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Hoofdstu kk 2 Onderzoe k en interventi e 

2.11 Inleidin g 

Centraall in dit onderzoek staat de arbeidsverdeling tussen mannen en vrou-
wenn in het gezin. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb aangegeven, is het aan-
nemelijkk dat velen tegen de huidige vorm van die verdeling bezwaar maken. 
Veranderingenn buiten het gezin maken die verdeling minder 'normaal' dan ze 
inn eerdere tijden leek. Er worden dan ook geregeld pogingen gedaan die ver-
delingg te veranderen. Dat lukt maar zeer ten dele. Ze blijkt globaal genomen 
z e e rr resistent tegen verandering. Ik stel de vraag hoe deze resistentie moet 
wordenn begrepen en hoe verandering desondanks tot stand kan komen, in het 
bijzonderr hoe mannen en vrouwen arbeid en zorg meer naar wens kunnen 
combineren.. Gezien de vele pogingen tot verandering bestaan daar kennelijk 
nogall wat ideeën over. Ik ben echter vooral geïnteresseerd in het leveren van 
eenn wetenschappelijke bijdrage aan de beantwoording van mijn vraag. 

Aann een dergelijke opzet blijken nogal wat haken en ogen te zitten. Onderzoek 
kann immers in het algemeen- in de negentiende-eeuwse wetenschapstraditie-
slechtss bijdragen tot de beantwoording van werkingsvragen, vragen naar hoe 
dingenn in elkaar steken of werken. Ten aanzien van een groot aantal vragen 
betreffendee de sociale wereld geldt echter, dat het om doelvragen gaat, vra-
genn waarvan het antwoord op de (impliciete of expliciete) introductie van een 
waardee of doel berust. Eigenschappen van mensen zijn bijvoorbeeld vaak het 
gevolgg van ten eerste een toeschrijving van de één aan de ander, en ten 
tweedee van een afschermende reactie door die ander. De toeschrijving vormt 
eenn inperking, de afscherming vindt plaats vanuit de eigen betekenisverlening 
vann individuen. Door de afscherming wordt de reactie op de toeschrijving 
zichtbaarr - hetzij als conformering, hetzij als verzet. Te denken valt aan de in 
dee opvoeding veel gebruikte toeschrijving van gunstige eigenschappen, die 
eenn versterkte zichtbaarheid van die eigenschappen oproept of leidt tot het 
verbergenn van ongunstige eigenschappen. Elke toeschrijving vormt daardoor 
eenn -soms impliciete- keuze, een daad met een bepaald doel. Zulke daden 
vormenn de grondslag van de maatschappelijke orde - bestaande uit andere 
mensen,, instituties, waarden, cultuur. Anders gezegd: eigenschappen van 
mensenn zijn niet alleen het product van een reactie van de één op de waar-
nemingg door een ander, maar ook op het perspectief van waaruit die ander 
waarneemt.. Dat perspectief impliceert een toeschrijving, de aanwijzing van wat 
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alss acceptabel of niet acceptabel zal worden beoordeeld. Onderzoekers in de 
socialee wetenschappen hebben hierdoor te maken met een moeilijkheid die in 
dee natuurwetenschappen nauwelijks een rol speelt15. 

Beantwoordingg van vragen betreffende het onderscheid tussen mannen en 
vrouwenn stuit vaak op deze moeilijkheid. Dit geldt niet op biologisch niveau 
waarr werkingsvragen meestal goed zijn te beantwoorden. Onze sociaalinstitu-
tionelee en culturele omgeving voegt aan dit onderscheid echter andere ver-
schillenn toe, zoals de eigenschap 'zorgend' voor vrouwen en de eigenschap 
'kostverdienend'' voor mannen, die meer dan alleen een werking inhouden . 
Dee toegevoegde verschillen realiseren een maatschappelijke keuze die mede 
dee eventuele (hoog- of laagwaardige) waarnemingen van het resultaat daar-
vann bepaalt. Wie de verschillen kritiekloos overneemt kan menen een wer-
kingsvraagg te beantwoorden. Het gevolg is dat zo'n antwoord niet meer voor 
elkk doel gebruikt kan worden. Het faciliteert immers een verheldering ten be-
hoevee van sommige doelen, maar perkt zichtbaarheid in waar het andere 
doelenn betreft. Het krijgt hierdoor veeleer een politieke dan een wetenschap-
pelijkee rol. 

Tegenn zo'n politieke rol bestaat op zich geen bezwaar. Het gaat echter om de 
moeilijkheidd die ik hierboven noemde, namelijk dat wat een antwoord op een 
doelvraagg is, voor een antwoord op een werkingsvraag wordt versleten en 
zonderr reflectie als hulpmiddel bij interventies wordt gebruikt. Dat biedt alleen 
dann weinig risico als de maatschappelijke keuze niet verandert - in dit voor-
beeldd als maatschappelijke deelorganisaties vrouwen 'zorgend' willen houden 
enn mannen 'kostverdienend'. Verandert die keuze wel, dan is er in feite sprake 
vann een verkeerd gebruik van het antwoord en kan geen garantie worden 
gegevenn op eventuele effecten. In dit geval moet alsnog over de aard van de 
maatschappelijkee keuze worden nagedacht en vervolgens onderhandeld. Al-
leenn zo kunnen mensen uit betekenistoewijzingen 'breken', dat wil zeggen hun 
afschermingg veranderen op het moment dat die niet meer met hun eigen voor-
keurr strookt. 

Zoalss in het vorige hoofdstuk aangegeven (zie met name 1.1.7) is het doel van 
ditt onderzoek met de genoemde moeilijkheid rekening te houden en zodoende 
eenn wetenschappelijke bijdrage te leveren tot een andere verdeling van zorg 
enn arbeid binnen het gezin - en de gevaren van een vooral doelbepaald ant-
woordd te vermijden. Een voor de hand liggende procedure is toch te proberen 
eenn werkingsvraag te formuleren, c.q. na te gaan hoe sociale doelvragen in 
werkingsvragenn kunnen worden omgezet. Ik ben vooral in deze tweede moge-
lijkheidd geïnteresseerd (zie hierboven en 1.7.3). 
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Toegespitstt op mijn onderwerp stel ik mij realisatie als volgt voor: we moeten 
naarr een handelingsruimte zoeken waarin individuen (mannen en vrouwen) 
diee dat willen, zich ondersteund voelen om 'zorgend' èn 'verdienend' door het 
levenn te gaan. Zo'n ruimte impliceert dat geen 'uitbraak' (uit een toeschrijving 
off afscherming) nodig is, en de mogelijkheid bestaat te kiezen met welke at-
tractorr men meegaat. Wel dient opgemerkt te worden dat mijn oorspronkelijke 
vraagg hiermee naar andere vragen verschuift, namelijk hoe een dergelijke 
ruimtee te initiëren en hetzij van (ongewenste) maatschappelijke keuzes af te 
schermen,, hetzij expliciet aan nieuwe, meer gewenste afschermingen te kop-
pelenn (in het onderhavige geval leidend tot een meer vrije, eigen indeling van 
taken). . 

Ikk wil in dit hoofdstuk aantonen dat de keuze van een geschikte handelings-
ruimtee het mogelijk maakt de resistentie tegen verandering van bestaande 
taakverdelingenn binnen het gezin te verminderen, tot een grotere variatie in 
zulkee verdelingen te komen en daartoe de oorspronkelijke, ogenschijnlijke 
doelvraagg in voldoende mate als werkingsvraag te kunnen beantwoorden. 

2.22 Methodisch e uitgangspunte n 

2.Z12.Z1 Introductie 

Dee taakverdeling tussen vrouwen en mannen binnen het gezin is in veel lagen 
vann de maatschappij heel lang volstrekt duidelijk geweest: mannen werden 
geacht,, al dan niet buitenshuis, de kost te verdienen, vrouwen werden geacht 
voorr huishouding en kinderen te zorgen (Morée 1992)17. De grens tussen bin-
nenn en buiten - en tussen wat toe- en weggeschreven werd - was zo helder en 
stabiell dat het voor de hand lijkt te hebben gelegen ook de daaruit voortvloei-
endee taakverdeling binnen het gezin, c.q. de 'werking' daarvan, als vanzelf-
sprekendd te zien. Het feit dat 'binnen' mede bepaald wordt door 'buiten', kon 
gemakkelijkk buiten zicht blijven. Hier ligt mijns inziens een belangrijke reden 
voorr de resistentie tegen verandering van de taakverdeling binnen het gezin. 

Inn dit onderzoek wil ik juist voor de relatie tussen 'binnen' en 'buiten' aandacht 
vragen.. Voor de beantwoording van mijn onderzoeksvraag is de sociaal-
culturelee context van het gezin van belang, het discours buiten het gezin dat 
dee communicatie binnen het gezin deels determineert. Ik vat hierbij het begrip 
discourss ruim op: het gaat om alle taal-, denk- en gedragsgewoonten die een 
bepaaldee kijk op de werkelijkheid inhouden. Ook wetten, regels, procedures, 
rituelenrituelen en ceremoniën maken deel uit van een discours (Boekhorst 1997). In 
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elkk discours schuilen culturele codes die ons handelen, c.q. de context waar-
binnenn we ons handelen plaatsen, beïnvloeden. 

Dezee benadering sluit aan op het vroege werk van de sociologen Berger en 
Luckmann (1976), Reiss (1981) en Luhmann (1997). Een andere inspiratiebron 
iss het systeemkritische werk van De Zeeuw (1994, 1995, 1997a, 1997b, 1998. 
1999),, Von Foerster (1994), Maturana en Varela (1989) Humphreys (1994), 
Ackofff (1981), Flood and Jackson (1991,1992). Al deze schrijvers wijzen erop 
datt de relatie tussen 'binnen' en 'buiten' niet vaststaat en dat de aanname dat 
ditt wel het geval is, aan de basis ligt van de - vaak grote - problemen binnen 
hunn eigen, inhoudelijke discipline. Hoe men deze relatie opvat, is afhankelijk 
vann het doel of perspectief van zowel degene die waarneemt, als van de reac-
tiess van wie of wat waargenomen wordt. Wat in mijn terminologie op grond van 
hett werk van deze schrijvers valt te constateren, is dat veel van wat behandeld 
wordtt als werkingsvragen eigenlijk behandeld moet worden als doelvragen. 
Gebruiktt men de antwoorden, dan leiden ze tot andere dan de bedoelde ef-
fectenn en perken ze in waar ze hadden moeten afschermen en ondersteunen 
(Giddenss 1986). Onze werkelijkheid is wat we van onze werkelijkheid maken 
(uiteraardd inclusief alles wat we via de beantwoording van werkingsvragen 
weten).. Dit wil zeggen: we maken onze eigen 'sociale praktijken' of afscher-
mingenn - en - inperkingen, waarbinnen individuele interpretaties en betekenis-
senn gestalte krijgen (de eerder genoemde handelingsruimte'). Die praktijken 
kunnenn - mogelijk na verloop van tijd - als onbevredigend worden ervaren. 

Datt wat binnen zulke afschermingen - en - inperkingen nog kan variëren, laat 
zichh op diverse manieren ordenen. Elke ordening vormt een 'verhaal' of een 
beschrijvingg van de eigen 'wereld' van individuen, zo men wil hun coping nar-
rative.rative. Mensen laten in dit 'verhaal' een geheel aan drijfveren en mogelijkhe-
denn zien dat de vorm kan aannemen van een overlevingsstrategie. Het verhaal 
wordtt soms een mechanisme waarbij iemand levensbelang heeft. Soms is dit 
verhaall zo ingesleten en zo persoonlijk geworden dat de verteller zich er nau-
welijkss van bewust is en er dus ook niet over kan praten (Ricoeur 1989). Toch 
vormtt het een belangrijke, zo niet de belangrijkste, bron van informatie van wat 
mensenn tot hun mogelijkheden rekenen, en dient dus met grote zorg te wor-
denn nagetrokken. Men moet erop bedacht zijn dat het verhaal de ordening 
aangeeftt van wat binnen een kader mogelijk is. Het vertellen daarvan impli-
ceertt een vorm van communicatie - en is meer dan het leveren van feiten of 
gegevens.. Typerend voor deze vorm van communicatie is dat zij een selectie-
vee en tegelijkertijd verbindende relatie construeert tussen hetgeen ingesloten 
off afgeschermd wordt (systeem) en hetgeen uitgesloten wordt (omgeving). In 
dee terminologie van Luhmann produceren systemen zichzelf en daarmee het 
kaderr waarbinnen ze hun omgeving observeren. Omgekeerd worden zij ook 
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zelff waargenomen binnen het kader waarmee de omgeving tot toeschrijving 
vann eigenschappen komt. Een systeem moet zich derhalve, gegeven een 
omgeving,, kunnen 'sluiten' voor, en zich kunnen 'openen' naar die omgeving 
omm daarop adequaat te reageren (Blom 1997). Deze 'dubbelheid' vormt een 
belangrijkk aspect van de wijze waarop systemen en hun omgeving communi-
ceren.. Ze verklaart een eventueel falen in de communicatie, in de zin dat de 
'openheid'' verdwijnt en de 'geslotenheid' blijft - zoals voorondersteld bij de 
beantwoordingg van werkingsvragen. Wie als man eertijds handelde volgens 
hett kostwinnersmodel, vergemakkelijkte het leven van vrouw en kinderen. Wie 
datt nog steeds doet, kan zelfstandige keuzes van vrouw en kinderen moeilijker 
maken,, omdat in de maatschappij steeds meer om die zelfstandige keuzes 
gevraagdd wordt. De borstwering die de ridders en burgers van weleer be-
schermde,, bleek later vaak een hinderpaal voor verdere ontwikkeling. 

Menn zou kunnen menen dat het bovenstaande een nieuwe 'theorie van' het 
socialee vormt. Daar maak ik bezwaar tegen: Het gaat er veeleer om te laten 
zienn dat wat als resultaat van onderzoek wordt gebracht (en als theorie zou 
moetenn zijn getoetst), mogelijkerwijs niet meer is dan een antwoord op een 
bepaaldd soort vraag - en dat men zich in de soort kan vergissen. Een slecht 
antwoordd op één soort vraag kan tegelijkertijd een goed antwoord zijn op een 
anderee soort, zodat men duidelijk dient te weten op welke soort vraag een 
antwoordd een antwoord is. Anders gezegd: wat men als theorie opvat is vaak 
niett meer dan een toeschrijving en dient dus als zodanig te worden bestu-
deerd.. Het bovenstaande vormt dan ook vooral een onderzoeksmatig com-
mentaarr en is zelf geen (alternatieve) theorie. 

Maaikee Meijer (1997) laat het verschil tussen beide typen vragen nog eens 
zien.. Ze gaat in op de wijze waarop het verhaal of de 'cultuurtekst' over 'man-
nelijkheid'' en 'vrouwelijkheid' de omgang tussen mannen en vrouwen 'door-
trekt'.. Ze wijst op de verwantschap met het Foucaultiaanse begrip vertoog, om 
onderscheidd te kunnen maken tussen enerzijds de teksten die zichtbaar kun-
nenn worden voor individuen, zoals wetenschappelijke teksten en wetsteksten, 
enn anderzijds de onzichtbare cultuurtekst, de herhaling van bepaalde culturele 
houdingenn en visies die voor velen de voornaamste bron van werkelijkheids-
vormingg is. De cultuurtekst is een soort scenario dat in de cultuur voorhanden 
is.. Ze kan worden geleefd en 'geïnstantieerd' door een individuele culturele 
tekst.. In de wijze waarop de individuele tekst de cultuurtekst reproduceert en 
interpreteert,, wordt het individuele en unieke van de tekst duidelijk. 
Meijerr geeft aan dat de veelgestelde vraag hoe de 'werkelijkheid' zich verhoudt 
tott de 'tekst' waarin over die werkelijkheid wordt gesproken, in feite een ver-
keerdee vraag is. De 'tekst' spiegelt geen werkelijkheid (die misschien ergens 
'buiten'' is, maar over het bestaan waarvan we geen oordeel hoeven te heb-
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ben),, maar schept er een, omdat zij bepaalde waarnemingen samenbrengt18, 
dann wel samenhang daartussen schept. Buiten die samenhang is niets meer 
zichtbaar.. Wie 'teksten' onderzoekt dient dus niet te zoeken naar 'de' tekst die 
dee werkelijkheid weerspiegelt, maar naar welke 'tekst' welke werkelijkheid kan 
helpenn ontstaan en instandhouden. Meijer gaat uitvoerig in op de individuele 
cultuurtekstenn van mannen en vrouwen. Deze verbindt ze met de algemene 
cultuurtekstt die zo vanzelfsprekend is, dat velen zich niet ervan bewust zijn. 
Dee cultuurtekst over sekse kenmerkt zich door een structurele hiërarchie van 
alss binair voorgestelde polen. Zo wordt mannelijkheid traditioneel verbonden 
mett 'stabiliteit, controle, actie en productie' en vrouwelijkheid met 'verlies van 
controlee en receptiviteit'. Andere toewijzingen zijn: mannen als actief, vrouwen 
alss passief, mannen als ontdekkers, vrouwen als degenen die ontdekt worden, 
mannenn als minnaars, vrouwen als beminden. Met andere woorden: de cul-
tuurtekstt over sekse ordent standpunten over wie en wat subject of object 
vormt,, maar weerspiegelt niets. De resulterende ordening kent dus geen ande-
ree rechtvaardiging dan die van het vertellen of horen van de cultuurtekst - heel 
anderss dan een theorie die ter rechtvaardiging de werkelijkheid 'doorgrondt' 
(Baconn 1994). Meijer laat zien dat we eenzelfde analyse kunnen maken van 
anderee verschijnselen, zoals indelingen naar klasse, huidskleur, seksuele 
voorkeurr en nationaliteit/regionaliteit, die vaak als weerspiegeling van de wer-
kelijkheidd worden beschreven, maar die vermoedelijk niet anders zijn dan 
hiërarchischh geordende posities in cultuurteksten - en dus niet anders dan 
antwoordenn op doelvragen, veeleer dan op werkingsvragen*9. 

Ofschoonn Meijers werk hier vooral aan de orde komt om toe te lichten dat bij 
zoietss als een cultuurtekst sprake is van een ander soort antwoord, en dus van 
eenn ander soort criterium dan gewoonlijk in de wetenschap wordt gehanteerd, 
biedtt haar werk en vooral dat van de bovengenoemde schrijvers nog een an-
derr aanknopingspunt. Kennelijk is het mogelijk een ander kader te kiezen, 
zodanigg dat een doelvraag als werkingsvraag kan worden geherformuleerd. Te 
denkenn valt aan de vraag wat bijdraagt aan de 'culturele mechaniek van maat-
schappelijkee en politieke veranderingen', c.q. welk type cultuurtekst via welk 
soortt handelingsruimte welke maatschappelijke keuze mogelijk maakt. Op 
dezee herformulering kom ik nog terug (zie 2.2.2). 

Inn het kader van deze paragraaf acht ik Meijers belangrijkste bijdrage intussen, 
datt zij laat zien dat afgrenzingen zoals die van een cultuurtekst gevolg zijn van 
eenn keuze en geen andere rechtvaardiging kennen dan die keuze. Dit impli-
ceertt dat althans sommige afgrenzingen een 'uitbraak' toelaten. Hieruit volgt 
omgekeerdd weer dat we kunnen zoeken naar wat de noodzaak van zulke 'uit-
braken'' tenietdoet, c.q. gewenste 'uitbraken' vanzelfsprekend en gemakkelijk 
maakt. . 
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2.2.22.2.2 Onderzoek en interventie 

Wetenschapp en onderzoek kregen hun huidige vorm in een langdurig proces 
vann doen en reflecteren, van vallen en opstaan. Dit suggereert enerzijds dat 
intussenn wel enig inzicht zal zijn ontstaan in wat tot (wetenschappelijk) succes 
leidt,, anderzijds dat nieuwe ervaringen tot nieuwe inzichten leiden. Met andere 
woorden:: het ligt voor de hand aan te nemen dat wetenschappelijk onderzoek 
eenn historisch fenomeen is zonder een absoluut kader dat zich nog steeds 
ontwikkeltt naar aanleiding van nieuwe uitdagingen. 

Eenn groot deel van de bestaande ervaring betreft wat men de specifieke rela-
tiee kan noemen tussen handelen en de waarneming waarmee men dat han-
delenn kan steunen. Meestal wordt aangedrongen op een loskoppeling of sepa-
ratiee van beide (De Zeeuw 1998). Wie goed kan waarnemen beschikt over 
kennis,, in het bijzonder als die kennis na gebruik niet opnieuw hoeft te worden 
verworvenn of te worden bijgesteld. Of in de woorden van Rosen (1993): wie 
overr kennis beschikt, kan gratis waarnemen en hoeft niet steeds opnieuw te 
zoekenn naar wat voor een bepaalde activiteit van belang is. Hiertegenover 
staatt dat over de algemene relatie tussen handelen en de resultaten van on-
derzoekk nog weinig gezegd kan worden. Dat geldt met name voor resultaten 
diee niet helemaal gratis zijn, die dus steeds een beetje nieuw onderzoek nodig 
makenn bij nieuw gebruik, c.q. bij elke nieuwe gebruiker. Het geldt zeker voor 
vragenn waarop de antwoorden helemaal niet gratis zijn en waarbij al het on-
derzoekk steeds opnieuw - a la minute - moet worden verricht20. 

Zoalss in het eerste hoofdstuk al kort werd aangegeven staat bij klassiek on-
derzoekk de loskoppeling van waarnemen en handelen centraal. Het doel is tot 
beteree waarnemingen te komen. De procedure hiertoe omvat drie onderdelen. 
Tenn eerste dient te worden vastgesteld wat losgekoppeld wordt. Dit omvat wat 
menn (ruwe) waarnemingen noemt, dat wil zeggen: alles wat mensen kunnen 
rapporteren,, bijvoorbeeld rapportages over wat zij zintuiglijk ervaren, maar ook 
rapportagess over gemoedstoestanden of overwegingen. Ten tweede dient te 
wordenn vastgesteld waarvan losgekoppeld wordt. In klassiek onderzoek is dat 
hett handelen of, meer algemeen, het gebruik van de waarnemingen (Simon 
1969).. Die mogen dus niet via een handeling worden afgegrensd (anders zou 
dee koppeling van het doel van die handeling afhankelijk zijn). Resteert de los-
koppelingg door opnieuw waar te nemen. Dit staat gelijk aan het algemene en 
bekendee criterium dat men dient te kunnen waarnemen welke waarnemingen 
voldoendee samenhangen om ze van andere waarnemingen te onderscheiden 
(zodatt déze waarneming dus mede tot die klasse behoort). Deze typen waar-
nemingenn moeten algemeen en democratisch toegankelijk zijn. Ten derde 
dientt te worden vastgesteld, hoe men de waarnemingen kan combineren om 
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vann een hoogwaardig resultaat sprake te kunnen zijn. Waarnemingen blijken 
opp vele manieren te kunnen samenhangen, en dus te kunnen worden gecom-
bineerdd (zie ook 1.7.2). 

Inn de literatuur en in de praktijk van onderzoek definiëren de eerste twee on-
derdelenn het wetenschappelijk object21. Dit is dus iets anders dan wat ge-
woonlijkk de 'eenheid van analyse' heet (hier verschil ik van anderen die minder 
zwaarr aan dit verschil tillen, mogelijk vanwege de moeite die het in de sociale 
wetenschappenn kost om zo'n object te herkennen). Mijns inziens begint men 
mett de keuze van een eenheid van analyse om vervolgens in een proces van 
herkenningg tot een omschrijving van het object te komen. Dit laatste is dus het 
productt van onderzoek, niet de start. Als het wetenschappelijk object gevon-
denn is, spreekt men wel van een stabiel object. Deze terminologie is overigens 
niett geheel correct. In feite gaat het om de stabiele of gesloten herkenning. 
Dezee omvat wat invariant is in de waarnemingen, terwijl de gecombineerde, 
hoogwaardigee waarnemingen het variante deel vormen: ze kunnen binnen het 
invariantee deel variëren. 
Inn de sociale context lukt het zoals reeds gezegd vrijwel nergens te herkennen 
watt invariant of stabiel is in de waarnemingen- misschien omdat er niets inva-
riantt 'is', of misschien omdat we als waarnemer bij die context betrokken zijn 
(Gadamerr 1975). Blijkt het niet mogelijk het invariante deel te herkennen, dan 
iss ook een loskoppeling niet mogelijk. Dit betekent niet dat geen verzameling 
vann waarnemingen kan worden herkend of tot een combinatie kan worden 
overgegaan.. Daartoe is dan echter een handeling nodig, een bij elkaar zetten 
mett een bepaald doel. Te denken valt aan waarnemingen aan gezinnen. Men 
kann bijvoorbeeld die waarnemingen bij elkaar zetten die verwijzen naar een-
oudergezinnen.. Deze handeling impliceert een definitie, bijvoorbeeld met het 
oogg op op te zetten voorzieningen voor speciale behoeften van die gezinnen 
doorr de overheid, niet een herkenning via algemeen toegankelijke waarne-
ming.. Dit treffen van voorzieningen komt neer op een inten/entie of maatregel. 
Dee kwaliteit daarvan zal hoger zijn naarmate de behoeften beter kunnen wor-
denn herkend. De kwaliteit van die herkenning zal weer hoger zijn, naarmate 
helderderr kan worden vastgesteld welke waarnemingen daartoe kunnen wor-
denn gecombineerd. In het voorbeeld van de eenoudergezinnen blijft dit laatste 
afhankelijkk van de definitie en die weer van het soort interventie dat men op 
hett oog heeft. Deze vorm van afhankelijkheid zal ieder bekend voorkomen. 
Eenn ruime definitie kan de herkenning van de behoefte vaag maken, terwijl 
eenn nauwe definitie veel kansen biedt aan een willekeurige bevoordeling. In 
beidee gevallen is herkenning geheel afhankelijk (on-line) van wie definieert, 
derhalvee niet gratis en geen resultaat van klassiek onderzoek. Herkenning en 
interventiee impliceren veeleer een bestuurlijke ordening. Een en ander zou 
uiteraardd anders liggen als eenoudergezinnen instanties van een object vor-
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menn en herkenning dus een kwestie zou zijn van voor ieder toegankelijke 
waarnemingg - en het antwoord op een werkingsvraag. Hierdoor rijst de vraag 
off het niet mogelijk is een stabiele herkenning te construeren, dus een vorm 
vann definitie die eigenlijk een herkenning voor de betrokkenen zelf is en waar-
bijj alsnog definitie en handeling of interventie van elkaar worden losgekoppeld. 
Inn mijn verkenningen van wat mogelijk is, ben ik ertoe gekomen twee typen 
constructiess te onderscheiden. In de hierna volgende omschrijving verwijs ik 
naarr het voorbeeld van eenoudergezinnen, maar beide typen acht ik alge-
meenn van toepassing - dat wil zeggen: in die situaties waar van een klassieke 
herkenningg geen sprake is. Beide komen in mijn onderzoeksopzet en in de 
uitwerkingg daarvan aan de orde (zie hoofdstuk 3 en volgende). 

Dee eerste soort constructie houdt in dat de definitie van een eenoudergezin 
aann de desbetreffende gezinnen zelf overgelaten wordt. De definitie blijft dan 
weliswaarr doelgebonden, maar kan gaan afwijken van het doel van de inter-
ventiee waardoor er alsnog sprake is van loskoppeling. Te denken valt aan 
gezinnenn die hun omgeving beïnvloeden door een vraag naar kinderopvang te 
scheppenn door expliciet te maken welke behoeften zijzelf menen te hebben en 
inn onderhandeling te treden met kinderopvangvoorzieningen of ook hun werk-
gever.. Zulke gezinnen definiëren zichzelf door met eigen doelen te handelen 
enn worden daarmee op andere wijze herkenbaar dan door de handelingen van 
anderen.. Ze vormen daarmee instanties van een object dat stabiel te herken-
nenn is. Ik spreek van de vorming van sterke actoren van de eerste soort. 

Dee tweede soort constructie houdt in dat eenoudergezinnen zich op een of 
anderee wijze organiseren en vervolgens als groep tot acties komen - in de zin 
vann onderlinge steun, het definiëren van de zelf ervaren behoeften enz. In dit 
gevall is er sprake van het bijeenbrengen van wie of wat alleen via definities 
kann worden herkend, tot een collectief waarvan de leden door de daad van 
participatiee kunnen worden herkend. Men kan ook zeggen dat het vóór partici-
patiee om zwakke actoren gaat, die dóór participatie sterk worden in de zin dat 
hunn definitie als actor niet meer van een externe interventie afhangt. Ik spreek 
vann de vorming van sterke actoren van de tweede soort. 

Beidee constructies laten zich goed combineren. Men denke aan de vorming 
vann een collectief van eenoudergezinnen of andere individuele of niet-
individuelee onderdelen van een maatschappij die zich in dat collectief sterk 
makenn ten opzichte van externe interventies (tweede soort), en zich als collec-
tieff tegelijkertijd voor anderen als sterke actor zichtbaar maken door zelf han-
delingenn te initiëren (eerste soort). Dergelijke collectieven onderscheiden zich, 
zoalss eerder aangegeven, door een eigen handelingsruimte (de variatie in 
handelingenn die elk collectief voor elke deelnemer definieert) en door de mo-
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gelijkheidd dat waarnemingen aan elk collectief als samenhangend worden 
herkendd en tot betere waarnemingen kunnen worden gecombineerd. Ik spreek 
vann de vorming van een sterke actor (zonder soortaanduiding). Zo'n actor laat 
dee bovenbeschreven vorm van loskoppeling toe. 

Inn dit onderzoek hoop ik met deze aanzet een bijdrage te leveren aan de vraag 
hoee men wetenschappelijk onderzoek kan verrichten in het geval dat vragen 
omtrentt sociale verschijnselen vooral als doelvragen blijken te moeten worden 
gezien.. Een antwoord is uiteraard dat men afziet van elke wetenschappelijke 
beantwoordingg van doelvragen en zich beperkt tot met name vragen naar 
(nieuwe)) bestuurlijke ordeningen. Een ander antwoord is dat men de oor-
spronkelijkee doeivraag als een werkingsvraag herformuleert. Volgens de voor-
gaandee analyse impliceert dit dat ik zoek naar wat de vorming van sterke acto-
renn bevordert. Men kan als bezwaar hiertegen aanvoeren dat 'aangeleund' 
wordtt tegen de klassieke onderzoeksbenadering. Dat is echter slechts ten dele 
hett geval. Ik formuleerde een algemene relatie tussen waarneming en hande-
lenn door uit te gaan van de specifieke relatie (zie hierboven). De daarbij gel-
dendee begrippen en criteria 'rekte' ik 'op'. Ik concentreerde me op de mogelijk-
heidd een sterke actor te construeren. Dit impliceert de introductie van bepaalde 
handelingenn om de gewenste loskoppeling van waarneming en handeling 
alsnogg te realiseren. Deze handelingen omvatten met name mogelijke interac-
ties. . 

Wiee de literatuur doorneemt, merkt dat het probleem van de verwisseling van 
doel-- en werkingsvragen door vele auteurs gesignaleerd wordt. Vaak trachten 
dezee tot een oplossing te komen door een nieuw paradigma te claimen of te 
sprekenn van handelingsonderzoek (Eriandson e.a. 1993, Guba 1990, Van 
Dongenn 1998). Ik heb hier gekozen voor een meer directe benadering: de 
herformuleringg van doel - tot werkingsvragen. In de volgende paragrafen licht 
ikk de problematiek verder toe met behulp van voorbeelden en formuleer ik mijn 
onderzoeksontwerp.. De resultaten van de implementatie daarvan rapporteer ik 
inn hoofdstuk 3 en volgende. 

2.33 Onderzoe k op het terrei n van zorg en arbei d en de aandach t 
voo rr  de kwesti e van interventi e 

Alvorenss de bovenbeschreven invalshoek uit te werken in de richting Van een 
onderzoeksontwerpp ga ik in op recent onderzoek betreffende de combinatie 
vann zorg en arbeid. De vraag is hoe en in hoeverre men in dit onderzoek in-
gaatt op de relatie tussen wetenschap, contextgebonden handelen en inter-
ventie.. Een groot deel van de literatuur over zorg en arbeid is in te delen in 
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onderzoekk dat (meer of minder expliciet) vertrekt vanuit een roltheoretische, 
ruiltheoretischee of machtstheoretische benadering22.!^ elk kies ik enkele mijns 
inzienss exemplarische studies23. Centraal in deze studies staat de wens te 
lerenn kennen wat de verdeling van arbeid in een gezin of huishouden beïn-
vloedt.. Beoogd wordt deze beïnvloeding als basis te kiezen voor interventie. 
Voorr zover kan worden nagegaan veronderstelt men dat dit mogelijk is op de 
wijzee van het klassieke onderzoek, namelijk door strikte scheiding en loskop-
pelingg van waarneming en handeling (gebruik van de resultaten) en via de 
beantwoordingg van werkingsvragen. In de beschreven onderzoeken wordt 
hieropp echter niet getoetst. De verbinding tussen de desbetreffende onderzoe-
kenn en (beleids)interventie blijft mijns inziens hierdoor problematisch. 

2.3.12.3.1 Roltheorie 

Inn roltheoretisch onderzoek worden rolverwachtingen als de belangrijkste de-
terminantenn gezien die de verdeling van arbeid tussen partners kunnen verkla-
ren.. Al van jongs af aan krijgen mannen en vrouwen rollen aangeleerd: rolver-
wachtingenn in hun sociale omgeving geven aan hoe ze zich behoren te gedra-
gen.. Dergelijke, veelal seksespecifieke, rolverwachtingen internaliseren man-
nenn en vrouwen vaak tot eigen opvattingen. Binnen de roltheorie is de taak-
verdelingg tussen partners lange tijd verklaard vanuit het idee dat mannen de 
kostwinnersroll zouden moeten vervullen en vrouwen de zorg voor het huis-
houdenn en de kinderen zouden moeten dragen. Het komt nogal eens voor dat 
dee verwachtingen die aan deze rollen gekoppeld worden, strijdig zijn met el-
kaar.. Zo is er voor vrouwen met kinderen, omdat zij veel tijd geacht worden te 
bestedenn aan de verzorging van kinderen, sprake van een rolconflict, indien zij 
tevenss beroepsarbeid uitoefenen. Het 'spelen' van meer rollen is in de roltheo-
retischee literatuur uitgekristalliseerd tot twee visies: de scarcity-approach en de 
(veell minder uitgewerkte) expansion approach. 

Dee scarcity-approach gaat uit van een beperkte voorraad aan energie waar-
doorr individuen een keuze moeten maken in hun verplichtingen of commit-
ments.ments. Een sterk commitment met de ene levenssfeer geeft daarmee een 
excuuss voor een beperkt commitment in de andere sfeer. Concreet betekent 
datt dat het sterke commitment van vrouwen tegenover hun gezin zou verkla-
renn waarom ze moeilijker kunnen voldoen aan de eisen die uitgaan van de 
arbeidsrol.. Als gevolg hiervan zouden werkende vrouwen zich minder betrok-
kenn voelen op hun werk en vaker werk aangeboden krijgen in minder gekwali-
ficeerdee banen. Bij mannen daarentegen zou een sterk arbeidscommitment 
overheersen,, wat hun lagere verantwoordelijkheidsgevoel tegenover gezinsta-
kenn zou verklaren. Rolconflicten en rollenoverlast zijn volgens deze visie een 
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gevolgg van het feit dat het evenwicht verbroken is tussen de eisen die gesteld 
wordenn (door de rollendrager zelf en/of door de sociale omgeving via interne of 
externee sancties), en dat de eisen verbonden met de diverse rollen te zwaar 
zijnn geworden. 

Dee expansion approach vormt een alternatief. Via het werk van Glorieux 
(1995)) stuitten we op dat van Marks , die stelt dat er altijd wel mensen zijn die 
erinn slagen met meer rollen om te gaan zonder dat ze hierdoor uitgeput raken. 
Durkheimm formuleerde al dat bepaalde sociale activiteiten eerder dan energie 
tee verbruiken energie produceren: sommige sociale activiteiten van individuen 
kostenn geen energie, sociale betrokkenheid verrijkt en vitaliseert hen juist. 
Energiee is in principe 'uitbreidbaar'. De expansion approach gaat derhalve uit 
vann de mogelijkheid dat het vervullen van bepaalde rollen zelfs energie vrij-
maaktt of genereert die kan worden aangewend voor het vervullen van andere 
rollen.. Indien het verrichten van een activiteit het gevoel geeft van energiever-
lies,, dan is dat vooral een gevolg van de houding van de betrokkenen. Er is 
eenn overvloedige energie voor alles waarmee actoren een sterk commitment 
hebben.. Ze voelen zich zelfs energieker, als ze een dergelijke activiteit hebben 
voltooid.. Er is daarentegen weinig energie voor alles waarmee actoren zich 
niett committeren. 
Eenn voorbeeld van onderzoek naar zorg en arbeid vanuit een roltheoretisch 
kaderr is het onderzoek van De Jong en De Olde (1994) waarnaar vrij geregeld 
wordtt verwezen. Zij richtten hun onderzoek op de vraag hoe de tijdsbesteding 
binnenn het huishouden van ouders met jonge kinderen in Nederland totstand-
komtt en met name welke werkverdeling ouders van jonge kinderen kiezen. De 
auteurss kozen voor een aanpak waarin zij uitgaan van verschillende oplossin-
gen.. Deze beschrijven zij als verzorgingsarrangementen: betaald werk en werk 
thuiss worden niet van elkaar losgemaakt. Ze kiezen vervolgens voor drie typen 
verzorgingsarrangementenn voor paren: 

 Traditioneel: paren waarbij de man voltijds werkt en de vrouw hoofdzake-
lijkk thuis is voor de kinderen. Deze paren hebben meestal een opleiding op 
lagerr of middelbaar niveau. 

 Anderhalfverdiener: paren waarbij de man voltijds werkt en de vrouw een 
deeltijdbaann heeft. Deze paren komen voor op alle opleidingsniveaus. 

 Trendsetter: paren waarbij de man en de vrouw beide betaald werken en 
waarbijj de man minder dan voltijds werkt om voor de kinderen te kunnen 
zorgen.. De meeste trendsetters hebben een hogere beroepsopleiding of 
eenn academische opleiding. Bij trendsetters benadrukken vooral vrouwen 
hett belang dat betaald werk voor hen heeft. De opvattingen en de wensen 
vann de vrouwen vormen een belangrijke impuls voor de totstandkoming 
vann dit arrangement. 
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Err is een groot verschil in de mate waarin verschillende typen paren hun voor-
nemenss met betrekking tot een gelijke verdeling van het werk thuis weten te 
realiseren.. Degenen die een gelijke verdeling van het werk thuis voorstaan, 
luktt het vóór de geboorte van de kinderen wel om zo'n verdeling waar te ma-
ken.. Na de geboorte van de kinderen lukt dat veel minder, ondanks het feit dat 
menn rond de geboorte van de kinderen zijn voorkeur vaak al aanmerkelijk 
heeftt bijgesteld in traditionele richting. Er gaat van de omgeving en de 'geïn-
ternaliseerdee omgeving' (rolverwachtingen) zo'n druk uit dat men zijn voorne-
menss niet kan realiseren wanneer er kinderen zijn. 

Gezienn de analyse van de problematiek van de verandering van de taakverde-
lingg binnen het gezin zoals die eerder beschreven is, merk ik, bij wijze van 
opstapp naar een onderzoeksbenadering die de verandering ondersteunt, het 
volgendee op: 

 De auteurs zijn geïnteresseerd in verandering van de taakverdeling bin-
nenn het gezin. Dat is in mijn terminologie een doelvraag. Ze pogen deze 
niett als werkingsvraag te herformuleren, maar behandelen in feite een 
doelvraagg als werkingsvraag door uit te gaan van de mogelijkheid van een 
stabiell object met manipuleerbare eigenschappen. 

 Als omschrijving van het wetenschappelijk object is 'paren ouders van 
jongee kinderen' gekozen, met een drietal instanties. Tot de (onderling ge-
relateerde)) eigenschappen daarvan behoren onder meer (verschillen in) 
verzorgingsarrangement,, opleidingsniveau en taakverdeling. 

 Anders dan gebruikelijk in dit soort studies lijken de verzorgingsarrange-
mentenn (eigenschap) de paren te determineren (object). Dit suggereert 
eenn rolverdeling met weinig interne dynamiek en lijkt een voorkeur voor de 
scarcity-approachh te suggereren. 

 Er is niet getoetst op een stabiele herkenning. Dit is uiteraard begrijpelijk 
waarr het om een eenmalige en verkennende studie gaat. Desondanks wa-
ree het beter geweest na te gaan of gebrek aan stabiliteit zou kunnen wor-
denn gefalsificeerd: 'nieuwe' paren, met mogelijk 'nieuwe' eigenschappen. 

 Zonder een stabiel herkenbaar object valt niet aan te geven hoe te inter-
veniërenn om tot een andere taakverdeling van zorg en arbeid te komen. 
Ookk de aard van de variabelen maakt interventie moeilijk: men kan men-
senn bijvoorbeeld niet dwingen tot een hogere opleiding. 

23.22 Ruiftheohe 

Dee ruiltheoretische benadering stelt dat elke partner in interactie op een zoda-
nigee wijze de arbeid zal pogen te verdelen, dat zijn of haar kosten worden 
geminimaliseerdd en de uitkomst voor hem of haar zo gunstig mogelijk is. De 
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ruill is afhankelijk van de middelen die men ter beschikking heeft, zoals oplei-
ding,, inkomen en beroepsstatus. Deze benadering vindt onder meer uitdruk-
kingg in de zogenaamde new home economics. In sommige onderzoeken van-
uitt een ruiltheoretisch kader (Van der Lippe, Arts en Hermkens 1994, Maassen 
vann den Brink en Noom 1993) wordt erop gewezen dat ruilverhoudingen zich 
binnenn ongelijke machtsrelaties kunnen afspelen24. Degene die over meer 
sociaal-economischee hulpbronnen beschikt in vergelijking met zijn of haar 
partner,, heeft meer macht in de relatie. Degene die betaalde arbeid verricht, 
doett investeringen die ook buiten de relatie zijn te gebruiken, en zal daarom 
ernaarr streven meer betaalde arbeid en minder huishoudelijke arbeid te ver-
richtenn dan de partner. De partner die de kinderverzorging en de zorg voor het 
huishoudelijkee werk op zich neemt, doet investeringen die veel moeilijker bui-
tenn de relatie zijn te gebruiken. Deze partner is daardoor meer afhankelijk van 
dee relatie. 

Dee ruiltheorie is hier nauw gerelateerd aan de rationele keuzetheorie in de zin 
datt beide theorieën grote waarde toekennen aan de beslissingen van de leden 
vann het gezin. Men kan daarbij door velerlei motieven geleid worden - door 
zowell egoïstische als morele en affectieve motivaties. De ruiltheorie stelt in 
feitee dat die motieven deels bepaald worden door wat buiten de ruil plaatsvindt 
(bijvoorbeeldd het verwerven van middelen). Vanuit economische hoek wordt 
opp soortgelijke wijze geargumenteerd dat een meer 'contextgevoelige analyse' 
vann het (al dan niet rationeel te noemen) keuzegedrag van mensen nodig is25. 

Turkenburgg (1995) baseert haar studie naar de strategieën van laagopgeleide 
vrouwenn op de rationele keuzetheorie, maar verhoogt de contextgebonden-
heidd daarvan door gebruik te maken van de notie van begrensde rationaliteit. 
Dee notie van een strategie verwijst naar handelen gericht op het realiseren of 
bevredigenn van wensen voor het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen 
enn verzorgen van kinderen. Daarbij speelt framing een rol (subjectieve per-
ceptuelee begrenzing van de situatie waarin sociale normen belangrijk zijn). De 
daardoorr gerealiseerde context biedt mogelijkheden, maar legt ook beperkin-
genn op. 

Inn het onderzoek blijken de strategieën te kunnen worden onderverdeeld in 
gebondengebonden strategieën en individuele strategieën; de gebonden strategieën zijn 
verderr onder te verdelen in gezinsgebonden en met de partner verbonden 
strategieën.. De drie strategieën verwijzen naar het wel of niet afgebakend zijn 
vann de handelingsruimte om de 'eigen' aspiraties te realiseren: de (al dan niet 
vermeende)) belangen van gezin of partner kunnen sterk verweven zijn met de 
eigenn wensen. 
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Hett hebben van kinderen en een partner betekent overigens niet noodzakelij-
kerwijss dat een gezinsgebonden strategie wordt gevolgd. Ook de daadwerke-
lijkee planning van het krijgen van kinderen gaat niet noodzakelijk vooraf aan de 
startt van een gezinsgebonden strategie. Vrouwen die een individuele strategie 
volgen,, hebben 'autonome baanaspiraties'. Het krijgen van kinderen is voor 
henn geen vanzelfsprekendheid en de timing van de geboorte van de kinderen 
iss context- en conditiegebonden. 

Inn deze resultaten laat zich in de door mij genoemde terminologie de tendens 
herkennenn om tot een afscherming - en - inperking te komen, waarbinnen 
veranderingg mogelijk is, zonder dat die door gebeurtenissen buiten die af-
schermingg wordt tegengewerkt, en om die afscherming onder eigen beheer te 
krijgen.. Een en ander betekent niet dat de gewenste afgrenzing steeds moge-
lijkk is of gratis en dus zonder herhaalde inspanning plaatsvindt. 

Zoo kan bij een nadere kennismaking met een partner een aanvang worden 
gemaaktt met een gezinsgebonden strategie. Dat blijkt bijvoorbeeld, wanneer 
vrouwenn hun werktijden aanpassen of van werk wisselen om een gunstiger en 
meerr bij de partner passend rooster te krijgen. Sommige vrouwen zien af van 
dee plannen die ze hebben voor een vervolgopleiding. Of ze besluiten een baan 
diee dicht bij hun oorspronkelijke aspiraties ligt, niet te aanvaarden, omdat ze 
daarvann negatieve gevolgen verwachten voor de ontwikkeling van hun relatie. 
Zee prefereren investeringen in de relatie. Andere vrouwen maken pas na het 
huwelijkk een duidelijke aanvang met een gezinsgebonden strategie. 

Heiligerss (1992) zoekt een middenweg tussen voluntarisme en determinisme, 
doorr aandacht te besteden aan het dilemma dat individuen noch geheel vrij 
zijnn in hun keuzen noch in hun keuzen geheel bepaald worden door de om-
standigheden.. Zij lanceert in haar proefschrift het begrip dubbelsporen van 
vrouwen:: de combinatie van zorg en een baan zou als een volwaardig per-
spectieff in het emancipatiebeleid een plaats moeten krijgen. Het doel van haar 
studiee is een antwoord te krijgen op de vraag waarom er zulke grote verschil-
lenn bestaan in de houding van vrouwen tegenover betaalde arbeid. Het gaat 
daarbijj om voltijds zorgende vrouwen aan wie gevraagd werd of zij in hun 
toekomstt (weer) een baan gepland hebben. Om de verschillende keuzen van 
vrouwenn te verduidelijken werden allereerst generatieverschillen gerelateerd 
aann de verschuivingen in genderidentiteiten. Vervolgens kwamen de sociale 
herkomstverschillenn aan de orde, geplaatst in de discussie over de habitus. 

Heiligerss benadrukt de situationele factoren die bij de combinatie van een 
baann en zorgarbeid tot organisatorische problemen leiden. Daartoe behoort de 
betekeniss die arbeid in het leven van vrouwen gekregen heeft en nog heeft. 
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Datt wil zeggen dat beide arbeidssferen - zorgarbeid en een baan - als 'arbeid' 
opgevatt worden. De auteur poogt - op basis van de verhalen van vrouwen - te 
latenn zien dat het tot nu toe gevoerde arbeidsmarktbeleid in de benadering van 
voltijdss zorgende vrouwen teveel uitgaat van stereotype beelden. Voor de 
oudstee generatie is het voltijdsmoederschap identiteitsbepalend geweest door 
dee dominante oriëntatie op de huishoudelijke arbeidssfeer, terwijl de jongste 
vanzelfsprekendd een dubbele oriëntatie ontwikkelt op zowel de formele als de 
gezinsarbeidd en dus ook een dubbele sociale identiteit De middengeneratie 
diee aan het eind van de jaren '60 haar levensplan maakte, zit in een over-
gangsfasee waarin veel maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Gecon-
cludeerdd wordt dat de zorgopvatting doorslaggevend is in de toekomstplannen 
perr generatie. De oudsten voelen het minst voor een baan, omdat zij de zorg-
taakk als hun terrein beschouwen, terwijl de jongeren wel bereid zijn de zorg-
verantwoordelijkheidd met anderen te delen. De middengeneratie zit tussen 
beidee uitersten in: schipperen met een baan naast zorgverantwoordelijkheden. 
Dee kijk op een opleiding of beroep wordt bepaald door de 'bagage die vrouwen 
vann huis uit' hebben meegekregen. Ook activiteiten tijdens een periode van 
voltijdss zorgen kunnen geordend worden naar de oriëntatie 'van huis uit'. 

Heiligerss pleit op grond van haar studie voor een dubbelspoorbeleid. Het dub-
belsporenn dat eerder hooguit een tussenstation was, is in dit onderzoek opge-
vatt als een volwaardig perspectief. Een eerste stap in deze perspectiefveran-
deringg is de acceptatie van zorgenn en werken als twee gelijkwaardige compo-
nentenn van arbeid. In deze gedachte biedt het dubbele spoor de mogelijkheid 
voorr dubbele zingeving door participatie in twee waardevolle en maatschappe-
lijkk noodzakelijke arbeidssferen. 

Doorr zowel de zorg én een baan als arbeid te beschouwen is het mogelijk de 
zorggerichtee voorkeuren van vrouwen in een ander licht te zien: de voorkeur 
voorr zorgaspecten of dienstverlening in de beroepskeuze geeft niet alleen aan 
datt vrouwen stereotype keuzes maken, maar het is ook een signaal dat de 
kwaliteitt van de arbeid in de mannenberoepen die hun aangeboden worden, 
niett aan hun verwachtingen voldoet. Een hogere kwaliteit zou kunnen worden 
gerealiseerdd door concrete vormen van ondersteuning, zoals deeltijdloopba-
nen,, flexibele vormen van ouderschapsverlof, kinderopvang etc. Daardoor kan 
hett dubbelspoorbeleid gemakkelijker worden gerealiseerd. 

Heiligerss lijkt derhalve ook de wens te uiten dat een afscherming van het ge-
zinslevenn wordt gevonden waarbinnen de eigen keuze meer effectief is dan 
nu.. Zij meent die te kunnen bereiken door een andere afgrenzing van gezin en 
arbeid,, namelijk door arbeid te bezien vanuit het perspectief van het gezin en 
onderr de regie van te vervullen taken voor het gezin te brengen. Dit lijkt moge-
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lijkk door een wijziging in het emancipatie- en arbeidsmarktbeleid (dus in wat 
buitenn het gezin plaatsvindt). Bij dit laatste valt te denken aan de bijkomstig-
heidd van een toename van het aantal 'actieven', waardoor tevens de kwaliteit 
vann de verzorgingsstaat overeind gehouden kan worden. Deze andere afgren-
zingg impliceert ook een wijziging in het gezinsleven (in wat binnen het gezin 
plaatsvindt). . 

Vann der Lippe (1993) tracht een model te formuleren waarin de naars inziens 
belangrijkstee aspecten van de tot nu toe behandelde theorieën opgenomen 
zijn.. Het uitgangspunt is derhalve dat mannen en vrouwen doelen nastreven 
en,, gegeven de omstandigheden waarin zij verkeren, dus hun context, keuzes 
makenn voor een bepaalde deelname aan betaalde en huishoudelijke arbeid. 
Zijj poogt zulke keuzes, in mijn woorden, vervolgens te zien als instanties van 
eenn wetenschappelijk object met als eigenschappen de omstandigheden die 
dee taakverdeling tussen partners beïnvloeden. Tot die omstandigheden beho-
renn achtergrondkenmerken als uurloon, beroepsprestige, normen in de sociale 
omgeving,, de eigen normatieve bagage, het aantal kinderen, de aanwezigheid 
vann jonge kinderen en het niet-arbeidsinkomen van de partner van man of 
vrouw.. Haar eindconclusie is dat de aanwezigheid van kleine kinderen de 
meestee variantie verklaart in de absolute deelname van vrouwen in betaalde 
arbeidd en van beide partners in het huishoudelijk werk. Economische elemen-
tenn (zoals het uurloon van partners) en sociologische elementen (zoals de 
normatievee context van partners) vullen elkaar aan in de verklaring van de 
taakverdelingg tussen partners. 

Anderss dan bij de andere hierboven besproken studies besteedt de auteur in 
mijnn terminologie weinig aandacht aan het 'stabiliseren' van de herkenning van 
haarr object. Onduidelijk blijft bijvoorbeeld welk effect verandering van uurloon 
off van andere omstandigheden zal hebben - of, belangrijker nog, hoe men de 
aanwezigheidd van kleine kinderen beleidsmatig zou kunnen manipuleren. 

Interessantt in de genoemde studies is voorat dat grote aandacht besteed 
wordtt aan externe determinanten van het gezin, c.q. aan wat afgegrensd wordt 
tenn behoeve van de nadere studie van de taakverdeling binnen het gezin. Hier 
iss de gedachte aan een sterke actor van de eerste soort niet ver. Van een 
dergelijkee aandacht is in de roltheorie veel minder sprake - met uitzondering 
vann zoiets als een over- of ondermaat aan 'energie' ten einde om te gaan met 
meerr rollen. Deze grotere aandacht voor invloeden van buiten stemt overeen 
mett de door mij gesignaleerde behoefte de relatie tussen handelen en waar-
nemenn in meer algemene zin te exploreren. 
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Dee volgende conclusies lijken van belang. 
 De visie op de ruiltheorie vormt een voor mijn onderzoek relevante uitbrei-

dingg van de bestaande roltheorie. Ook hier gaat het in mijn terminologie 
omm een doelvraag die men wil beantwoorden via beantwoording van een 
werkingsvraag.. In de diverse studies wordt voor verschillende objecten 
gekozen.. Men acht een goede keuze kennelijk van belang. 

 Als object wordt onder meer gekozen voor degene die ruilt, voor degene 
diee ruilt en kiest, voor degene die de omstandigheden kiest waaronder een 
eigenn keuze mogelijk is, voor een 'gewoon' en een 'uitgebreid' gezin, dat 
will zeggen: het gezin gezien in relatie tot de context. Elke keuze leidt tot 
anderee mogelijkheden om handelingen onder eigen, individueel beheer te 
brengen.. Wat als geschikt object dient te worden gekozen wordt als dis-
cutabell gezien. 

 Van belang is vooral de gedachte dat in mijn terminologie een stabiel 
herkenbaarr object door de betrokkenen zelf kan worden geconstrueerd en 
datt handhaving, althans deels, onder eigen beheer kan worden gebracht. 
Hett gebruik van het stabiel herkenbare object is in dat geval weliswaar 
gratis,, maar handhaving van het object niet. Men zal het benodigde extra 
werkk zelf, als gebruiker, dus bijvoorbeeld als beleidsmaker, moeten leve-
ren. . 

2.3.32.3.3 Machtstheorie 

Onderzoekk naar machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen het 
huishoudenn beperkte zich tot voor kort tot enerzijds manifeste macht - macht 
diee zich uit in openlijke veranderingsprocessen, conflicten en strategieën die 
gebruiktt worden om iets gedaan te krijgen, en anderzijds latente macht - wan-
neerr men bijvoorbeeld anticipeert op behoeften en wensen van de machtige 
omm geen negatieve reactie op te roepen of om deze te sparen. Men onder-
neemtt dan geen veranderingspogingen. 

Komterr (1990,) voegt een nieuwe machtsvorm hieraan toe: onzichtbare macht, 
oftewell de macht van de vanzelfsprekendheid. Deze uit zich in vanzelfspre-
kendee normen en verwachtingen die men heeft over de maatschappelijke 
positiee van mannen en vrouwen: in de waardering die men voor elkaar heeft 
enn in de waarneming van allerlei dagelijkse zaken zoals de taakverdeling. Ook 
dee verklaringen en legitimiteiten die men gebruikt om eikaars gedrag te recht-
vaardigen,, zijn uitingen van onzichtbare macht. 
Moréee (1992) stelt dat machtsverschillen tussen mensen of groepen mensen 
ertoee kunnen leiden, dat bij sommigen het accent ligt op de plichten en bij 
anderenn op de rechten (vergelijk mensen in beroepen die laag betaald worden 
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enn waarbij het accent ligt op plichten, en mensen in beroepen met een hoog 
salariss met veel rechten). Voor vrouwen is er sprake van een verschuiving van 
eenn zeer nauw omschreven moederplicht en een vrijwel ontbrekend recht op 
arbeidd naar een iets minder nauw omschreven moederplicht en een diffuus 
rechtt op arbeid. Vrouwen hebben nog weinig arbeidsprestige. Daarbij komt dat 
dee discrepantie tussen de maatschappelijke toekenning van een recht en het 
tekortt aan voorwaarden (en voorbeelden) om gemakkelijk en soepel op een 
rechtt aanspraak te maken, bij vrouwen het gevoel ondermijnt dat het verlan-
genn naar werken gerechtvaardigd is. 

Moréee gebruikt het begrip copingstrategieën om te beschrijven hoe vrouwen 
mett werk buitenshuis erin slagen de huishouding draaiende te houden. Coping 
verwijstt naar een proces van herhaalde informele probleemherkenning en 
probleemoplossing.. Moreé maakt onderscheid tussen twee strategieën. Ten 
eerstee oplossingsgerichte strategieën: vrouwen trachten niet alleen verande-
ringg aan te brengen in de feitelijke situatie en gericht te zijn op de omgeving, 
maarr kunnen ook op het eigen innerlijk gericht zijn. Dit uit zich in het vragen 
omm hulp en het aanpassen van het eigen aspiratieniveau, bijvoorbeeld door te 
besluitenn in deeltijd te gaan werken. Daarnaast worden emotieregulerende 
strategieënn onderscheiden. Deze zijn niet gericht op feitelijke veranderingen, 
maarr op het leefbaar maken van de status- quo van de betrokkene zelf, bij-
voorbeeldd door relativering of ontkenning van de situatie of door herdefiniëring 
vann het probleem. Ook het onderkennen van problemen kan een emotieregu-
lerendee strategie zijn, bijvoorbeeld door veel met anderen erover te praten, het 
vann zich af praten van het probleem. 

Inn de benadering van Morée lijkt macht een betrekkelijk statische rol te vervul-
len.. Verschillen in macht gelden als een achterliggende en externe werking, 
waaraann men zich kan aanpassen of waarbij men zich neer moet leggen. Men 
kann zeggen dat men zich met macht moet 'verstaan', dat macht tot op zekere 
hoogtee zelf persoonlijk is. Dit zich met macht verstaan lijkt als object gekozen 
tee worden, zonder dat overigens van stabiele herkenbaarheid blijk wordt gege-
ven. . 

Hochschildd (1990) benadrukt dat zowel mannen als vrouwen in een huishou-
denn strategieën toepassen en de voor de uitvoering daarvan noodzakelijke 
hulpmiddelenn trachten te vinden. De strategieën van de vrouwen zijn erop 
gerichtt een meer gelijke taakverdeling tussen de partners te realiseren. De 
mannenn passen strategieën toe om te voorkomen dat hun taak groter wordt. 
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Hochschildd constateert dat in de maatschappij twee tegengestelde machten 
tegenoverr elkaar staan: 

 De ontwikkeling van nieuwe economische mogelijkheden en behoeften 
waardoorr meer vrouwen betaalde arbeid gaan verrichten en er meer druk 
opp mannen ontstaat om de tweede dagtaak met hun vrouw te delen. Die 
machtenn of krachten maken een geëmancipeerde sekse-ideologie en -
strategiee aantrekkelijker: ze moeten leiden tot een gelijke taakverdeling in 
dee huiselijke sfeer. 

 Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen en de manier waarop 
hett toenemend aantal echtscheidingen de denkwijze van vrouwen beïn-
vloedt,, werken het effect van de geëmancipeerde sekse-ideologie weer 
tegen.. Die krachten maken een traditionele sekse-ideologie, supermoe-
derstrategieënn en strategieën bij mannen die gericht zijn op het zich ont-
trekkenn aan het huishoudelijk werk, aantrekkelijker. 

Eenn gevolg van de 'strijd' tussen deze krachten is dat het werk waarmee het 
grootbrengenn van de kinderen gepaard gaat, ondergewaardeerd blijft. Het 
werkk van de traditionele huisvrouw wordt hierbij in eerste instantie door man-
nenn ondergewaardeerd. Tegenwoordig geldt dit ook voor steeds meer vrou-
wen.. Dat werk kan volgens Hochschild weer in ere worden hersteld, als man-
nenn eraan gaan deelnemen en zodoende een bijdrage leveren aan de her-
waarderingg ervan. Tot nu toe is het echter zo dat vrouwen proberen door as-
similatiee van de dominerende mannencultuur de spanningen over de taakver-
delingg op te lossen. Vrouwen doen het werk dat vroeger vaak door hun vader 
werdd gedaan, terwijl niemand meer volgens Hochschild veel aan het huishou-
denn doet. Deze benadering biedt overigens wel meer keuzevrijheid, maar 
brengtt de aard van de dominerende cultuur niet onder individueel beheer. 

Samenvattendd stelt Hochschild dat een andere ingang voor verandering moet 
wordenn gekozen dan bijvoorbeeld de waardering voor het gezin als sociale 
gemeenschap.. Dat is de waardering voor het onderscheid tussen tijd op het 
werkk en tijd thuis, of vrije tijd. Hoe belangrijker het werk wordt geacht, hoe 
meerr aanspraak wordt gemaakt op een eigen invulling van de 'oplaadtijd'. Dat 
bevordertt een toenemende aandacht voor werk. Aangezien de identiteit van 
vrouwenn minder in werk buitenshuis ligt en meer in het gezin, nemen de ambi-
tiess voor dat werk af en neemt de claim op een eigen invulling van de zorgen-
dee rol toe. Wil men deze processen stoppen, dan dient de onderscheiding in 
verschillendee soorten tijdskwaiiteit te worden tegengegaan. 

Inn de machtstheoretische benadering wordt meer dan bij de roltheorie en de 
ruiltheoriee nadruk gelegd op het handelen van individuen. Mensen ontwikkelen 
strategieënn die een wisselwerking impliceren tussen wat individuen en wat 
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gezinn en samenleving 'doen'. Deze benadering brengt een intermediair niveau 
inn het vizier, in termen van Hochschild: het sekse-ideologisch systeem. Dit 
systeemm is momenteel verbrokkeld en tegenstrijdig. In mijn woorden: deze 
symbolischee ordening werkt als attractor en moet worden aangepast. De wis-
selwerkingg tussen de diverse betrokkenen moet hierbij centraal staan, leder 
dientt in mijn terminologie minder als individuele actor op te treden en meer als 
collectievee actor, dus als sterke actor van de tweede soort. Dit impliceert de 
noodzaakk van een betere communicatie op systeemniveau. Dat wil zeggen: op 
hett niveau van het gezin c.q. tussen partners in het gezin en op het niveau van 
dee wisselwerking tussen het gezin en de maatschappelijke omgeving, zoals de 
sfeerr van het werk. 

Meerr specifiek vanuit mijn benadering merk ik ten aanzien van de machtstheo-
retischee studies nog het volgende op: 

 In de besproken studies worden verschillende objecten gekozen als mid-
dell om tot samenhangende waarnemingen te komen, zonder dat tot sta-
bielee herkenbaarheid daarvan lijkt te kunnen worden besloten en zonder 
datt er sprake is van een of andere vorm van convergentie in wat als object 
wordtt gekozen. Men worstelt kennelijk met de moeilijkheid dat men wer-
kingsvragenn tracht te stellen en te beantwoorden, maar kennelijk over het 
hoofdd ziet dat men een doel vraag had moeten stellen. De auteurs slagen 
err niet in een object af te grenzen op een wijze die in de gebruikelijke zin 
wetenschappelijkk verantwoord is. 

 Om deze moeilijkheid te overwinnen lijkt, sterker nog dan bij ruiltheoreti-
schee studies, de nadruk te liggen op de wisselwerking of interactie tussen 
gezinnen,, de leden daarvan en omringende krachten of machten, om in de 
terminologiee van de machtstheorie te blijven. De aard van die wisselwer-
kingg verhindert de betrokkenen uit hun gezichtspunten, rolpatronen en rol-
verwachtingenn te breken en vormt derhalve een geprefereerd uitgangs-
puntt voor verandering. 

 Voortzetting van de wisselwerking tussen een aantal machten kan alleen 
berustenn op de wisselwerking zelf. Dit impliceert dat de aard van de wis-
selwerkingg grotendeels onder beheer van die machten staat. De betrokke-
nenn daarin vormen dan een collectief dat voldoende stabiel herkenbaar is 
omm gratis gebruik van kennis omtrent dat collectief te bevorderen. 

 Een belangrijk bijdrage tot de beantwoording van doelvragen betreffende 
dee taakverdeling binnen het gezin - als ging het om de beantwoording van 
werkingsvragenn - vormt derhalve de waarneming van wat het beheer over 
dee wisselwerking in zo'n collectief bevordert. Met behulp van dit soort 
waarnemingg kan men de kosten van het handhaven van een collectief 
verdelenn en derhalve per individu verlagen. 
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2.3.42.3.4 Criteria van een onderzoeksontwerp 

Inn de voorgaande paragrafen besprak ik een aantal studies waarin mogelijke 
veranderingenn van de taakverdeling binnen het gezin theoretisch worden be-
naderd.. Tezamen bieden deze mijns inziens een redelijk overzicht van wat tot 
nuu toe is beproefd. Beoogd werd na te gaan in hoeverre een of meerdere van 
dezee benaderingen als basis van een oplossing van het door mij gestelde 
probleemm kunnen dienen, c.q. waar ik bij het ontwerp van mijn studie andere 
wegenn zou moeten inslaan. Anders gezegd, het ging er mij in het voorgaande 
omm te herkennen en te preciseren aan welke criteria mijn onderzoek moet 
voldoen,, al of niet in afwijking van de genoemde studies, en hoe ik derhalve 
mijnn onderzoeksontwerp moet inrichten. Hieronder vat ik samen tot welke 
conclusiess ik meen dat deze bespreking heeft geleid (de paragraafnummers 
verwijzenn naar de conclusies aan het eind van de betreffende paragrafen). 

 Willen interventies om tot een gewenste verdeling van zorg en arbeid 
binnenn het gezin te komen ook op langere termijn succes hebben, dan is 
kenniss nodig gebaseerd op een stabiel herkenbaar object (zie 2.3.1). On-
derr stabiel herkenbaar wordt verstaan dat eenzelfde object herkend wordt, 
ookk al wisselen de waarnemers. 

 Geargumenteerd wordt dat een dergelijk object moet worden geconstru-
eerdd (het kan niet worden 'gevonden'), hetzij door de onderzoeker, hetzij 
doorr de betrokkenen. In het kader van mijn probleemstelling komt alleen 
dezee laatste constructie in aanmerking (hierbij functioneren de betrokke-
nenn mede als waarnemer). Ook de handhaving van het object dient onder 
eigenn beheer te staan (zie 2.3.2). 

 Constructie van het object door de betrokkenen impliceert dat sprake 
dientt te zijn van voldoende onderlinge interactie. Handhaving dient derhal-
vee eveneens te berusten op die interactie, c.q. voorzieningen daartoe die-
nenn binnen die interactie te worden getroffen (zie 2.3.3). 

 Kennis over een dergelijk 'zelf-geconstrueerd' object dient de betrokkenen 
tee steunen bij de vorming en de handhaving daarvan, c.q. bij het beheer 
daaroverr (zie 2.3.3). Zulke kennis vormt een antwoord op een doelvraag, 
zijj het alleen voor zover de constructie van het object de doelvraag tot 
werkingsvraagg transformeert. 

Zoalss ik in 2.4.2 zal uitwerken impliceren de bovenstaande criteria dat de te 
verwervenn kennis de vorm heeft van 'instructies' zodanig dat degenen aan wie 
dezee zijn 'geadresseerd' in staat zijn een 'object' te construeren met voor hen 
aantrekkelijkee eigenschappen (omdat het hierbij om 'deelname' aan zulke 
'objecten'' gaat, noem ik deze 'collectieven'). Mijn voorkeur gaat uit naar in-
structiess met behulp waarvan ouders binnen hun gezin ('collectief) een door 
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elkk van hen zelfgekozen, aantrekkelijke en haalbare, taakverdeling kunnen 
realiseren,, handhaven en derhalve waar nodig ook modificeren. 

2.44 Onderzoeksontwer p 

2.4.12.4.1 Inleiding 

Eenn opvallende eigenschap van natuurwetenschappelijke resultaten is dat de 
gebruikerr er niet toe doet, c.q. dat men meent dat deze er niet toe 'hoort' te 
doen.. Zijn of haar invloed wordt er in het onderzoek zo veel mogelijk uitgefil-
terd.. De resultaten moeten dezelfde blijven, ongeacht wat men ermee doet en 
wiee er wat mee doet26. Om aan deze eis te voldoen wordt vaak getracht on-
derzoekk off line uit te voeren: men tracht al bij voorbaat te garanderen dat 
lateree gebruiksinvloeden geen invloed hebben en dat derhalve waarnemen en 
handelenn losgekoppeld zijn. Dit verklaart de voorkeur voor het doen van waar-
nemingenn in 'gecontroleerde' omgevingen, omgevingen waarin 'gebruiksonaf-
hankelijke'' verschijnselen kunnen worden geproduceerd27. 

Dezee vorm van waarneming - off line - blijkt nogal eens tot moeilijkheden te 
leiden.. De in de vorige paragraaf besproken studies vormen hiervan een voor-
beeld.. Hun auteurs spreken geregeld hun twijfel uit of ze het wel over het goe-
dee (wetenschappelijke) ding of object hebben. Ze kiezen bijvoorbeeld bepaal-
dee soorten paren (De Jong en De Olde), maar geven toe dat die keuze geen 
stabielee herkenning van soortgelijke of zelfs dezelfde paren toelaat. Hierdoor 
hangtt het af van de wijze waarop men de paren kiest, welke onafhankelijke 
variatiee (of in meer klassieke termen, welke onafhankelijke variabelen) men 
zichtbaarr kan maken. Men had ook vrouwen kunnen kiezen met een bepaalde 
partnerr (uit een groot gezin, een klein gezin etc). Deze keuze levert andere 
parenn op dan de eerste, met andere variaties. In geen van de studies wordt 
duidelijkk waar de uiteindelijk gemaakte keuze op berust. 

Menn kan deze moeilijkheden ook als mogelijkheden opvatten - en dus zoals 
eerderr aangegeven, trachten doelvragen als werkingsvragen te herformuleren. 
Watt als 'storing' wordt ervaren kan dan ais 'methode' dienen (zie 2.3.4). Dit 
houdtt in dat men de keuze als uitgangspunt neemt, en vervolgens tracht na te 
gaann welke 'gecontroleerde omgevingen' men kón construeren en welke 
waarnemingenn men off line kén plaatsen, gegeven zo'n keuze - in plaats van 
aff te wachten of men iets niet kan construeren. In mijn terminologie betekent 
ditt dat men exploreert hoe valt te zorgen dat bepaalde waarnemingen bij el-
kaarr horen - en met name hoe men zelfconstructie kan bevorderen, zodat 
stabiell herkenbare objecten ontstaan, c.q. sterke actoren van de eerste en 
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tweedee soort. Aan deze benadering is het nadeel verbonden dat de gekozen 
vormm van organisatie, inclusief zelforganisatie, bij elk gebruik opnieuw dient te 
wordenn gerepliceerd. Ze vereist met andere woorden een extra interventie die 
aann de betrokkenen wordt geadresseerd en die hen vervolgens 'instrueert' 
overr wat verwacht wordt - dus instrueert over sociaal meer of minder gewenste 
reacties,, over wat als beperking mag worden gezien, over wat niet hoeft te 
wordenn gerapporteerd. Het is dit soort resultaat, als input aan een collectief, 
datt ik als antwoord op mijn onderzoeksvraag nastreef. Voor zover inderdaad 
eenn antwoord gevonden wordt, zal alsnog sprake zijn van antwoord op een 
werkingsvraag.. Als criterium voor zo'n antwoord geldt de stabiele herkenning 
vann het collectief dat hiervan gebruik maakt. 

Datt de desbetreffende instructies bij elke implementatie dienen te worden 
opgevolgd,, wordt in de praktijk nogal eens over het hoofd gezien. Hierdoor kan 
grotee verbazing onder beleidsmakers ontstaan, met name zodra zij te maken 
krijgenn met weerstand tegen (zelfs algemeen gewenste) veranderingen die de 
betrokkenenn echter 'verkeerd' instrueren. Een voorbeeld is de verdeling van 
zorgg en arbeid in huishoudens, het onderwerp van deze studie. Veel beleids-
makerss menen kennelijk nog steeds dat élke beleidsmaatregel de betrokkenen 
voldoendee instrueert om de vereiste zelforganisatie in gang te zetten, de re-
sulterendee collectieven of systemen off line te zetten en dus als stabiel her-
kenbaree objecten te laten functioneren. Deze opvatting is niet gefundeerd. 
Veell beleidsmaatregelen worden wel gewaardeerd, maar instrueren vervol-
genss uitsluitend zodanig dat men zich gegriefd voelt, of gestimuleerd om de 
maatregell voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken (bijvoorbeeld zorgverlof 
opnemenn om te gaan vissen); meer algemeen wordt gesproken van de calcu-
lerendee burger; zie 2.4.2, betreffende eigenschappen als eerlijkheid, doorzich-
tigheidd en respect). In het voorgaande is aangegeven dat een andere benade-
ringg daarom de voorkeur verdient, namelijk het aanreiken van 'lokale' instruc-
tiess of ondersteuning op basis waarvan een collectief zichzelf als sterke actor 
inn stand kan houden. 
Inn de volgende paragraaf ga ik in op de handelingen of onderzoeksacties die 
nodigg zijn voor het initiëren van zo'n collectief, c.q. voor het vinden van formu-
leringenn van de benodigde initiatieven met voldoende hoge kwaliteit. 

2.4.22.4.2 Beoogde resultaten 

Omm tot een geschikt onderzoeksontwerp te komen is het nodig zo duidelijk 
mogelijkk te zijn over wat een antwoord op mijn vraag (zie 1.7.3) inhoudt. Ik 
zoekk derhalve allereerst naar formuleringen van waarnaar ik streef, wat mijn 
gewenstee resultaten zijn. Deze vormen dus een operationalisatie , een prakti-
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schee manier om over het antwoord op mijn vraagstelling te spreken, c.q. dat 
antwoordd te herkennen indien en voor zover het zich voordoet. Over dit ant-
woordd zelf heb ik in het voorgaande al het een en ander gezegd. Dit vat ik hier 
samen:: Er zijn twee belangrijke aspecten. Ten eerste gaat het erom na te 
gaann hoe ouders en anderen van oordeel zijn dat de work-familyagenda moet 
wordenn afgeschermd en ingeperkt, c.q. hoe zij en anderen daartoe kunnen 
bijdragenn of hoe kan worden voorkomen dat dat verhinderd wordt (te denken 
valtt aan de weerstand van werkgeverszijde tegen deeltijdarbeid op manage-
mentniveau).. Er dient met andere woorden te worden achterhaald hoe kan 
wordenn bevorderd dat gezinnen met combinerende ouders een sterke actor 
vann de eerste soort worden. Ten tweede gaat het erom te herkennen in hoe-
verree deze ouders en andere respondenten van oordeel zijn, dat kan worden 
bevorderdd dat gezinnen een sterke actor van de tweede soort worden en der-
halvee als sterke actor kunnen gaan functioneren in relatie tot andere sterke 
actoren. . 

Dee oordelen van de eerste groep moeten, gezien het voorgaande, begrepen 
wordenn als instructies om tot de vorming van collectieven met gewenste ei-
genschappenn te komen. In de hier gebruikte terminologie hebben deze bij-
voorbeeldd de betekenis van beperkingen die ouders die arbeid en zorg willen 
combineren,, zich opleggen, c.q. van bevoegdheden die zij zich kunnen toe-
delen,, willen zij bekwaam zijn een taakverdeling te kiezen en die te handhaven 
(eenn zelf gekozen bevoegdheidstoedeling impliceert dat in de verzameling van 
gezinnenn een andere dan een fifty/fiftytaakverdeling kan domineren). 

Dee tweede groep meningen dient te worden begrepen als mogelijke criteria 
hoee te herkennen dat een collectief tot sterke actor wordt, c.q. vast te stellen 
datt instructies tot veranderingen in de gewenste richting leiden. Te denken valt 
aann opinies, standpunten of beelden die een collectief gaan kenmerken. Als 
negatieff voorbeeld valt te denken aan een beeld als gender met behulp waar-
vann mannen en vrouwen tot sterke actor worden, met eertijds gewenste en in 
dee huidige tijd ongewenste eigenschappen. Als positief voorbeeld noem ik 
transparantee regelingen om arbeid en zorg te combineren, ook op het niveau 
vann managers, in tegenstelling tot de huidige situatie waarin bijvoorbeeld het 
niett meedoen aan informeel overleg na werktijd nog steeds vooral indirect 
wordtt afgestraft, bijvoorbeeld door de betrokkenen op een zijlijn te plaatsen 
(ziee 5.3.2). 

Beidee groepen meningen kunnen op verschillende manieren worden samen-
gevat.. Zoals hierboven al aangegeven kan bij de eerste groep worden gespro-
kenn van instructies aan adressanten. Maar we kunnen ook spreken van het 
aangevenn van gewenste beperkingen op de handelingen van de leden van 
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eenn collectief of van een gewenste vergroting van de handelingsruimte of van 
hett toedelen van bevoegdheden, c.q. van manieren om de ontwikkeling van 
collectievenn niet te vertragen. De tweede groep meningen betreft de stabiele 
herkenningg van collectieven. Ook deze herkenning kan in termen van instruc-
tiess worden geformuleerd - in dit geval met het oog op het ontstaan en de 
herkenningg van nieuwe standpunten, van nieuwe waarden, van eigenschap-
penn zoals transparantie, eerlijkheid en respect en, tenslotte, op het ontstaan 
vann een nieuwe taal waarmee afwijkingen van zulke standpunten of waarden 
kunnenn worden overgedragen en derhalve bijgesteld. 

Hieronderr vat ik, gebruik makend van deze onderscheiding, beide aspecten 
nogg eens samen: 

A.. Instructie s aan adressante n ter vormin g van een sterk e acto r 
 De beperkingen die de leden van een collectief (c.q. een gezin) moeten 

aanhoudenn om lid te blijven. Deze kunnen zichtbaar zijn voor henzelf en 
verborgenn blijven voor wie het collectief bestudeert. 

 De bevoegdheidstoedeling28, als verdeling van beperkingen die grenzen 
steltt aan de bekwaamheid van de leden van een collectief en tezamen 
mett die bekwaamheden hun competentie definieert. 

 De handelingsruimte die gevormd wordt door de variatie in de bevoegd-
heidstoedeling,, in reactie op veranderingen waartegen het collectief zich 
will verzetten of die het in eigen activiteiten wil opnemen. 

 De correctie en bewaking die een bevoegdheidstoedeling behoeft, opdat 
err minimaal aanleiding bestaat voor de leden van een collectief om uit te 
tredenn en die voorkomen dat deelname 'duur' wordt. 

B.. Criteri a ter herkennin g van sterk e actore n 
 De resistentie tegen ongewenste verandering die een sterke actor ver-

toont.. De meer gewenste situatie dient niet te worden 'aangetrokken' door 
dee minderr gewenste, namelijk merendeels ongelijke taakverdelingen29. 

 De te onderscheiden gezichtspunten of standpunten die de leden van een 
collectieff kenmerken dat als sterke actor functioneert. De onderscheiding 
ondersteuntt 'lokaal' de zelfsturing van het collectief. 

 De diverse waarden op grond waarvan bij elk gezichtspunt een selectie 
vann observaties plaatsvindt - en die tezamen nodig zijn om een collectief 
inn stand te houden. 

 De waarden die voortvloeien uit de noodzaak grote verschillen tussen 
ledenn en niet-leden te voorkomen (en dus nodeloze uit- of intreding), na-
melijkk eerlijkheid, doorzichtigheid en respect. 
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 De taal waarmee de wisselwerking tussen de leden van een collectief 
wordtt onderhouden, ten behoeve van het op elkaar afstemmen van waar-
nemingenn en handelingen, van toeschrijvingen en reacties. 

Dee interpretatie van de bovenstaande begrippen in verschillende sociale situa-
ties,, zoals die van een bedrijf, spreekt min of meer vanzelf. De begrippen zijn 
intuïtieff in de zin dat ze dicht bij belangrijke aspecten van het dagelijks leven 
staan30.Hett is niet moeilijk voorbeelden te vinden waarbij sterke actoren zijn 
gevormdd en waarbij dit niet het geval is. Bedrijven die als sterke actor fungeren 
lijkenn initiatieven te nemen, innovatief te zijn, hun medewerkers tot open com-
municatiee te instrueren, met elkaar problemen door te spreken, in win - win-
termenn te denken, hun taal zo te gebruiken dat snel en zonder uitvoerige toe-
lichtingenn kan worden gecommuniceerd. 

Dee genoemde begrippen hebben naast een intuïtieve ook een meer formele 
rol.. In de sociale wereld blijkt, in het kader van mijn benadering van het pro-
bleem,, wat als werkingsvraag bedoeld is nogal eens als doelvraag uit te pak-
ken.. Hier hanteer ik deze begrippen veeleer methodisch, namelijk als middel 
omm doelvragen als werkingsvragen te herformuleren31. In mijn studie gaat het 
eromm de begrippen een bij mijn onderwerp passende inhoud te geven - dus 
bijvoorbeeldd om te achterhalen wat leidt tot gezinnen die kunnen functioneren 
alss sterke actor. 

Inn dit geval gaat het niet om intuïtieve interpretaties. Vooruitlopend op hoofd-
stukk 3 kan bijvoorbeeld worden gewezen op instructies zoals: zorg voor een 
woonruimtee van voldoende kwaliteit, zodat zorgtaken, gegeven die ruimte, 
goedd kunnen worden uitgevoerd. Ook kan worden gewezen op wat in de con-
textt van de taakverdeling binnen gezinnen kenmerkend lijkt voor een sterke 
actor,actor, bijvoorbeeld het vermijden van een dubbele agenda en het transparant 
enn algemeen toegankelijk maken van regelingen. 

2.4.32.4.3 Verzameling en bewerking van gegevens 

Inn dit hoofdstuk argumenteer ik dat een onderzoeksdesign dat bijdraagt aan 
eenn andere taakverdeling in huishoudens, niet zonder meer voorhanden is. Ik 
constateerr in dit verband dat de vraag naar wat verandering in de taakverde-
lingg bevordert, geen werkingsvraag is, maar een doelvraag. Dit is een nadeel 
bijj het doen van onderzoek. Ofschoon antwoorden op doelvragen wel degelijk 
kunnenn bijdragen aan verhoging van de (beoogde) kwaliteit van interventies of 
ondersteunendee maatregelen, is het niet mogelijk te garanderen dat zo'n ver-
hogingg minimale inspanning kost, dat wil zeggen zo gratis mogelijk is. Dit im-
pliceertt dat, wanneer antwoorden afhankelijk zijn van dezelfde doelen als in de 
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interventiess worden gerealiseerd, de resultaten van die interventies niet meer 
zijnn te voorspellen en ook niet meer van ongewenste effecten zijn te onder-
scheiden.. Er is dus een andere benadering nodig, waarin rekening wordt ge-
houdenn met de diverse invloeden die herkenning van het wetenschappelijk 
objectt destabiliseren. Wat we als resultaat wensen is in de vorige paragraaf 
gedefinieerd.. Het materiaal dat we tot zo'n resultaat moeten omvormen, be-
sprakk ik reeds. Ditzelfde geldt voor de ordening van dit materiaal. 

Hett onderzoeksontwerp dient om de gevolgde methode van onderzoek te 
latenn zien. Het geeft aan welk materiaal nodig is, hoe de samenhang binnen 
ditt materiaal kan worden herkend en hoe wat samenhangt kan worden ge-
combineerdd om het gewenste resultaat te genereren: heldere instructies die 
leidenn tot een sterk actorschap in collectieven. De herkenning dient stabiel te 
zijnn en toegankelijk voor ieder die de resultaten wil gebruiken. 

Alss materiaal koos ik voor rapportages, in de vorm van adresseringen, vanuit 
eenn viertal niveaus van organisatie: te weten allereerst (leden van) gezinnen, 
vervolgenss het niveau van de sociale infrastructuur, ten derde het niveau van 
socialee partners en ten vierde het niveau van de overheid. Op alle niveaus, 
maarr met name op dat van de overheid, komt de invloed van wat men de cul-
tuurtuur kan noemen, aan de orde. De rapportages zijn via mondelinge interviews 
tott stand gekomen. Ten aanzien van de overheid baseerde ik me op de alge-
menee principes zoals die in beleidsnotities en de formulering van nieuwe wet-
tenn en regelingen naar voren komen. De adresseringen kunnen zowel betrek-
kingg hebben op het niveau zelf als op de andere niveaus, meestal echter zo-
danigg dat vanuit het 'hogere' niveau generaliserend over de 'lagere' wordt 
gesprokenn (bijvoorbeeld werkgevers over gezinnen). 

Dee ordening van het materiaal nam ik zelf ter hand, gecontroleerd door een 
assistent.. Door herhaling van de analyses, c.q. discussies over de resultaten, 
leekk het mij voldoende mogelijk 'ongewenste' (foute) resultaten te voorkomen. 
Dee beoogde ordening is immers niet afhankelijk van een precieze indeling. Het 
gaatt niet om een ordening met één resultaat of eindpunt (de ware waarde), 
maarr om het herkennen van verzamelingen inperkingen - en - afschermingen 
diee aan verschillende betrokkenen worden geadresseerd en vooral accumule-
rend,rend, dus elkaar aanvullend, kunnen functioneren. 

Dee resultaten dienen conform de genoemde termen in 2.4.2 te worden gefor-
muleerd.. Die zijn zo gedefinieerd dat het, gegeven de ervaring van de respon-
denten,, heel aannemelijk is dat interventies op basis van de resultaten tot de 
gewenstee effecten leiden (verhoging van de competentie om zorgtaken en 
arbeidd binnen het gezin te verdelen). Op dit laatste is in dit onderzoek echter 
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niett getoetst. Daartoe is verder onderzoek nodig. Ik beperk me tot de argu-
mentatiee welke steun nodig is opdat ouders de genoemde competentie ver-
werven. . 
Inn de volgende vier hoofdstukken worden de materiaalverzameling, de orde-
ningg (en de controle daarop) en de resultaten beschreven, eerst op het niveau 
vann het gezin (hoofdstuk 3), dan op dat van de sociale infrastructuur (hoofd-
stukk 4), vervolgens op dat van de diverse instanties die zowel op het gezin als 
opp de omgeving daarvan inwerken (hoofdstuk 5 en 6). In hoofdstuk 7 volgt de 
algemenee beschouwing, waarin de diverse resultaten worden samengebracht. 
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