn bedoeld. 
Hett probleemoplossend vermogen van mensen, hun mogelijkheden en be-
hoeftenn worden nog teveel buiten beschouwing gelaten, waardoor het effect 
vann beleidsmaatregelen vaak wordt tenietgedaan. Er is in theoretisch opzicht 
nogg weinig bekend over het handelen van mensen in relatie tot hun context, 
terwijll er via het hedendaags beleid gericht op vraagsturing wel een beroep op 
ditt handelen wordt gedaan. 
Ditt proefschrift vormt een aanzet tot wetenschappelijke verheldering van dit 
handelenn in context. 

Hett schrijven van dit proefschrift moest grotendeels naast mijn baan en de 
zorgg voor huishouden en kinderen plaatsvinden. Dit bracht met zich mee dat 
dee totstandkoming zich over meer jaren uitstrekte. De dataverzameling dateert 
vann 1996 en 1997. Moge hier en daar inmiddels recenter materiaal beschik-
baarr zijn, hetgeen met name geldt voor het cijfermateriaal in hoofdstuk 1 en de 
bestudeerdee beleidsstukken in hoofdstuk 6, de gesignaleerde trends zijn ech-
terr actueel. Dit geldt evenzeer voor de analyse van mijn materiaal en de uit-
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komstenn ervan. Ik heb met name gelet op de mechanismen die werkzaam zijn 
inn de verdeling van zorg en arbeid en op de vraag hoe mannen en vrouwen als 
ouderss deze mechanismen meer onder eigen controle kunnen brengen. De 
uitkomstenn van deze bewerking: instructies hoe tot sterkere coördinatie tussen 
verschillendee partijen te komen, acht ik hoogst actueel. 
Ditt proefschrift zou niet tot stand zijn gekomen zonder de hulp van verschillen-
dee personen. In de eerste plaats bedank ik mijn collega's Uschi Janssen, Miri-
amm Dohmen en Maria Corstens voor hun hulp bij het verzamelen van het em-
pirischh materiaal. Ook ben ik leden van het netwerk Groots, met name Janny 
Nieboer,, erkentelijk voor het aanleveren van namen en adressen van respon-
denten.. Ook alle respondenten ben ik zeer erkentelijk voor de openheid 
waarmeee ze hun verhaal vertelden. Mijn collega's Koos Vos, Rally Rijkschroeff 
enn de collega's van de 'promotiewerkplaats' van het Verwey-Jonker Instituut 
dankk ik zeer voor hun kritisch commentaar bij de eerdere versies van dit proef-
schrift.. Vele vrienden en vriendinnen dank ik voor de steun die zij mij ieder op 
eigenn wijze hebben gegeven om vol te houden. In het bijzonder gaven de 
gesprekkenn met Hanneke Bakx, al of niet in de sauna, mij steeds weer inspira-
tiee om door te gaan. Wijnand Mensink dank ik voor zijn bijzondere hulp en 
bijstandd in de fase van het afronden van het proefschrift. Wilma Schakenraad 
dankk ik voor haar redactionele ondersteuning. Ook de inzet van het secretari-
aatt van het Verwey-Jonker Instituut mag hier niet onvermeld blijven. 

Mijnn promotor Gerard de Zeeuw dank ik in het bijzonder voor het geduld 
waarmeee hij mij al die jaren ondersteunde. Hij gaf mij een stimulans om op een 
nieuwee manier naar mijn materiaal te kijken en tot een bewerking te komen die 
meerr recht doet aan de wisselwerking tussen individu en omgeving. Hans, 
zorgendee vader avant la lettre, dank ik voor alle steun en stimulans die hij mij 
gaf.. Zijn zorg thuis ging door, als ik achter de computer gezeten mijn hoofd 
overr hetzelfde onderwerp brak. Martin Jan en Frederike dank ik voor de steun 
voorr en de relativering van deze onderneming. Gedrieën in het weekend naar 
bovenn om 'huiswerk te maken' is gedeelde smart. 

Mijnn vader kon de afronding van dit proefschrift helaas niet meer meemaken, 
mijnn moeder gelukkig wel. Zij hebben mij hun hele leven bijgestaan en gesti-
muleerd.. Aan hen draag ik dit proefschrift op. 
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