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Hoofdstu kk 1 Inleidin g 

1.11 Introducti e 

Dee laatste jaren is het onderwerp arbeid en zorg zo niet in een stroomversnel-
lingg geraakt, dan toch duidelijk waarneembaar op de politieke agenda gezet. 
Thema'ss als deeltijdwerk, kinderopvang en veriofmaatregelen vullen de Han-
delingenn van de Tweede Kamer en de kolommen van de dagbladpers. Paars II 
bereidtt een kaderwet Zorg en Arbeid voor. In sommige sectoren ontstaat een 
nijpendd tekort aan arbeidskrachten. Maar ook in het leven van alle dag, op de 
werkvloerr en aan de schoolpoort, doet de behoefte aan de combineerbaarheid 
vann werkverplichtingen en zorgtaken zich voelen. 

Waaromm leidt de combineerbaarheid van zorg en arbeid tot zoveel zorg? De 
relatieff snelle toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen is hier mijns 
inzienss in belangrijke mate debet aan. Met de opbouw van de verzorgings-
maatschappij,, vanaf de naoorlogse jaren tot ver in de jaren zeventig, was de 
taakverdelingg binnen en buiten het gezin zeer eenduidig: van vrouwen werd 
verwachtt dat ze zich toelegden op het opvoeden en grootbrengen van kinde-
renn en huishoudelijke werkzaamheden, mannen verdienden de kost voor zich-
zelff en het gezin. Deze taakverdeling werd financieel mogelijk gemaakt door 
eenn aantal inkomenspolitieke maatregelen die samengevat kunnen worden 
onderdee term 'kostwinnersstelsel' (Monster 1997). 

Dee gedachtegang achter dit stelsel had oorspronkelijk het doel van bescher-
ming:: vrouwen en kinderen vrijwaren van de slechte condities waaronder zij 
rondd de vorige eeuwwisseling ten tijde van de industrialisatie beroepsarbeid 
moestenn verrichten. Wat toen bedoeld was ter bescherming, werd echter rond 
dee huidige eeuwwisseling door vrouwen steeds sterker als een keurslijf erva-
ren,, dat ongewenste verschijnselen met zich meebracht, zoals sociaal isole-
ment,, financiële afhankelijkheid van de partner of de bijstand, gebrek aan 
ontplooiingsmogelijkhedenn (Goderie en Nieborg 1994). Groenendijk (1997) liet 
ookk zien dat werkende moeders die hun bestaan als positief ervaren, het bui-
tenshuiss werken vooral opvatten als een manier om te ontsnappen aan het 
benauwendee en geïsoleerde bestaan van fulltime huisvrouw. Dit neemt overi-
genss niet weg dat een gedeeltelijk financiële onafhankelijkheid, waardoor de 
zorgg niet volledig uitbesteed hoeft te worden, in Nederland hoog scoort. Dit 
blijktt onder meer uit het hogere percentage deeltijdwerkers in verhouding met 
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anderee Europese landen. In toenemende mate geven ook Nederlandse man-
nenn aan, dat zij het uitgesloten zijn van het zorgen voor hun kinderen als 
knellendd ervaren. Ook in dit opzicht kan er sprake zijn van een keurslijf.1 

Ondankss de relatief snelle toename van arbeidsparticipatie van vrouwen, poli-
tiekee aandacht voor zorg en arbeid en lokale veranderingen in de verdeling 
vann arbeid en zorg blijft nog veel bij hetzelfde. Of met andere woorden: er is 
eenn verandering - de arbeidsparticipatie van vrouwen - en men zou verwach-
tenn dat andere zaken daarmee ook veranderen. Maar dat gebeurt niet zonder 
meer.. Deze verandering 'stuit' als het ware op een ordening in de samenleving 
diee in mijn ogen nog steeds is gestructureerd volgens een arbeidsverdeling in 
enn buiten het gezin, die eind negentiende, begin twintigste eeuw gestalte 
kreeg.. Deze arbeidsverdeling blijkt in mijn ogen sterk resistent te zijn tegen 
verandering.22 Overigens is de klassieke arbeidsverdeling natuurlijk op zich niet 
goedd of slecht. De kwestie is dat zij steeds meer als probleem wordt ervaren, 
niett alleen door burgers, maar ook door de overheid.3 

Gezienn de resistentie van de klassieke arbeidsverdeling tegen verandering stel 
ikk in dit proefschrift de vraag of er wel sprake is van een persoonlijke behoefte 
vann ouders aan bijstelling en zo ja, hoe deze er uitziet. Is er sprake van een 
wenss om te komen tot een meer flexibele coördinatie tussen verschillende 
partijen,, niet alleen bij ouders zelf maar ook bij sociale partners, de overheid 
enn voorzieningen? Het antwoord volgt uit een overzicht van wat door de over-
heidd en anderen gedaan wordt, hoeveel geïnvesteerd wordt en wat de res-
pondentenn zelf naar voren brengen. Voorts dient nog de vraag gesteld en 
beantwoordd te worden, hoe een eventuele onevenwichtigheid valt bij te stellen. 
Hierbijj doet zich klaarblijkelijk een bijzondere moeilijkheid voor, groter dan de 
vaststellingg van een behoefte. Ofschoon nogal eens veel wordt geïnvesteerd 
omm tot verandering te komen, blijkt dit toch heel moeilijk. Er is zoals gezegd 
sprakee van een weerstand tegen verandering, van een attractor in het moder-
nee jargon4, waardoor elke verandering weer lijkt te worden gecompenseerd en 
dee oorspronkelijke, maar binnen de veranderende cultuur steeds meer onge-
wenstee situatie in meer of mindere mate terugkeert. Men kan op verschillende 
manierenn tegen dit verschijnsel aankijken. Het ligt het meest voor de hand te 
denkenn aan de bekende slogan dat alles met alles samenhangt. Zou dit inder-
daadd het geval zijn, dan moet het mogelijk zijn de gewenste veranderingen 
doorr welgekozen ingrepen elders te realiseren, bijvoorbeeld door veranderin-
genn op onafhankelijke variabelen die via zorgvuldige studie worden vastge-
steld.. Maar dit blijkt in de praktijk niet op te gaan. Dit suggereert derhalve dat 
dee formulering van waarnaar gezocht moet worden, op zichzelf een probleem 
vormt. . 
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Nogall wat alternatieve probleemformuleringen zijn denkbaar. Zo zou men 
bijvoorbeeldd naar een nieuwe balans kunnen zoeken, aannemend dat de 
weerstandd tegen verandering het gevolg is van een aanhoudende terugkeer 
naarr het eerdere evenwicht. Men kan vervolgens ook denken aan een onder-
zoekk naar een betere coördinatie tussen het hedendaags streven naar ar-
beidsparticipatiee en de behoefte zorg te verlenen. Voorts valt te denken aan 
dee mogelijkheid van adaptatie. De maatschappij houdt 'het oude' vast, ook 
wanneerr de individuen zich aanpassen. Ze kunnen dit dan immers alleen bin-
nenn een beperkt kader doen, bijvoorbeeld binnen de grenzen gedefinieerd 
doorr de werkirjg van gender, de sociale, economische en culturele constructie 
vann mannelijkheid en vrouwelijkheid. Er is sprake van een stabiele betekenis-
verlening5.. Evenzo kan men menen dat de maatschappelijke omgeving tegen-
zettenn doet en intentioneel behoudend reageert op elke verandering. Ook 
wanneerr men deze opsomming langer maakt - wat niet moeilijk lijkt - is nog 
niett duidelijk welke probleemformulering men moet kiezen. Sommige zijn ge-
lijkwaardig,, andere verschillen in de realisering ten aanzien van de kosten die 
interventiess en ingrepen met eenzelfde effect vereisen. Zelfs als men op goe-
dee gronden een keuze kan maken, is dus nog niet duidelijk wat moet worden 
gedaan.. Bij combinerende ouders binnen huishoudens, maar ook bij vele an-
deree spelers, bestaan tenslotte duidelijk verschillende opvattingen en overwe-
gingenn ten aanzien van wat een verbetering is. Er is dus ook nog onderzoek 
nodigg hoe in een dergelijk geval onderzoek te doen. Voor de noodzakelijke 
ovenwegingenn in deze kwestie verwijs ik hier naar hoofdstuk 2. 

Inn de volgende vijf paragrafen volgt een overzicht van een aantal individuele 
enn maatschappelijke gegevens en veranderingen die de hiervoor besproken 
situatiee illustreren, c.q. de ervaren onevenwichtigheid preciseren. 

Inn paragraaf 1.2 beschrijf ik de meest in het oog springende veranderingen in 
arbeidsparticipatiee en taakverdeling. 

Inn paragraaf 1.3 vermeld ik enkele relevante demografische ontwikkelingen. 

Inn paragraaf 1.4 vat ik de voornaamste veranderingen in opvatting samen 
betreffendee de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. 

Inn paragraaf 1.5 behandel ik het overheidsbeleid ter zake van het combineren 
vann zorg en arbeid. 

Inn paragraaf 1.6 bespreek ik te nemen of al genomen maatregelen ter onder-
steuningg van de combinatie van zorg en arbeid. In de laatste paragraaf ga ik in 
opp de mogelijkheid van onderzoek en op de te beantwoorden vraagstelling. 
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122 Veranderinge n in arbeidsparticipati e en taakverdelin g 

1.211.21 Toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen 

Sindss 1985 is het aantal vrouwen in Nederland dat deelneemt aan het ar-
beidsproces,, sterk gestegen: het aandeel van vrouwen is in een periode van 
tienn jaar anderhalf keer zo groot geworden, terwijl de groei bij de mannen veel 
minderr sterk is geweest {Jaarboek Emancipatie 1997)6. In 1996 was 45% van 
dee vrouwen tussen 15 en 64 jaar meer dan twaalf uur per week werkzaam 
tegenoverr 72% van de mannen. Per leeftijdsgroep lopen de ontwikkelingen in 
dee afgelopen tien jaar nogal uiteen. De netto arbeidsparticipatie7 is het sterkst 
gegroeidd onder de vrouwen van 25-44 jaar, maar ook onder de 45-54-jarige 
vrouwenn heeft een sterke toename plaatsgevonden. Het verschil met de hoge-
ree arbeidsparticipatie onder mannen is overigens nog aanzienlijk. 

Dee situatie is echter niet uniform: van de Nederlandse vrouwen werkt 45% en 
vann de allochtone vrouwen 35% buitenshuis. In 1996 komen deze verschillen 
grotendeelss voor rekening van de Turkse en Marokkaanse vrouwen (van hen 
werktt 20% resp. 14%). Onder Surinaamse vrouwen is het percentage vrouwen 
mett betaald werk (12 uur of meer) evenn groot als onder autochtone vrouwen. 

Eenn sterke variatie van de netto arbeidsparticipatie is te zien, wanneer de 
verschillenn in samenhang met de positie in het huishouden worden vergele-
ken.. Bij alleenstaande vrouwen en vrouwen in paren zonder kinderen is de 
participatiee ruim 50%; bij moeders met minderjarige kinderen valt de participa-
tiee lager uit (alleenstaande moeders: 37%; moeders met partner 42%). De 
arbeidsparticipatiee van de gehuwde of samenwonende vaders is hoog (rond 
dee 90%). Duidelijk is uit de cijfers af te leiden dat de toeneming van deelname 
aann het arbeidsproces de afgelopen jaren vooral groot is geweest bij vrouwen 
mett kinderen. Het arbeidsparticipatiepatroon van mannen is nauwelijks veran-
derd. . 

1.2.21.2.2 Deeltijdpatroon 

Hett percentage vrouwen dat deelneemt aan het arbeidsproces is niet alleen 
lagerr dan dat bij mannen, vrouwen werken ook gemiddeld minder uren. Het 
percentagee vrouwen dat 35 uur of meer per week betaalde arbeid verricht, is 
tussenn 1988 en 1995 vrijwel gelijk gebleven en schommelt rond de 22%. De 
groeii van het percentage werkende vrouwen is per saldo geheel toe te schrij-
venn aan de stijging van het percentage in deeltijd werkende vrouwen. De 
werkgelegenheidsgraadd (aantal gewerkte arbeidsjaren gedeeld door het 
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maximaall mogelijke aantal gewerkte arbeidsjaren) van vrouwen is tussen 1987 
enn 1995 gestegen van 28 naar 34%; van mannen was de werkgelegenheids-
graadd 71% in 1995. Het percentage mannen dat 35 uur of meer per week 
betaaldee arbeid verricht, schommelt rond de 65% en is nauwelijks gewijzigd in 
dee periode 1988-1995. 

11.23.23 Verdeling van arbeid in huishoudens 

Inn de jaren negentig bevinden zich onder de paren8 (met of zonder kinderen) 
nagenoegg evenveel éénverdieners als tweeverdieners (Niphuis-Nell 1997). Het 
'anderhalfverdienerstype',, waarbij de man een voltijdbaan en de vrouw een 
deeltijdbaann heeft, komt verreweg het meest voor. Sinds de tweede helft van 
dee jaren tachtig is het aandeel 'dubbelverdieners' (partners werken beide 30 
uurr per week) teruggelopen, terwijl het aantal 'anderhalfverdieners' en 'half-
omhalfverdieners'' (partners werken beide minder dan 30 uur per week) groei-
de,, in verreweg de meeste huishoudens werkt de man meer uren buitenshuis 
dann de vrouw. De arbeid is herverdeeld tussen partners, zonder dat de sek-
sespecifiekee verdeling van taken is aangetast. 

Dee grootste verschillen in de hoeveelheid tijd die gemiddeld wordt besteed aan 
betaaldee arbeid, bestaan tussen de ouders in huishoudens met jonge kinde-
ren.. De arbeidsparticipatie van vrouwen in deze huishoudens is, hoewel toe-
genomen,, als laag te kwalificeren, zoals hiervoor al is aangegeven. In deze 
categoriee huishoudens is ook het verschil in de tijd die wordt besteed aan zorg 
tussenn vrouwen en mannen, het grootst. Huishoudens met kinderen realiseren 
duss veel vaker een traditionele rolverdeling dan huishoudens zonder kinderen. 
Ditt is anno 1995 niet veel anders dan anno 1975 (Niphuis-Nell 1997). Desge-
vraagdd geven paren aan dat zij de arbeid anders onder elkaar zouden verde-
len,, als zij daar de kans voor krijgen (Pelzer en Miedema 1992, Spaans 1997). 
Aann huishoudelijk werk zijn vrouwen minder tijd gaan besteden en mannen 
ietss meer. Niet alleen zijn mannen meer tijd aan kinderen gaan besteden, 
maarr ook vrouwen zijn dit meer gaan doen, met name vrouwen met kinderen 
benedenn de zes jaar en ook werkende vrouwen. Een van de verklaringen hier-
voorr is dat sinds de contraceptive revolution de geboorte voor een overgroot 
gedeeltee van de kinderen berust op een bewuste en positieve keuze. Hiermee 
iss een grotere nadruk gaan liggen op de psychologische waardering van de 
opvoedingg en het zien opgroeien van kinderen (Niphuis-Nell 1997). Gehuwde 
off samenwonende vrouwen besteden minder uren aan huishoudelijke werk-
zaamhedenn naarmate zij meer uren betaald werk verrichten. Mannen gaan wel 
ietss meer tijd aan huishoudelijke taken besteden wanneer het aantal uren van 
dee baan van hun partner groter is, maar de toename is veel kleiner dan de 
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afnamee bi] de vrouwen. Van der Lippe en Niphuis-Nell (1994) zijn nagegaan 
mett hoeveel uur werk per week van de vrouw, haar partner meer huishoudelijk 
werkk verricht. Zij hebben hiertoe een analyse uitgevoerd op de tijdbestedings-
onderzoekenn van het C.B.S. uit 1975, 1980, 1985 en 1990 om te achterhalen 
welkee veranderingen in taakverdeling bij samenwonenden met en zonder 
thuiswonendee kinderen plaatsvonden. In dit onderzoek werd duidelijk dat de 
bijdragee van de man aan het huishouden pas duidelijk omhooggaat, als zijn 
vrouww 30 uur of meer per week werkt. Wanneer zijn vrouw daarentegen een 
baann heeft van 10-29 uur, doet haar mannelijke partner evenveel als wanneer 
zijnn vrouw geen betaalde arbeid verricht. Heeft een vrouw een kleine betaalde 
baann (1-9 uur per week), dan doet haar man zelfs minder in het huishouden 
dann wanneer zij geen werk heeft. Dat hangt niet af van het wel of niet hebben 
vann kinderen of het hebben van een grote of kleinere baan van mannen. Hier-
uitt kan worden geconcludeerd, dat slechts een forse deeltijdbaan voor de 
vrouwelijkee partner een duidelijke stap naar een herverdeling van taken tussen 
mannenn en vrouwen is. 

1.33 Demografisch e ontwikkelinge n 

Uitstell van samenwoning, het niet meer bezegelen daarvan door een huwe-
lijksband,, uitstel van procreatie en een toenemend aantal alleenstaanden zijn 
recentee wijzigingen in de Nederlandse demografie (Niphuis-Nell 1997). 

Dee leeftijd waarop moeders hun eerste kind krijgen, is de afgelopen decennia 
gestegenn van gemiddeld 24 jaar in 1970 tot 29 jaar in 1997. In alle ons omrin-
gendee landen is een stijging in leeftijd te constateren, maar nergens is deze 
gemiddeldee leeftijd zo hoog als in Nederland. Van diverse zijden wordt gewe-
zenn op de medische problemen en financiële kosten die deze leeftijdsstijging 
mett zich kan meebrengen. 

Hett steeds verder dalend geboortecijfer leidt ook tot problemen, niet alleen op 
hett gebied van de arbeidsmarkt, maar ook op het sociaal-politieke vlak. Te 
denkenn valt aan het afnemend aantal betaald werkenden dat de premies moet 
opbrengenn voor de verzorging van uitkeringsgerechtigden, en aan de inkrim-
pendee jongere generatie die een grotere groep steeds ouder wordende oude-
renn moet verzorgen. 

Hiernaastt is er sprake van een toenemende diversiteit in huishoudenstypen. 
Wee zien een toename van het aantal gezinnen met slechts één kind, éénou-
dergezinnen,, eenpersoonshuishoudens, nieuwe samenlevingsvormen etc. 
Ookk het echtscheidingspercentage stijgt nog steeds en steeds meer vrouwen 
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enn hun partners besluiten geen kinderen te krijgen. Deze grotere diversiteit 
berustt echter voor een niet gering deel op langere aanlooptrajecten in de vor-
mingg van een standaardgezin of in duurzame alternatieven voor dat stan-
daardgezinn (Van Praag en Niphuis-Nell 1997). 

Hett gezin zit nog vast in het zadel, constateert de Nederlandse Gezinsraad 
dann ook. Het krijgen van kinderen, cultuuroverdracht aan een volgende gene-
ratie,, behoeftebevrediging van individuen zijn kennelijk sterk afhankelijk van 
hett gezin of een daarmee vrijwel identieke constructie. Toch zijn de niet in een 
gezinn doorgebrachte levensperioden in duur en frequentie zo belangrijk ge-
wordenn dat, zo stellen Van Praag en Niphuis-Nell, de maatschappelijke orga-
nisatiee alleen daarom al niet meer opgehangen kan worden aan het gezin en 
dee voorbereiding van individuen op de maatschappij onmogelijk nog kan wor-
denn gereduceerd tot een opvoeding tot specifieke gezinsrollen. Het heden-
daagsee gezin is niet meer het gezin van vroeger. 

1.44 Veranderend e opvattinge n over de taakverdelin g tusse n 
mannenn en vrouwe n 

Eenn tweederde meerderheid van de bevolking is de mening toegedaan dat 
mannenn en vrouwen het huishoudelijke werk gelijkelijk onder elkaar moeten 
verdelenn (Jaarboek Emancipatie 1997). Sinds 1981 heeft deze opvatting 
steedss meer terrein gewonnen, hoewel de steun voor deze mening sinds 1990 
onderr vrouwen enigszins is gaan afbrokkelen. Dat mannen en vrouwen het 
betaaldebetaalde werk gelijkelijk onder elkaar moeten verdelen, is de mening van een 
meerderheidd onder zowel vrouwen als mannen en dat is sinds 1981 vrijwel 
onveranderdd het geval. Grote eensgezindheid lijkt er zowel onder vrouwen als 
mannenn te bestaan over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de 
mann en de vrouw voor de kinderopvoeding. De steun voor deze opvatting is in 
dee loop van de tijd nog verder gegroeid. In 1993 is de helft van de vrouwen en 
eenn derde van de mannen het oneens met de stelling dat vrouwen geschikter 
zijnn voor de opvoeding van kleine kinderen dan mannen. 

Mett de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen met jonge kinderen is ook 
dee publieke opinie daarover veel positiever geworden. Het aantal mensen dat 
geenn bezwaren ziet in het werken van gehuwde moeders met schoolgaande 
kinderen,, is tussen 1980 en 1995 gestegen van 65 naar 85%. Aan het werken 
vann moeders die hun kinderen in de crèche plaatsen, zien nog tamelijk veel 
mensenn bezwaren kleven, hoewel men ook hierover in de loop van jaren posi-
tieverr is gaan denken. In 1980 bedroeg het percentage mensen dat hierover 
positieff dacht 40%, in 1995 was dit gestegen tot 55%. 
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1.55 Beleid ten aanzien van de combinati e van zorg en arbeid 

Inn de jaren zeventig en tachtig was het emancipatiebeleid gericht op de ar-
beidsmarktparticipatiee van vrouwen, zonder dat echter in substantiële zin 
maatregelenn werden genomen om een combinatie van betaalde arbeid en 
zorgtakenn te vergroten . Pas vanaf de jaren negentig werd een aantal maatre-
gelenn ingevoerd die de combineerbaarheid verbeterden10. 

Beginn jaren negentig bestonden de overige activiteiten van de overheid vooral 
uitt het produceren van nota's, het doen verrichten van onderzoek en het vra-
genn van advies (zie ook hoofdstuk 6). In het beleidsprogramma Met het oog op 
19951995 stond de herverdeling van onbetaalde arbeid en, in samenhang daar-
mee,, de vergroting van zorgverantwoordelijkheid van mannen centraal. Dit 
beleidsprogrammaa uit 1992 borduurt voort op het beleidsprogramma Emanci-
patiepatie uit 1985. De probleemstelling blijft dezelfde en luidt: 'Er is sprake van een 
structureelstructureel ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen; de feitelij-
keke kansen en mogelijkheden tot maatschappelijke participatie zijn voor vrou-
wenwen als groep kleiner dan voor mannen als groep (Beleidsprogramma Eman-
cipatiecipatie 1992). Ook de centrale doelstelling is gelijk gebleven. Deze luidt: Het 
bevorderenbevorderen van de ontwikkeling van de huidige maatschappij, waarin het sek-
severschilseverschil nog in zo grote mate is geïnstitutionaliseerd, naar een pluriforme 
maatschappij,maatschappij, waarin ieder ongeacht sekse of burgerlijke staat de mogelijkheid 
heeftheeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen 
gelijkegelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden kunnen realiseren 
(Beleidsprogrammaa Emancipatie 1992). 

Inn het Beleidsprogramma wordt een aantal 'belemmeringen' genoemd voor de 
voortgangg van het emancipatiebeleid: 

 het lage aandeel van vrouwen in politieke en maatschappelijke besluivor-
ming g 

 herverdeling van onbetaalde arbeid en, in samenhang daarmee, vergro-
tingg van de zorgverantwoordelijkheid van mannen 

 doorbreking van de beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwe-
lijkheid. . 

Omm deze 'belemmeringen' aan te pakken zijn drie speerpunten geformuleerd: 
1.. de vergroting van de deelname van vrouwen aan politieke en maatschap-

pelijkee besluitvorming 
2.. herverdeling van onbetaalde arbeid en, in samenhang daarmee, vergro-

tingg van de zorgverdeling van mannen 
3.. doorbreking van beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijk-

heid. . 
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Dezee speerpunten worden verder geconcretiseerd door drie projectgroepen. 
Tenn behoeve van het tweede speerpunt wordt een commissie Toekomstsce-
nario'snario's Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid ingesteld. Deze com-
missiee adviseerde in Onbetaalde zorg gelijk verdeeld (1995) van de vier ont-
worpenn scenario's voor het jaar 2010 het 'combinatiescenario' als maatschap-
pelijkk streefmodel te kiezen. Dit scenario kent een evenwichtige balans tussen 
hett betaald en onbetaald verrichten van zorgtaken en tussen het zelf zorgen 
enn het tegen betaling uitbesteden van zorg. Wat er overblijft aan zorgarbeid 
dientt in 2010 gelijk verdeeld te zijn tussen mannen en vrouwen. 

Dee projectgroep Herverdeling Onbetaalde Arbeid bracht haar eindadvies uit en 
dee nota Arbeid en zorg van het kabinet verscheen. In april 1997 werd de advi-
seringg over deze nota door de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het 
Overheidspersoneelsbeleidd gevolgd door een kabinetsstandpunt over de wijze 
waaropp verlofregelingen gemoderniseerd zullen worden (waarvan er inmiddels 
enkelee waren ingevoerd, zie hierna). Een derde projectgroep, de projectgroep 
DoorbrekingDoorbreking van beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, 
kwamm in het voorjaar van 1996 met haar eindadvies Ongezien onderscheid 
naarnaar sekse. Hierin worden de processen geanalyseerd die ertoe leiden dat 
mensenmensen en voorwerpen, activiteiten en begrippen, impliciet of expliciet worden 
ingedeeldingedeeld naar 'vrouwelijk' of 'mannelijk', en die tegelijkertijd de boodschap 
afgevenafgeven dat dit vanzelf spreekt. Inmiddels werd ook de term gezinsbeleid in 
Nederlandd geïntroduceerd. In september 1996 verscheen hierover de kabi-
netsnotaa Notitie gezin. De maatschappelijke positie van het gezin . Tenslotte 
werd,, in vervolg op de werkzaamheden van de commissie Toekomstscena-
rio's,rio's, de commissie Dagindeling ingesteld, die in mei 1998 met haar eindad-
viess kwam. Ten tijde van de afronding van dit proefschrift wordt door het twee-
dee paarse kabinet een kaderwet Zorg en Arbeid voorbereid waarin alle moge-
lijkee vormen van verlof (ook die ten behoeve van educatie en vrijwilligerswerk) 
wordenn geregeld. Tevens is een wet Basisvoorziening kinderopvang in voorbe-
reiding. . 

Dee jaren negentig geven dus een zekere doorbraak te zien in het overheids-
beleidd ten aanzien van de combineerbaarheid van arbeid en zorg. Deze door-
braakk ging samen met de grote beleidsoperaties van de jaren tachtig en ne-
gentig:: deregulering, decentralisering, een meer coördinerende rol van de 
overheidd en meer marktwerking. Het streven naar flexibilisering van de ar-
beidsmarktt biedt zowel risico's als kansen voor een betere combineerbaarheid 
vann zorg en arbeid. Met name rond de vormgeving van de kinderopvang zien 
wee hoe de rol van de overheid verandert. Er wordt samenwerking gezocht met 
dee sociale partners en de Vragers' van kinderopvang (zie paragraaf 1.6). 
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Alss knelpunten bij deze beleidsontwikkeling noemt het SCP (Niphuis-Nell 
1997): : 
1.. Het beleid bevat nog weinig stimulansen om ook mannen met kinderen 

aann te zetten tot een grotere zorgverantwoordelijkheid 
2.. De vraag of de overheid (de verantwoordelijkheid voor) het faciliteren van 

dee combineerbaarheid van arbeid en zorg niet teveel doorschuift naar de 
socialee partners of teveel geduld met deze partners heeft. Wettelijke rege-
lingenn (bijvoorbeeld een sociale verzekering van zorg, recht op deeltijdar-
beid)) en het (verder) financieren van uitbreiding van kinderopvangvoorzie-
ningenn zijn uitstekende middelen om een draagvlak te realiseren, ook bij 
socialee partners. 

1.66 Maatregele n voor de combinati e van arbeid en zorg 

Vanaff de jaren negentig zijn in Nederland concrete maatregelen getroffen door 
overheidd en/of sociale partners om een combinatie van zorg voor kleine kinde-
renn en beroepsarbeid te faciliteren. Deze maatregelen zijn op te vatten als 
ingrepenn van de overheid of sociale partners in de inrichting van het arbeids-
off zorgbestel. De maatregelen zijn ingekaderd in het door de overheid gevoer-
dee emancipatiebeleid, in het buitenland samengevat onder de noemer family 
policy.policy. In vergelijking met het buitenland zijn deze maatregelen in de 'gezins-
politieke'' sfeer in Nederland pas laat genomen of uitgebreid. 

1.6.11.6.1 Verlofregelingen 

Dee bestaande verlofregelingen vormen volgens het SCP (Van Praag en Nip-
huis-Nelll 1997) een bonte lappendeken, met nog vele gaten en dunne plek-
ken.. Veel wordt overgelaten aan de sociale partners en in de CAO 's geregeld. 
Hierdoorr zijn regelingen soms zeer sterk verschillend. In een aantal gevallen is 
err sprake van onverzekerde risico's. 

Hett zwangerschaps- en bevallingsverlof is in 1990 uitgebreid van 12 naar 16 
wekenn en sindsdien flexibel opneembaar. Het verlof is betaald. Hiernaast be-
staatt er een kraam- of vaderschapsverlof van 2 dagen. 

Hett kabinet overweegt een betaald adoptieverlof te introduceren van maximaal 
vierr weken, te financieren uit de ziektewet. De regeling geldt slechts voor een 
vann de adoptiefouders. 

200 — 
Verwey-Jonke rr  Instituu t 



Calamiteitenverloff is van toepassing bij een acuut optredend zorgprobleem in 
bijzonderee omstandigheden. In een aantal CAO's worden de omstandigheden, 
genoemdd in het BW, nog aangevuld. Ten tijde van de afronding van dit proef-
schriftt is door het kabinet Kok een voorstel voor een zorgverlof van tien dagen 
aangenomen.. In dit voorstel wordt 70% van dit verlof door overheid en werk-
geverss gefinancierd. Ouders zullen zelf de overige 30% moeten bijdragen. 

Inn een aantal CAO's is een langer durend zorgverlof geregeld, maar dit is niet 
opgenomenn in een wettelijk kader. Wel is de wet Financiering loopbaanonder-
brekingbreking van kracht geworden. Deze betreft een financieringsregeling waarop, 
omm reden van zorg of educatie, beroep kan worden gedaan om een wettelijk 
veriofrechtt (bijvoorbeeld ouderschapsverlof, een CAO -afspraak over verlof of 
loopbaanonderbrekingg of een afspraak tussen werkgever en werknemer) te 
realiseren.. Volgens het kabinet gaat het om financiering van een verlofperiode 
vann tenminste twee en ten hoogste zes maanden, waarbij de verlofganger 
voorr tenminste de helft van zijn arbeidsduur verlof opneemt en waarbij de 
werkgeverr een werkloze als vervanger aanstelt. Voorts wordt een wettelijke 
regelingg voor betaald palliatief verlof voor 2 maanden overwogen. Daarnaast 
zijnn er reeds CAO-afspraken over palliatief verlof van kracht. 

Tott de faciliteiten waarvan ouders gebruik kunnen maken in de zorg voor kin-
deren,, hoort sinds 1991 het ouderschapsverlof op grond van de wet op het 
ouderschapsverlof.. Vóór deze tijd was er geen regeling, met uitzondering van 
eenn ouderschapsregeling voor ambtenaren sinds 1989. ledere werknemer met 
eenn kind onder de 4 jaar heeft voor elk kind het recht voor een deel van de 
arbeidstijdd onbetaald ouderschapsverlof op te nemen voor een aaneengeslo-
tenn periode van maximaal 6 maanden, waarbij de resterende arbeidstijd ten-
minstee 20 uur dient te bedragen. Inmiddels is het ouderschapsverlof opgeno-
menn in de wet Financiering loopbaanonderbreking (zie boven). 

Inn de jaren 1992 t/m 1995 heeft van de bijna 230 duizend werkzame personen 
mett een kind van 0 jaar slechts 17% ouderschapsverlof opgenomen. Een 
groott verschil bestaat tussen het percentage mannen (9%) en vrouwen (ruim 
40%).. Vrouwen nemen het ouderschapsverlof gedurende een kortere periode 
dann mannen en hebben per week meer verlof gedurende die periode. Een 
heell groot verschil in de omvang van opgenomen ouderschapsverlof bestaat 
tussenn de quartaire sector (overheid en niet-commerciële dienstverlening) en 
dee overige bedrijfstakken, zoals industrie en zakelijke dienstverlening. Dit ver-
schill is verklaarbaar uit het feit dat ouderschapsverlof in de quartaire sector 
voorr een groot deel wordt betaald, maar in het bedrijfsleven niet. 
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1.6.21.6.2 Kinderopvang 

Diversee voorzieningen voor de kinderopvang hebben in de voorafgaande peri-
odee een (voortgaande) groei laten zien. Niettemin zijn er nog steeds wacht-
lijsten:: het totaal aantal kinderen op deze wachtlijsten is niet kleiner geworden. 

Inn 1989 besloot de rijksoverheid de in vergelijking met het buitenland achter-
blijvendee ontwikkeling met betrekking tot de beschikbaarheid van kinderop-
vangg om te buigen via de stimuleringsmaatregel Kinderopvang. In de jaren 
1990-19955 werd er ongeveer 1,3 miljard gulden uitgetrokken voor de ontwik-
kelingg van deze sector. Het aantal gemeenten met kinderopvangvoorzieningen 
steegg van 200 (1989) naar 600 (1994)) en de totale capaciteit aan kindplaatsen 
steegg van 20.400 in 1989 tot 68.000 in 1996. Naast overheid en ouders bleken 
ookk steeds meer werkgevers bereid te investeren in kinderopvang. Het aantal 
aann bedrijven verhuurde plaatsen steeg in dezelfde periode van 2.700 naar 
24.000.. Voordeel van de stimuleringsmaatregel was dat elke regio in Neder-
landd gebruik kon maken van deze regeling. Nadeel hiervan is dat ook op niet-
rendabelee plaatsen kinderopvang tot stand is gekomen waarvan de continuïteit 
opp langere termijn onzeker is. In 1996 werden de financiële middelen voor 
kinderopvangg door de rijksoverheid gedecentraliseerd naar de gemeenten. In 
hett eerste jaar van de decentralisatie werden deze middelen nog exclusief 
voorr kinderopvang aan gemeenten verstrekt. Vanaf 1997 kunnen gemeenten 
eigenn beleidskeuzes maken over hoe men deze middelen zal besteden. 

Doordatt het financiële aandeel van ouders en bedrijven sterk groeit, worden 
organisatiess minder afhankelijk van subsidies. Er ontstaat een zakelijker ver-
houdingg tussen subsidiënt en organisatie. In een aantal gevallen wordt de 
traditionelee subsidierelatie vervangen door privaatrechtelijke overeenkomsten 
tussenn organisaties en gemeenten ten behoeve van door de gemeente aan-
gegevenn doelgroepen. De sector kinderopvang is niet alleen in volume sterk 
gegroeid,, maar heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt van een grotendeels 
particulieree welzijnssector naar een grotendeels marktgeoriënteerde sector. 
Hett financiële aandeel van de overheid in deze sector is gezakt van 55% in 
19899 naar 41% in 1994. 
Dee overheid beschouwt kinderopvang als een belangrijk agendapunt, zoals 
blijktt uit de volgende maatregelen: 

 In 1996 stelt het ministerie van VWS 10 miljoen gulden ter beschikking 
voorr een op te richten waarborgfonds kinderopvang dat investeringsga-
rantiess moet geven voor instellingen van kinderopvang. De organisaties 
kunnenn dan sneller investeren in nieuwe faciliteiten. 
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 Per 1 januari 1996 voert de overheid een fiscale maatregel in om werkge-
verss te stimuleren kinderopvangplaatsen voor hun werknemers af te ne-
men.. Werkgevers kunnen door deze regeling een bepaald bedrag in min-
deringg brengen op af te dragen loonbelasting. 

 Het kabinet besluit vanaf 1996 structureel 85 miljoen gulden per jaar be-
schikbaarr te stellen voor het huren van kindplaatsen voor bijstandsouders 
omm de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te bevorderen. Dit in het 
kaderr van de herinrichting van de bijstandswet waarin de verplichting tot 
beschikbaarstellingg voor de arbeidsmarkt voor moeders met kinderen 
vanaff 5 jaar is gaan gelden (was 12 jaar). 

 Met ingang van 1998 wordt in een stimuleringsregeling voorzien ter ver-
grotingg van de omvang van naschoolse opvang om het tekort aan deze 
voorzieningg op te vangen. 

Naarr verwachting zal de vraag naar kinderopvang verder stijgen. De stimule-
ringsmaatregelenringsmaatregelen in 1990-1995 hebben zich met name gericht op de leeftijds-
categoriee 0-4 jaar. Het in de afgelopen jaren gecreëerde aanbod voor deze 
categoriee heeft mede geleid tot een grotere vraag naar (naschoolse) opvang-
mogelijkhedenn in de categorie van 5 jaar en ouder en bijpassende overheids-
stimuleringg (zie boven). De commissie Dagindeling pleitte in het voorjaar van 
19988 voor nog eens honderden miljoenen extra aan kinderopvangvoorzienin-
gen.. We mogen verwachten dat het aantal bedrijfsplaatsen nog verder zal 
groeienn door de naijleffecten van CAO- afspraken die langzamerhand verzil-
verdd worden door de betrokken werknemers. 

Err is meer behoefte aan flexibele opvang als gevolg van de recente ontwikke-
lingenn in de werktijden van werknemers. Invoering van de 36-urige werkweek 
bijvoorbeeldd leidt tot 9-urige werkdagen, waarbij een kinderdagverblijf al gauw 
111 uur per dag open moet zijn om ouders de mogelijkheid te geven kinderen te 
brengenn en te halen. De gebruikelijke tarifering in de vorm van prijs per kin-
deropvangplaatss zal door de behoefte aan flexibele opvang geleidelijk plaats-
makenn voor een tarifering op basis van prijs per kinderopvanguur. 

Dee subsidieplaatsen die door gemeenten gefinancierd worden, zullen steeds 
minderr een algemeen toegankelijk karakter krijgen. Gemeenten zullen meer 
dann voorheen kinderopvangplaatsen willen betalen voor specifieke doelgroe-
penn zoals bijvoorbeeld bijstandsouders en allochtone vrouwen. 

Doorr de toenemende kosten van kinderopvang ligt het voor de hand dat het 
aanbodd van minder geprofessionaliseerde vormen van opvang zal toenemen. 
Hett zwarte/grijze circuit zal worden aangesproken op het verlenen van kinder-
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opvangg en, eventueel in combinatie daarmee, op het verrichten van huishou-
delijkk werk. 

Dee kwaliteit van de kinderopvang tenslotte komt in het begin van de jaren 
negentigg meer in discussie, mede ten gevolge van een aantal berichten over 
slechtee omstandigheden in kinderdagverblijven. Als kwaliteitskenmerken van 
kinderopvangg noemt Singer (1993) structurele kenmerken (bijvoorbeeld 
groepsgroottee en leidster-kindverhouding), proceskenmerken (positief stimule-
rendd gedrag van leidsters, spelmateriaal) en samenwerking met ouders. 

Aanbevelingenn van een in 1992 ingestelde commissie Kwaliteit kinderopvang 
hebbenn geleid tot een AMVB, die van kracht is geworden voor een periode van 
vijfjaar.. Intussen wordt gewerkt aan een kwaliteitssysteem, dat in de bedoe-
lingg van de overheid als een zelfregulerend stelsel zal fungeren. Een aantal 
kinderopvangorganisatiess vindt echter verdergaande maatregelen, zoals een 
vormm van certificering, noodzakelijk. Verdere implementatie van een kwaliteits-
systeemm en de daaraan gekoppelde eisen zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot 
hogeree kosten van de kinderopvang. 

1.6.31.6.3 Deeltijdwerk en arbeidstijden 

Hett scheppen van deeltijdwerk en het verbeteren van de rechtspositie van 
deeltijdwerkerss waren vanaf het begin van het emancipatiebeleid in 1974 een 
aandachtspunt.. In de jaren tachtig werd duidelijk dat de rechtspositie van 
deeltijdwerkerss in de particuliere sector nog te wensen overliet, bijvoorbeeld 
quaa gelijke beloning en pensioenopbouw. Het recht op een gelijk uurloon en 
gelijkee behandeling van deeltijdwerkers en voltijdwerkers is inmiddels geregeld 
inn de wet Verbod tot het maken van onderscheid tussen wen\nemers op grond 
vanvan de arbeidsduur, die op 1 november 1996 van kracht werd. 

Hett kabinet is in het algemeen geen voorstander geweest van een wettelijk 
rechtt op deeltijdarbeid. Het in maart 1996 bij de Tweede Kamer ingediende 
initiatiefwetsvoorstel-Rosenmöllerr haalde bij de behandeling in 1997 net geen 
meerderheidd in de Eerste Kamer. In het al genoemde ontwerp van de kader-
wett Arbeid en zorg krijgt ook een wettelijk recht op deeltijdwerk zijn beslag. 

Verderr is de nieuwe arbeidstijdenwet (gefaseerd) ingevoerd per 1 januari 
1996.. In de wet is echter een en ander gedereguleerd en gedecentraliseerd, 
zodatt een aantal vastgelegde minimumnormen zijn overgelaten aan de sociale 
partnerss op het niveau van bedrijfstakken en ondernemingen. Werknemers 
kunnenn er dus geen individueel recht aan ontlenen. 
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1.6.41.6.4 Bepalingen in de sfeer van sociale zekerheid, belastingen en 
pensioenen pensioenen 

Doorr de inmiddels opgeheven Emancipatieraad is er reeds op gewezen dat er 
eenn samenhangend pakket van voorzieningen nodig is om vrouwen aan te 
moedigenn aan de arbeidsmarkt deel te nemen in plaats van te ontmoedigen. 
Veell maatregelen in de sfeer van de sociale zekerheid en belastingen zijn 
echterr geënt op het idee van een fulltime werkende kostwinner met aan zijn 
zijdee een voor het huishouden zorgende, niet-verdienende partner. Er bestaan 
inn veel regelingen impliciete partnerheffingen, financiële voordelen, die de 
alleenverdienerr verliest als zijn partner gaat werken. Zo'n impliciete heffing is 
dee overheveling van de basisaftrek in de inkomstenbelasting. 

Verderr kennen alle werknemersverzekeringen op minimumniveau net als de 
AOWW een toeslag voor de alleenverdiener. De bijstandswet toetst de hele 
uitkeringg aan het partnerinkomen en is daarom nog ontmoedigender. Ook in 
dee ziektekostenverzekering, de studiefinanciering en de pensioenregelingen 
zittenn kostwinnersvoordelen (Bruyn-Hundt en Van der Linden 1989). 
Hett kabinet wil per 1 januari 2001 een herziening van het belastingstelsel tot 
standd brengen. Hierin wordt een algemene heffingskorting doorgevoerd, die 
individueell wordt toegekend en aan niet-werkende partners rechtstreeks wordt 
uitbetaald. . 

1.6.51.6.5 Overige maatregelen 

Doorr toedoen van de nieuwe winkeltijdenwet die op 1 juni 1996 in werking is 
getreden,, zijn de openingstijden van de detailhandel iets verruimd, hetgeen 
mogelijkerwijss kan leiden tot verbetering van de combineerbaarheid van taken. 

Sindss 1996 lopen er in enkele grotere steden door het ministerie van SoZaWe 
gesubsidieerdee experimenten in de schoonmaaksector, waarin particulieren 
eenn witte werkster tegen de gangbare zwarte prijs kunnen inschakelen. Naar 
analogiee hiervan duikt ook het idee van de witte oppas op. 

Inn het kader van de commissie Dagindeling worden recent tijdelijke experi-
mentenn gestimuleerd ter bevordering van een betere tijdruimtelijke afstemming 
vann voorzieningen. 
Tenslottee zijn er van overheidswege enkele campagnes gevoerd om jongens 
enn mannen te stimuleren tot deelname aan zorgarbeid (bijvoorbeeld de cam-
pagnee Een echte vent strijkt zijn eigen overhemd). 
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1.6.61.6.6 De rol van de overheid en van sociale partners 

Dee veranderende rol van de overheid en sociale partners springt In het bijzon-
derr met betrekking tot de kinderopvang in het oog. Dit blijkt uit de ontwikkeling 
vann privaatrechtelijke contracten voor de kinderopvang in gemeenten. Deze 
vormm van publiekprivate samenwerking (PPS) is procesgericht en heeft be-
trekkingg op een andere wijze van omgang tussen overheidspartners en uitvoe-
rendee organisaties. Bij de overgang van budgetfinanciering naar een privaat-
rechtelijkee relatie tussen overheid en de uitvoerende organisaties verschuift 
hett accent van PPS van outputfinanciering aan de productiezijde naar een 
vormm van outputfinanciering aan de marktzijde waarbij de overheid, als verte-
genwoordigsterr van een aantal doelgroepen, zich als marktpartij opstelt. 

Bijj het vormgeven van deze privaatrechtelijke relatie zijn naast de lokale over-
hedenn en de uitvoerende organisaties ook de koepelorganisaties VOG (de 
Verenigingg van Ondernemers in de gepremieerde en gesubsidieerde sector) 
enn VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) betrokken. De financierings-
bronnenn van de gevonden vorm van PPS zijn publieke financiering (gemeen-
ten),, bedrijfsbijdragen (instellingen en bedrijven) en gebruikersbijdragen (ou-
derbijdragen). . 

Dee ontwikkeling van privaatrechtelijke contracten komt tegemoet aan de toe-
nemendee rol, verantwoordelijkheid en behoeften van andere financiers in de 
sectorr kinderopvang en het streven naar besturen op afstand door overheden. 
Managementt en personeel moeten hierdoor meer (leren) denken in termen 
vann output en daadwerkelijke klantgerichtheid. Een professioneler bedrijfsvoe-
ringring is daarvoor de basis. Bij het aangaan van een zakelijker relatie met de 
gemeentee worden organisaties geprikkeld zeer nauwkeurig te formuleren wel-
kee prestaties men levert, welke kwaliteitsnormen men hanteert en tegen welke 
kostenn men wil leveren. Verwacht mag worden dat dit bijdraagt aan de effecti-
viteitt en efficiëntie van de bedrijfsvoering (Buitenhek 1997). 

1.77 Probleemstellin g 

1.7.11.7.1 Het type probleem 

Inn huishoudens zoeken mensen naar nieuwe patronen in de taakverdeling, zo 
betoogdee ik aan het begin van dit hoofdstuk. Dat blijkt geen eenvoudige zaak, 
daarr individuele initiatieven op veel niveaus worden ingeperkt. Het momenteel 
overheersendee 'anderhalfverdienerspatroon' (Niphuis-Nell 1997) bijvoorbeeld 
legtt het initiatief voor verandering in de taakverdeling bij vrouwen, maar neemt 
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tegelijkertijdd andere mogelijkheden voor verandering weg, zoals een groter 
aandeell van mannen in huishoudelijk en verzorgend werk. Het combineren 
vann zorg en arbeid lijkt in dit patroon een vrouwenaangelegenheid te worden. 
Ofschoonn mannen zeggen een meer gelijke verdeling van huishoudelijk werk 
enn zorg voor kinderen voor te staan, blijkt in de praktijk het percentage combi-
nerendee mannen slechts in beperkte mate toe te nemen, zoals aan het aantal 
'halfomhalfverdieners'' valt af te lezen (zie § 1.2). 

Dee rol van externe, status-quobevestigende factoren is de overheid noch vele 
anderenn ontgaan. Er is dan ook een groot aantal maatregelen voorgesteld en 
genomenn om dergelijke factoren te compenseren. Helaas moet worden vast-
gesteldd dat deze deels tekortschieten, deels ongewenste effecten hebben. Zo 
zijnn de voorzieningen voor kinderopvang nog duidelijk ontoereikend. De me-
definancieringg hiervan door het bedrijfsleven houdt het risico in van een ver-
grotingg van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen en een slechtere 
toegankelijkheidd voor laagopgeleide vrouwen (Niphuis-Nell 1997). In de verlof-
regelingenn ontbreekt een toespitsing op de beleidsdoelstelling van vergroting 
vann de zorgverantwoordelijkheid van mannen. Ouderschapsverlof is in veel 
sectorenn onbetaald verlof, kraamverlof voor vaders is beperkt. De beleids-
maatregelenn vertonen nog onvoldoende samenhang: op mogelijke nevenef-
fectenn wordt niet geanticipeerd. Daarnaast is vanuit vrouwenstudies in diverse 
wetenschappelijkee disciplines de nodige kritiek geformuleerd op de wijze 
waaropp in het overheidsbeleid wordt gedacht over de relatie tussen zelfstan-
digheidd en afhankelijkheid. Economische zelfstandigheid staat telkens voorop 
inn de beleidsdoelstelling, de notie van zorg is onderontwikkeld (Sevenhuijsen 
1997).Ookk anderszins is er sprake van onvoldoende ondersteuning. Het werk 
vann de reeds genoemde projectgroep Doorbreking van beeldvorming in ter-
menmen van mannelijkheid en vrouwelijkheid legt sterk de nadruk op de wissel-
werkingg tussen cultureel verankerde en gendergeladen beelden over arbeid en 
zorgg en het gedrag van individuen. Helaas wordt vooral het proces van beves-
tigingg van deze beelden benadrukt, en niet zozeer de doorbreking ervan. Tel-
kenss weer lijkt men ervan uit te gaan dat meer inzicht in de vraag hoe man-
vrouwbeeldenn bevestigd worden, 'automatisch' leidt tot doorbreking van die 
beeldenn (Ongezien onderscheid naar sekse 1996). Dat lijkt weinig waarschijn-
lijk.. Uit wat is, volgt niet direct wat nodig is, noch uit wat nodig is, wat zal zijn. 

Mijnn conclusie is dat meer kennis nodig is over wat het moeilijk maakt tot 
nieuwee vormen van taakverdeling binnen het gezin te komen. Goed bedoelde 
maatregelen,, op welk niveau dan ook, leiden te vaak tot effecten die onver-
wachtt zijn en grotendeels ongewenst en tegengesteld aan hetgeen wordt be-
oogd. . 
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Hett belangrijkste alternatief lijkt mij te trachten zo min mogelijk in algemene 
ingrepenn te denken, en verandering vooral te zoeken in een versterking van de 
daadkrachtt van diverse betrokkenen, zowel van actoren binnen het gezin als 
vann actoren op het niveau van de overheid en bijvoorbeeld het bedrijfsleven. 
Zee moeten in staat zijn te realiseren wat ze willen. De algemene onderzoeks-
vraagg luidt dan ook hoe deze versterking gerealiseerd kan worden. Hierbij 
geldenn diverse randvoorwaarden: hoe ervoor te zorgen dat ingrepen zo min 
mogelijkk inspanning vereisen (dus niet op weerstand tegen verandering stui-
ten),, dat gewenste veranderingen gemakkelijk kunnen worden gehandhaafd 
enn dat de benodigde ingrepen een hoge mate van corrigeerbaarheid door de 
directt betrokkenen vertonen? 
Viaa diverse studies is reeds veel materiaal bijeengebracht, bedoeld om soort-
gelijkee vragen te beantwoorden. Het is daarom opmerkelijk dat het antwoord 
opp de genoemde vraag in nog zo substantiële mate ontbreekt. Dit suggereert 
datt er sprake is van een speciaal soort moeilijkheid, namelijk het ontbreken 
vann geschikte onderzoeksontwerpen. Mijn onderzoek beoogt een bijdrage te 
leverenn om dit tekort te ondervangen en te laten zien dat de resultaten van het 
gebruikk van de desbetreffende ontwerpen in de gewenste richting gaan. 

1.7.21.7.2 Wetenschappelijke aanpak 

Err bestaan vele opvattingen over wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt, 
c.q.. over wat nodig is om tot wetenschappelijke resultaten te komen. Dit is ten 
eerstee het gevolg van het feit dat onderzoek meestal in een praktijksituatie 
totstandkomt.. Daardoor zijn meestal slechts a posteriori interpretaties van 
eventueell succes mogelijk. Ze missen de voor toekomstig onderzoek benodig-
dee normatieve kracht. Dit betekent dat vele probleemformuleringen en inter-
pretatiess naast elkaar kunnen functioneren, met voor verschillende gebruikers 
eenn verschillende faciliterende waarde. Ten tweede zijn in de loop van de tijd 
aanzienlijkee wetenschappelijke successen behaald. Hierdoor bestaat de ten-
denss allerlei activiteiten onder wetenschappelijk onderzoek te scharen, zelfs 
alss ze daar maar in beperkte mate op lijken. Te denken valt aan marktonder-
zoekk en aan sommige vormen van opdrachtonderzoek, waarbij de geldigheid 
vann de resultaten buiten de directe toepassing van minder belang wordt ge-
acht.. Bij de desbetreffende activiteiten gaat het vooral om gegevensverzame-
ling,, dus veeleer om zoeken dan om onderzoeken. Ook dit leidt tot moeilijkhe-
denn bij de afbakening van wetenschappelijk onderzoek. 

Omm toch enig houvast te hebben bij het ontwerp van mijn onderzoek heb ik mij 
voorall georiënteerd op wat ik de klassieke benadering wil noemen. Bij het 
ontwerpp heb ik vervolgens getracht deze benadering zo veel mogelijk 'op te 
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rekken'' om haar geschikt te maken voor de aanpak van mijn probleem. Ik 
spreekk van 'oprekken' omdat ik tegelijkertijd gepoogd heb zo dicht mogelijk bij 
dezee benadering te blijven. Ze functioneert dus als een conceptueel ideaal, 
eenn norm voor kwaliteit11. Typerend voor de klassieke benadering is dat het 
gaatt om het totstandbrengen van hoogwaardige waarnemingen. In deze om-
schrijvingg wordt meestal benadrukt dat het gaat om waarnemingen en om (het 
verhogenn van) de kwaliteit daarvan. Onder waarnemingen worden rapportages 
vann ervaringen verstaan - dus van wat mensen zeggen dat ze zien of horen, 
maarr ook van wat ze menen of denken. Met kwaliteit wordt bedoeld dat 
(hoogwaardige)) waarnemingen toegankelijk zijn voor elke vorm van gebruik 
doorr elke denkbare gebruiker en dus niet door gebruik kunnen worden gewij-
zigd.. Een andere formulering van dit laatste is dat ze niet een bepaald gebruik 
dienenn (en in deze zin dus gebruikers- of waardevrij zijn). Men kan ook zeggen 
datt beoogd wordt dat herhaald gebruik gratis is, in de zin dat bij nieuw gebruik 
geenn of heel weinig nieuw onderzoek nodig is. 

Bijj de constructie van hoogwaardige waarnemingen bestaat het uitgangsmate-
riaalriaal per definitie uit wat niet (noodzakelijkerwijs) hoogwaardig is 2. Om van 
hieruitt tot hoogwaardige waarnemingen te komen is het nodig te weten hoe ze 
bijj elkaar horen, welke klasse ze vormen. Pas dan kunnen ze worden gecom-
bineerd.. Gaat het om herhaalde waarnemingen aan eenzelfde ding dan is een 
hoogwaardigee waarneming bijvoorbeeld het resultaat van rekenkundige mid-
delingg (als de rapportages door getallen kunnen worden voorgesteld). Gaat 
hett om waarnemingen aan wat de deelnemers van een collectief doen, dan is, 
zoalss ik in hoofdstuk 2 nog zal uitwerken, een hoogwaardige waarneming 
bijvoorbeeldd het resultaat van een convergentie binnen het collectief - zodat er 
sprakee is van een zichzelf handhavend collectief. 

Hett centrale probleem in de klassieke benadering bestaat derhalve uit het 
herkennenn van de klasse van te combineren waarnemingen. Gewoonlijk wordt 
dezee klasse het wetenschappelijk object genoemd. Ook spreekt men wel van 
hett generalisatiedomein van hoogwaardige waarnemingen: de klasse dient om 
tee herkennen hoe waarnemingen te combineren zijn en om te herkennen of de 
resulterendee hoogwaardige waarnemingen nog tot dezelfde klasse behoren 
(Dee Zeeuw 1998). 

Bijj het ondernomen onderzoek was het probleem dat eigenlijk al van tevoren 
vaststondd dat geen klasse gevonden kan worden die aan het criterium van 
klassiekk wetenschappelijk onderzoek voldoet. Voor zover men toch tot aanwij-
zingg daarvan besluit, geldt immers dat de afgrenzing steeds afhankelijk blijkt 
vann het doel van de aanwijzing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zoiets als een 
gezin.. Dit zou een wetenschappelijk object in de klassieke zin kunnen vormen, 
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maarr dit lijkt niet waarschijnlijk, gegeven het feit dat gezinnen nu eenmaal 
cultureell gedefinieerd worden (anders dan bijvoorbeeld chemische stoffen). Dit 
betekentt dat gekozen moet worden wie eventueel bepaalt hoe een gezin te 
herkennenn is - bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek of individu-
elee onderzoekers in opdracht van een subsidiegever. Dit ondergraaft eigen-
schappenn zoals 'niet beïnvloed door gebruik', en 'bij nieuw gebruik geen ver-
derr onderzoek nodig' (dat zal immers meestal een ander doel hebben). 

Hett bleek mogelijk het genoemde herkenningsprobleem bij de door mij gefor-
muleerdee problematiek op te lossen. In hoofdstuk 2 beargumenteer ik hoe en 
waaromm ik op de gekozen manier te werk ben gegaan. Kort gezegd komt deze 
eropp neer dat men nagaat hoe een klasse zichzelf kan afgrenzen en herken-
baarr maken, zodanig dat het mogelijk wordt via die klasse hoogwaardige 
waarnemingenn te construeren. Dit impliceert derhalve een benadering of ap-
proximatiee van de klassieke methodiek: het idee van een herkenbare klasse 
wordtt gewijzigd, terwijl de bedoeling van een dergelijke klasse dezelfde blijft 
(namelijkk te functioneren als wetenschappelijk object). Dit impliceert een 'op-
rekking'' en daardoor tevens een aanvullend criterium: de leden van de klasse 
moetenn niet willen weglopen en zich buiten de klasse begeven. Operationeel 
betekentt dit vermoedetijk dat de leden de klasse met minimale inspanning 
moetenn kunnen handhaven. 

Inn termen van mijn eerdere stelling betekent het bovenstaande, dat ik wil na-
gaann hoe bijvoorbeeld combinerende ouders zich kunnen afgrenzen van ex-
ternee invloeden, zodanig dat ze ten opzichte van die invloeden als weten-
schappelijkk object functioneren. Komt een dergelijke afgrenzing tot stand, dan 
betekentt dit dat ouders resistenter worden ten opzichte van externe invloeden, 
zichh kunnen handhaven ongeacht bestaande maar ongewenste attractoren. In 
lateree delen van deze studie spreek ik van het ontstaan van een sterke actor. 
Gezinnenn die als sterke actor optreden, zullen krachtige onderhandelingspart-
nerss zijn in de wisselwerking met bijvoorbeeld werkgevers en tot duidelijke en 
gewenstee afspraken kunnen komen. 

Bovenstaandee wat complexe formulering is nodig omdat het mij niet erom gaat 
'vann boven af te kunnen decreteren hoe de taakverdeling binnen een gezin 
eruitt dient te zien. Het gaat niet aan te stellen dat een vaste norm moet wor-
denn gerealiseerd, bijvoorbeeld in elk gezin een fifty/fifty verdeling. Wat nodig 
is,, is te weten hoe individuen een vrije keuze13 kunnen maken en afwijkingen 
bijj de realisatie kunnen compenseren. Dit kan weliswaar in een aantal gevallen 
leidenn tot een fifty/fiftyverdeling, maar kan ook heel andere verdelingen tot 
resultaatt hebben. In dit laatste geval is de verdeling bijvoorbeeld het gevolg 
vann compensatie van een niet fifty/fiftyverdeling bij endere taken van het gezin. 
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1.7.31.7.3 Probleemstelling 

Opp basis van bovenstaande overwegingen kom ik tot de volgende formulering 
vann mijn onderzoeksprobleem, in de vorm van drie deelvragen: 
a.. Is er sprake van een persoonlijke behoefte van ouders aan een andere 

dann de klassieke taakverdeling en zo ja, hoe ziet die eruit? Kan worden 
aangegevenn hoe zij mogelijke obstakels bij de realisatie van hun voorkeur 
overwinnen? ? 

b.. Hoe kan worden gezorgd dat die ouders die een andere voorkeur willen 
realiseren,, zo goed mogelijk worden ondersteund, zowel op het niveau 
vann het gezin als op het niveau van de sociale infrastructuur, sociale part-
nerss en de overheid? 

c.. Welke onderzoeksmethodiek kan effectief bijdragen aan de productie van 
dee onder b. genoemde ondersteuning ? 

Terr beantwoording van deze vragen ben ik in grote lijnen als volgt te werk 
gegaan.. Ik ben bottom-up begonnen door na te gaan hoe mannen en vrou-
wen144 zorg en arbeid combineren en dit handelen afschermen tegen onge-
wenstee externe invloeden. Dit hield in dat ik onderzocht welke inperkingen 
externn aan dit handelen worden opgelegd en hoe deze inperkingen veranderd 
kunnenn worden - hetzij via acties op het interne niveau (dus door de betrok-
kenn ouders zelf, bijvoorbeeld via 'onverwacht' en 'tegendraads' handelen), 
hetzijj op het externe niveau zelf in de vorm van ondersteuning. In de door mij 
gebruiktee terminologie heb ik deze individuen actorschap toegeschreven. Deze 
proceduree herhaalde ik voor actoren op de genoemde externe niveaus. Ook 
dezee actoren ondervinden externe inperkingen die door henzelf of door acto-
renn die ten opzichte van hen extern zijn, kunnen worden veranderd. Ten aan-
zienn van alle actoren stond ik stil bij inperkingen op het culturele niveau. Door 
dee wisselwerking tussen deze maatschappelijke 'lagen' te onderzoeken kun-
nenn resultaten worden verkregen waarvan aannemelijk is dat de invloed van 
mogelijkee gebruikers voldoende is 'meegenomen' om verdere invloed te be-
perken.. Zo kan worden gezorgd dat er sprake is van een zichzelf handhavend 
collectieff c.q. dat de resultaten van het onderzoek stabiel zijn onder gebruik 
(ziee 1.7.2). 
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1.88 Opbou w 

Restt de vermelding van de opbouw van dit proefschrift. 

Inn hoofdstuk 2 doe ik verslag van de analyse ter ondersteuning van (mijn 
zoektochtt naar) een geschikt onderzoeksdesign. 

Inn hoofdstuk 3 komt het handelen van combinerende ouders aan de orde. 

Inn hoofdstuk 4 staat het handelen van actoren in het sociaalinstitutionele mid-
denveldd centraal. 

Hoofdstukk 5 laat het handelen van sociale partners zien. 

Hoofdstukk 6 geeft aan welke activiteiten in enkele relevante beleidsnota's van 
dee overheid worden aangeduid. 

Inn hoofdstuk 7 reflecteer ik op de waarde en kwaliteit van dit onderzoek. Dat 
impliceertt onder meer een afweging en analyse van de antwoorden en van de 
vragenn die in de loop van het onderzoek naar voren kwamen. Ik geef aan waar 
(opp welk niveau) men, gegeven de afscherming van deelorganisaties ten op-
zichtee van elkaar, met een redelijke kans op een gewenst resultaat kan inter-
veniëren. . 
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