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Hoofdstu kk 3 Combinerend e ouder s 

3.11 Inleidin g 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik aan de orde gesteld dat de vraag naar een an-
deree taakverdeling in het gezin, evenals vele andere vragen omtrent de soci-
alee werkelijkheid, een doelvraag betreft en geen werkingsvraag. Wil men zo'n 
vraagg op wetenschappelijke wijze beantwoorden, dan kan men trachten die 
vragenn over de sociale werkelijkheid als werkingsvraag te herformuleren. Con-
creett gaat het er dan om vast te stellen hoe gezinnen, waarbinnen ouders zorg 
enn arbeid (wensen te) combineren, moeten worden 'geïnstrueerd' of geadres-
seerd,, opdat ze een sterke actor worden. Anders gezegd: welke aanvullende 
activiteitenn zijn nodig, opdat ouders een handelingsruimte voor het combineren 
vann zorg en arbeid kunnen initiëren en vervolgens afschermen, zodat deze 
handelingsruimtee niet meer afhankelijk is van interventies vanuit de context, 
maarr daarbij wel door die interventies kan worden ondersteund? 

Inn dit hoofdstuk doe ik verslag van mijn pogingen materiaal te verzamelen en 
tee ordenen betreffende de wijze waarop ouders van kleine kinderen proberen 
dee eigen handelingsruimte te vergroten en af te schermen. Om over de nodige 
waarnemingenn hieromtrent te beschikken heb ik een aantal (29) sterk uiteen-
lopendee ouders die werk en zorg combineren, als respondent gekozen (zie 
verderr 3.3.2). De reden voor deze keuze is dat ik verwacht dat zij een aantal 
moeilijkhedenn hebben opgelost en strategieën hebben ontwikkeld en derhalve 
hebbenn ontdekt welke bevoegdheden en bekwaamheden of competenties 
nodigg zijn om een stabiel herkenbaar collectief te vormen. Ik verwacht dus dat 
dezee combinerende ouders iets zinnigs kunnen zeggen en derhalve kunnen 
fungerenn als brongroep (mensen met ervaring), die iets kunnen overdragen 
(viaa mijn analyse) aan adresgroepen (mensen die nog wat moeten doen). 
Waarr het de adresgroep ouders betreft spreek ik ook wel over gezinnen. 

Aann de hand van een topiclijst werden vragen gesteld over hoe deze ouders 
anticipeerdenn op het combineren van zorg en arbeid en - na de komst van het 
eerstee kind - beide taken daadwerkelijk combineerden. De vragen hadden 
betrekkingg op de periode in hun leven vanaf de wens om kinderen te krijgen 
totdatt het jongste kind de maximale leeftijd van zes jaar had bereikt32. 
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Vervolgenss is een ordening ontwikkeld zoals die in het tweede hoofdstuk werd 
gerapporteerd.. Er is gebruik gemaakt van twee beoordelaars, die volgens 
dezee procedure te werk zijn gegaan: Eerst zijn de antwoorden van de respon-
dentenn in twee groepen verdeeld. De eerste betreft de wisselwerking tussen 
ouderss in het gezin, de tweede de wisselwerking tussen gezin en omgeving. 
Beidee zijn op hun beurt weer in twee subcategorieën gesplitst. De eerste ver-
wijstt naar activiteiten die individuen of collectieven tot een sterke actor maken, 
dee tweede naar wat mogelijkerwijs bijdraagt aan de stabiele herkenning van 
eenn sterke actor en dus zo'n actor kenmerkt. Vervolgens zijn de antwoorden 
geherformuleerdd in termen van instructies binnen elk van de twee groepen 
categorieënn (zie 3.4), zodanig dat de eerste categorie binnen elke groep direct 
opp de vorming van een actor betrekking heeft en de tweede op de noodzaak 
voorr een stabiele herkenning te zorgen. De vier groepen antwoorden zijn als 
volgtt benoemd: 

1.1. Vorming van de leden van het gezin als sterke actor in relatie tot elkaar 
 Activiteiten waardoor combinerende ouders zichzelf tot sterke actor ma-

ken. . 
 Activiteiten waardoor een gezinn zich als sterke actor kan manifesteren. 

2.. Vorming van het gezin als sterke actor in relatie tot andere stenke actoren 
 Activiteiten waardoor collectieven ontstaan waarbinnen het gezin een 

sterkee actor is. 
 Activiteiten waardoor een collectief van sterke actoren zich kan manifeste-

ren. . 

Dee opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In 3.2 wordt beschreven welke res-
pondentenn zijn geïnterviewd. In 3.3.1 komt aan de orde via welke activiteiten -
veelall van voorbereidende aard - ouders zichzelf tot sterke actor maken. In 
3.3.22 staat centraal via welke activiteiten ouders zelf hun sterk actorschap 
kunnenn uitbreiden en herkenbaar maken. Vervolgens analyseer ik via welke 
activiteitenn de vorming van een 'breder' collectief, bijvoorbeeld arbeidsorgani-
satiee - gezin, kan worden gevormd (3.3.3). In 3.3.4 staan activiteiten met een 
bevoegdheidstoedelingg van buiten het gezin - overheid, cultuur - centraal, 
activiteitenn die binnen het collectief van sterke actoren worden gebracht. In de 
laatstee paragraaf volgenn een samenvatting en de conclusies. 

3.22 De respondente n 

Bijj de respondentenkeuze is gestreefd naar variatie. Achtergrond van deze 
keuzee is, dat ik zoveel mogelijk typen observaties wil verzamelen, met de mo-
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gelijkheidd diverse wegen naar sterk actorschap te vinden. Ik ben er niet op uit, 
zoalss in het vorige hoofdstuk is aangegeven, een ordening te maken teneinde 
eenn (representatief) beeld te schetsen van de verdeling van zorg en arbeid 
onderr ouders in Nederland. Intussen is het mogelijk naar ander onderzoek te 
verwijzen,, bijvoorbeeld Niphuis- Nell (1997), Groenendijk (1997), Jacobs 
(1997). . 

Inn dit eerste onderdeel van mijn onderzoek zijn 29 ouders geïnterviewd die niet 
tott hetzelfde huishouden behoren. Het betreft 18 moeders en 11 vaders. Zij 
hebbenn gemeen dat zij tenminste één dag in de week33 zelf voor één of meer 
vann hun kinderen zorgen. Allen combineren dat met een betaalde baan. Van 
dee kinderen voor wie zij zorgdragen, is tenminste één kind jonger dan zes jaar. 

Dee respondenten zijn geworven via een sneeuwbalmethode vanuit het net-
werkk Groots, een netwerK van vrouwen die betaald en onbetaald actief zijn in 
hett sociaal-cultureel werk in Nederland. Bij de selectie van respondenten die 
viaa deze methode geïnterviewd konden worden, is zoals gezegd gestreefd 
naarr variatie ten aanzien van een veelheid van aspecten. De geïnterviewde 
ouderss verschillen van elkaar in etnische achtergrond, gezinssamenstelling, 
seksuelee voorkeur, woonsituatie, werksituatie en opleiding. Zeven moeders en 
éénn vader hebben een niet-Nederiandse achtergrond. Dit betreft twee Suri-
naamsee moeders, twee Turkse moeders en een Turkse vader, een Spaanse 
moeder,, een Marokkaanse moeder en tenslotte een Amerikaanse moeder, alle 
woonachtigg in Nederland. 

Sommigee ouders zijn getrouwd of wonen samen met iemand van het andere of 
hetzelfdee geslacht, andere respondenten zijn alleenstaande moeders die al-
leenn opvoeden, alleenwonende vaders die de opvoeding delen met hun elders 
wonendee partner, en ouders die de zorg voor hun kinderen verdelen met hun 
ex-partnerr via een co-ouderschapsregeling. Ook de woonsituatie varieert: er 
zijnn ouders die met het gezin samenwonen in één huis; moeders die alleen 
mett de kinderen wonen; vaders die alleen wonen, maar wel in de buurt van 
hunn partner en kinderen; ouders in een woongroep en ouders in een (ecolo-
gisch)) woonproject. Ook de woonplaatsen zijn verschillend: grote steden, klei-
nee dorpen en woonplekken buiten de bebouwde kom, verspreid over Neder-
land. . 

Dee werksituatie varieert in het aantal uren dat aan betaalde arbeid wordt be-
steedd (van twaalf tot veertig uur); de soort functie (bijvoorbeeld fabrieksarbei-
der,, manager, medewerker huishoudelijke dienst, verpleegkundige, musicus, 
boerin);; de soort instelling (profit, non-profit) en het al of niet in loondienst zijn. 
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Dee genoten opleidingen van de respondenten lopen tenslotte uiteen van lage-
ree school tot universiteit. 

Eenn samenvattend overzicht van enkele basiskenmerken van de responden-
tenn is te vinden in bijlage 1. 

3.33 Activiteite n ten behoev e van een ster k actorscha p 

Dee antwoorden van de respondenten worden weergegeven in de vorm van 
instructiesinstructies of van handelingsaanbevelingen. Zij hebben de structuur van uit-
sprakenn in termen van 'zorg dat', of van 'genereer ...'of 'betrek ...,' of 'overleg 
...'' enzovoort. Wie de adressanten of betrokkenen zijn, is in het algemeen 
duidelijk;; waar nodig wordt dit aangegeven (zie ook de volgende drie hoofd-
stukken). . 

3.3.13.3.1 Activiteiten waardoor combinerende ouders zichzelf tot sterke actor 
maken maken 

Anticiperendd op de komst van kinderen voeren ouders voorbereidende hande-
lingenn uit om werk en zorg te combineren. Deze handelingen impliceren de 
vormingg van een collectief (het gezin, als sociaal, ruimtelijk en tijdelijk beveilig-
dee plaats) dat deels van invloeden van elders is afgeschermd. De volgende 
activiteitenn worden genoemd: 

ZORGG VOOR EEN STABIELE RELATIE MET DE PARTNER 
Bijj de vorming van een dergelijke relatie kan besproken worden, wanneer men 
bijvoorbeeldd zelf, aan kinderen toe is of over het al of niet gezamenlijk verder 
gaan.. Zo werd een moeder onverwacht zwanger, zonder dat ze met de vader 
verderr wilde. Zij koos ervoor het kind alleen op te voeden. 

ZORGG VOOR EEN WOONRUIMTE VAN VOLDOENDE KWALITEIT 
Sommigee ouders prefereren een huis met een tuin, in plaats van een flat, of 
eenn huis dat groot genoeg is voor een gezin met meer kinderen. Ook kiezen 
ouderss voor een regeling waarbij elk een eigen (voor elkaar goed bereikbare) 
permanentee woonruimte heeft. 
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ZORGG DAT DE MATERIËLE/FINANCIËLE SITUATIE STABIEL IS 
Eventuelee verbouwingen dienen afgerond te zijn, hypotheken waar mogelijk 
afbetaald,, uitkeringen aangevraagd in geval van afloop van tijdelijke contrac-
ten. . 

ONDERHANDELL OVER EEN WERKSITUATIE MET VOLDOENDE VARIATIE (IN WERKTIJDEN, 
ARBEIDSVOORWAARDENN ETC.) 
Zoo heeft een moeder, vóórdat zij zwanger werd, bij haar werkgever geïnfor-
meerdd of het mogelijk was gecomprimeerd te werken (vier dagen van negen 
uur)) en of er kinderopvang was. Verschillende moeders geven aan dat ze het 
krijgenn van een kind uitstelden, omdat ze niet wisten hoe dat te combineren 
wass met hun werk. 

ZORGG DAT VOLDOENDE VAN DE VRIJHEID VAN HET LEVEN GENOTEN IS, BIJVOORBEELD 
INN DE VORM VAN LANGE REIZEN OF HET VOLGEN VAN EEN STUDIE 

IkIk ben weliswaar 36 jaar, maar ik voel dat helemaal niet Ik 
dachtdacht altijd, die kinderen komen wel een keer. Ik wil eerst heel 
langlang genieten van mijn leven. Ik zag altijd een paar nadelen 
aanaan kinderen. Met vrienden naar de kroeg gaan en vakanties 
warenwaren voor mij ontzettend belangrijk. Ik heb nog een tijdje 
SpaansSpaans gestudeerd en ik wilde heel graag naar Zuid-Amerika. 
EnEn ik dacht dat wil ik nog allemaal zien en zodra ik wat rust in 
mijnmijn leven heb, dan komen er wel kinderen. Wat mij betreft 
gebeurdegebeurde dat toch in een vlaag van verstandsverbijstering, 
omdatomdat mijn vriendin maar steeds herhaalde dat ze niet wilde 
datdat ik een oude vader werd. (Peter) 

NEEMM VAN TEVOREN DE TIJD OM TE PRATEN OVER WIE VOOR HOEVEEL TIJD GAAT / 
BLIJFTT WERKENN (IN TWEEOUDERHUISHOUDENS) 

M.M. (vrouw van de respondent) wilde ook altijd blijven wer-
ken.ken. Maar die zat op dat moment in een situatie waarin ze 
nietniet overdreven veel plezier had in haar werk en dat is van-
daagdaag de dag nog steeds zo. De keuze hebben we niet ge-
maaktmaakt door een paar avonden te praten over de vraag: Ga 
jijjij minder werken of doe ik dat? Dat is een proces vanjaren 
geweest.geweest. Mijn inkomen is veel hoger en ik vind werken veel 
leukerleuker dan M. M. wil werk altijd doen plus iets, met daar-
naastnaast een hobby of sporten. Hoewel de deeltijdbanen in 

67 7 
Verwey-Jonke rr  Instituu t 



haarhaar branche niet voor het oprapen liggen, is het toen nooit 
eeneen discussie tussen ons geweest dat zij drie dagen ging 
werken.werken. Zij vond het leuk en ik vond het prima. (Peter)34 

Dee genoemde beslissing wordt niet altijd bewust genomen. Bij sommige ou-
derss is er sprake van een soort vanzelfsprekendheid dat mannen niet terug-
gaann in werktijd. 

ZORGG - OOK ALS DE KINDEREN ER ZIJN - DAT ER SPRAKE IS VAN EEN DUIDELIJKE 
BEVOEGDHEIDSTOEDELING,, ZOWEL VOOR WAT BETREFT HET UITVOEREN VAN HET 
HUISHOUDELIJKK WERK EN DE ZORG VOOR KINDEREN (HET HANDWERK) ALS HET 
REGELENN OF MANAGEN VAN HET HUISHOUDELIJK WERK EN DE ZORG (HET 
HOOFDWERK) ) 

GEEFF ELKAAR BINNEN DIE BEVOEGDHEIDSTOEDELING DE RUIMTE OM DE TAAK OP EEN 
EIGENN MANIER TE DOEN 
Ookk de kinderen kunnen hierin worden betrokken. Ouders kunnen een relatie 
verbrekenn als een bevoegdheidstoedeling ontbreekt. 

(...)(...) Ik heb er een punt achter gezet. Ik dacht: Iemand met die 
opvattingen,opvattingen, dat is geen man voor mij. Iemand die de huis-
houdinghouding noch de zorg voor de kinderen wil, dan hoeft het voor 
mijmij niet. (Hasna) 

Hett afspreken van een bevoegdheidstoedeling is om verschillende redenen 
belangrijk.. Een moeder geeft bijvoorbeeld aan dat een gelijke verdeling van 
werkk en zorg belangrijk is vanwege de gelijke uitgangspositie die je dan met je 
partnerr hebt. Die zorgt dan op haar beurt weer voor een gelijkwaardige onder-
handelingg en een gelijkwaardige relatie. Een vader geeft aan een gelijke ver-
delingg van zorg en werk belangrijk te vinden, omdat deze elk der ouders de 
kanss geeft naast hun gezinsleven ook een eigen leven te leiden, los van de 
kinderen.. Ook voor de kinderen wordt een dergelijke verdeling van belang 
geacht: : 

IkIk heb bijna geen aandacht van mijn vader gekregen, want hij 
waswas er nooit (...) Dat is voor hem ook een gemis in zijn leven 
geweestgeweest en ik vind dat mijn kind dat niet moet overkomen. Hij 
heeftheeft twee ouders en moet van allebei kunnen genieten. (Ma-
rijj ke) 
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Bijj het plannen van kinderen is de vraag niet óf ouders wel kinderen wilden, 
maarr wannéér. De ouders willen een situatie scheppen waarin ze voldoende 
toegerustt zijn om hun kind groot te brengen. Dit valt ook op bij de beslissing 
eenn tweede of een derde kind te krijgen. Sommige vrouwen zeggen van meer 
kinderenn af te zien, omdat alles met één kind al zo'n geregel is. Er zijn overi-
genss gebeurtenissen waar men betrekkelijk weinig invloed op heeft. Vooral 
vrouwenn voelen de leeftijd dringen. Dit krijgt de vorm van een beslissingsregel. 
Dertigg jaar is een soort breekpunt: als we kinderen willen moeten we dat nu 
doen.doen. Mannen moeten bij deze beslissing soms worden 'overgehaald'. Derge-
lijkee invloeden impliceren een compromis ten aanzien van de voorbereidende 
afscherming.. Er kan altijd nog iets beter, maar als je daar op wacht, komt er 
dusdus nooit een kind. 

Err zijn ook andere gebeurtenissen die een verstorende invloed kunnen uitoe-
fenen.. Hiertoe behoort de al genoemde mogelijkheid dat een relatie verbroken 
wordt.. Dan worden compenserende oplossingen gezocht. Een voorbeeld is 
eenn co-ouderschapsregeling met de ex-partner. Een ander voorbeeld (overi-
genss niet alleen bij scheiding) is in een woongroep wonen of in een wooncom-
plexx waarin bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld samen eten, tuinonderhoud of 
eenn gezamenlijke ruimte, gedeeld worden. 
Inn al deze gevallen gaat het om het organiseren van voldoende handelings-
ruimte.. Ofschoon beperkingen worden geaccepteerd, zoals beperkingen in tijd 
diee aan eigen activiteiten kan worden besteed, dient er ook sprake te zijn van 
dee mogelijkheid keuzes te maken. Er bestaat behoefte aan handelingsruimte 
omm tot ander gedrag te komen, om competent te worden, maar ook om be-
voegdhedenn te herverdelen. 

3.3.23.3.2 Activiteiten  waardoor  een gezin  zich  als  sterke  actor  kan manifeste-
ren ren 

Alss er kinderen komen, zijn aanvullende activiteiten en kaders nodig, waarbin-
nenn ouders competent kunnen worden. 

GENEREERR COLLECTIEVEN (OF NETWERKEN) NAAST HET GEZIN, ZODAT COMBINEREN-
DEE OUDERS ZICHZELF ONDERSTEUND KUNNEN VOELEN 
Eenn Marokkaanse alleenstaande moeder geeft aan veel steun te ondervinden 
vann een netwerk van Turkse en Marokkaanse vrouwen, die net als zij een 
soortgelijkesoortgelijke emancipatiekeuze gemaakt hebben. Een andere moeder, die 
fulltimee werkt met wisselende diensten, is speciaal bij zwangerschapsgymnas-
tiekk gegaan om mensen met kinderen te leren kennen. 
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IkIk ben op zo'n zwangerschapsclub gegaan om vriendinnen 
metmet kinderen op te doen. Mijn twee beste vriendinnen die ik 
nunu heb, komen van die club. (Marlies) 

GENEREERR COLLECTIEVEN VOOR DE OPVANG VAN DE KINDEREN, BESTAANDE UIT 
FAMILIENETWERKEN N 

IkIk merkte altijd bij mijn vader en moeder, ze zeiden het niet 
zo,zo, maar dat ze toch heel trots op ons waren dat wij (respon-
dentdent zelf en haar zussen) als alleenstaande ouders het alle-
maalmaal zo goed deden. Ik bedoel ook, wie is er in de gelukkige 
omstandigheidomstandigheid dat je drie zusters hebt met wie je hartstikke 
goedgoed overweg kunt en dat de kinderen over en weer kunnen 
logerenlogeren en dat alles geregeld kan worden. Je moet gewoon 
vreselijkvreselijk goed organiseren en een hele goede achterban 
hebbenhebben die opvangt. Als je dat niet hebt, wordt het een puin-
hoop.hoop. Je moet altijd iemand hebben die kan oppassen, die 
kankan inspringen. En mijn familie is daar grandioos in, moet ik 
zeggen.zeggen. (Carmen) 

MAAKK GEBRUIK VAN FORMELE KINDEROPVANG 
Hett uitbesteden van de zorg voor kinderen kan meer of minder dagen in de 
weekk omvatten. Van een kinderdagverblijf bijvoorbeeld wordt vijf dagen tot drie 
ochtendenn per week gebruik gemaakt. Dit kan een bedrijfscrècheplaats zijn of 
opvangg bij gastoudergezinnen. Voor oudere kinderen wordt gebruikgemaakt 
vann gastouderopvang. De soort opvang wordt door ouders zelf gekozen. Soms 
iss de keuze moeilijk, met name wanneer daarmee te veel geld in verhouding 
tott het inkomen gemoeid is. Dan werkje alleen voorde opvang. 

MAAKK GEBRUIK VAN PARTICULIERE OPPASSEN TEGEN BETALING 
Dezee kunnen uit eigen kring stammen, bijvoorbeeld oma, een zus of de buur-
vrouw.. Ook hebben verschillende ouders een oppas gevonden via een adver-
tentie.. De oppas komt aan huis of de kinderen gaan naar haar toe. Ouders die 
specifiekk voor een oppas aan huis kiezen, geven als motivatie op dat ze niet 
mett de kinderen willen slepen. Zeker met meer dan één kind is dat een heel 
gedoe. . 
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VORMM NETWERKEN MET ANDERE OUDERS VOOR DE OPVANG VAN DE KINDEREN 
Menn kan de kinderopvang regelen via afspraken met andere ouders in de 
buurt.. Dit kan de vorm aannemen van een eigen crèche, maar ook beperkt 
blijvenn tot het om de beurt brengen en halen van de kinderen van en naar 
school.. Er dient voldoende duidelijkheid te zijn (overdracht), opdat diensten en 
wederdienstenn in evenwicht zijn. 

Dee bovengenoemde activiteiten zijn niet steeds succesvol - evenmin als die 
onderr 3.3.1 genoemd. Er is nogal eens sprake van invloeden die moeilijk te 
beheersenn zijn. Zo hebben sommige moeders het gevoel zich te moeten ver-
dedigenn tegenover familie of buren omdat ze blijven werken. 

Dee afscherming - en - inperking die in 3.3.1 wordt aanbevolen, kent grenzen. 
Gezinnenn dienen ook activiteiten te ontplooien waarbij zij als collectief optre-
den,, zoals het aantrekken van externe hulp en het vormen van netwerken. De 
betrokkenenn sturen aan op de vorming van een eigen identiteit. Sterk actor-
schapschap impliceert dat men trots wordt op wat men als combinerende ouder 
totstandbrengt. . 

3.3.33.3.3 Activiteiten  waardoor  collectieven  ontstaan  waarbinnen  het  gezin 
eeneen sterke  actor is 

Zodraa er kinderen zijn, is een groot aantal activiteiten nodig. Zoals in paragraaf 
3.3.22 aangegeven kan een beroep worden gedaan op betaalde en onbetaalde 
krachten.. De daardoor mogelijke hulp wordt gegenereerd door wat ouders 
vragen.. Doen deze geen beroep op anderen, dan ontstaan vele soorten van 
hulpp niet. We kunnen spreken van een uitbreiding van het gezin met de des-
betreffendee ondersteuning. Dit ligt anders waar het gaat om bijdragen vanuit 
arbeidsorganisaties.. Hier staat de doelstelling van het bedrijf centraal, en dus 
vann de wens van bepaalde werknemers gebruik te maken. Dit laatste kan tot 
regelingenn leiden waardoor een baan met de zorg voor kinderen kan worden 
gecombineerd.. Er zijn diverse vormen. 

KIESS EEN ZODANIGE TAAL DAT EFFECTIEF MET DE WERKGEVER KAN WORDEN 
ONDERHANDELD D 
Diee taal kan bijvoorbeeld de taal van een deeltijdcontract zijn of van een op-
namee van ouderschapsverlof of van een regeling over thuiswerken. 
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ZORGG VOOR EEN REGELING DIE OUDERS IN STAAT STELT 'ER TE ZIJN VOOR HUN KIND' 
OFF TIJD TE HEBBEN VOOR HUN KIND, EN DAT NIET OMDAT ER GEEN OPPAS OF ANDERE 
VORMM VAN 'KINDEROPVANG' IS. 

HetHet gaat om iets dat de bijdrage van de medewerker aan het 
bedrijfbedrijf verrijkt 

JeJe verandert door het zorgen voor kinderen. En het is een 
wenselijkewenselijke verandering. Het is zo dat het me ook bij mijn wenk 
helpt.helpt. Ik heb toch andere gezichtspunten op andere werkelijk-
hedenheden gekregen. Zo'n project als laatst had ik nooit kunnen 
doen,doen, als ik geen kinderen had gehad. (Jan) 

IkIk kom veel mannen, ook vrouwen maar met name mannen, 
tegen,tegen, die zestig of zeventig uur werken en dan een kind 
hebben.hebben. Dat gaat er bij mij niet helemaal in. Heb je ooit stilge-
staanstaan bij je keuze? Waarom heb je een kind genomen? Heb 
jeje wel plezier bij je kind? Wat beleef je allemaal? In die zestig 
ofof zeventig uur dat je werkt, heb je geen contact met je kind. 
DusDus mis je heel veel. (...) Ik vind dat als je het vaderschap se-
rieusrieus neemt, zeker in deze tijd, dat je je wel meer moet afvra-
gen,gen, meer dan wat ik tot nu toe ben tegengekomen bij man-
nen,nen, hoeveel tijd je kan en wil besteden aan je werk en je 
ambities.ambities. (Mark,) 

MAAKK DE ORGANISATIE VAN HET ARBEIDSPROCES MEDE ONDERWERP VAN 
ONDERHANDELING G 
Werkgeverss hebben, zo ervaren ouders, bezwaren tegen deeltijders, als het 
leidinggevendenn betreft of werknemers met veel klantencontacten. Over de 
arbeidsvoorwaardenn bestaat in deze gevallen weinig overleg. 

Eenn werkgever is bijvoorbeeld met een werkneemster bij de 
komstt van haar kind een halftime contract aangegaan. Dit 
nieuwee contract is echter wel slechter dan het oude fulltime 
contract.. Ze werkt nu in tegenstelling tot vroeger op provisie-
basis.. Haar werkgever denkt dat ze minder gemotiveerd zal 
zijnn als ze minder werkt. In haar woorden stelt hij: het is alle-
maalmaal leuk en aardig, maar je hebt wel een kind en ja, ik weet 
nietniet of het allemaal wel lukt. Of je dan met evenveel intensiteit 
blijftblijft werken als je nu werkt. 
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Werkgeverss lijken banen niet aan het arbeidsaanbod aan te 
passen.. Een andere ouder werd in bedekte termen te ver-
staann gegeven dat een carrière in deeltijd toch echt niet kon. 
Hijj heeft voor een halfjaar na lange voorbereiding van de on-
derhandelingg met zijn baas hierover een dag in de week ou-
derschapsverloff genomen. De werkgever was daarover niet 
tee spreken. De vader hierover: Omdat je leidinggevende bent, 
isis bereikbaarheid heel belangrijk. Ik dacht, als er problemen 
zijn,zijn, dan zet ik een fax thuis neer, zodat ik altijd te bereiken 
ben.ben. Toen ik het gesprek met mijn baas inging, wilde ik de 
beslissingbeslissing van ouderschapsverlof alleen maar meedelen, en 
besprekenbespreken hoe we het op die ene dag zouden regelen, met 
eeneen plaatsvervanger bijvoorbeeld. Maar het was alleen maar 
negatief.negatief. Hij (de baas; zei alleen: Hoe kan dat nou, jongen, 
eeneen manager in deeltijd. Hoe moet dat nou? Hij koos alleen 
maarmaar zo'n negatieve grondhouding dat ik dacht: geven en 
nemennemen vind ik prima, maar alleen maar geven, en er wordt 
nietsniets tegenovergesteld, dan sterf maar. De vader heeft het 
verloff opgenomen, maar: ik merk wel dat ik maar vier dagen 
heb,heb, natuurlijk. Ik ben nog steeds hoofd van die club. Ik heb 
geengeen plaatsvervanger. Het is alleen maar een beeld bij hem: 
eeneen manager behoort dat niet te doen. Ik heb geen enkel fei-
telijktelijk argument gehoord. Als iets niet goed zou gaan, wil ik 
daardaar altijd over praten (...). 

Err zijn ook werkgevers die banen wel aanpassen aan het arbeidsaanbod. Zo 
blijktt een regeling mogelijk van een gecomprimeerde werkweek of een dag 
thuiswerken.. Ook kan langer worden gewerkt om in de schoolvakanties vrij te 
kunnenn nemen. Een cultureel werker kan zijn werktijd zelf flexibel invullen; een 
verpleegkundigee heeft altijd dezelfde dienstlijst die aansluit bij haar thuissitua-
tie;; een journaliste kan 's avonds in plaats van 's middags werken; de werktij-
denn van een vader die in een fabriek ploegendiensten draait, en van zijn vrouw 
diee op kantoor in een ander filiaal van dezelfde fabriek werkt, kunnen op elkaar 
wordenn aangesloten. 

Zee heeft een goeie baas. Lang niet elk bedrijf zou dat doen. 
BovendienBovendien leende haar werk zich ervoor. Dat is geen werk 
datdat om 5 uur ophoudt. Haar tijden waren helemaal op mijn 
dienstendiensten aangepast. Had ik bijvoorbeeld nachtdienst, dan 
werktewerkte ze van 1 tot 5. Dan sta ik gewoon wat eerder op. Dat 
waswas geen punt. En als ik late dienst had, dan werkte zij 's 
morgensmorgens van 8 tot 12. Dat was ideaal. (Leo) 
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OVERLEGG OVER EEN REGELING VOOR CALAMITEITEN 
Hett moet duidelijk zichtbaar kunnen worden, wanneer er sprake is van een 
calamiteitt die bij de ouder(s) voorrang moet hebben - zoals een ziek kind. Dit 
maaktt het mogelijk de werktijd te compenseren, bijvoorbeeld via inlevering van 
eenn vakantiedag. 

BETREKK DE COLLEGA'S OP HET WERK IN DE TE TREFFEN ZORGAFSPRAKEN 

DitDit bevordert tevens de teamgeest. 

DatDat is onze cultuur op het werk. Met elkaar lossen we dingen 
opop als iets overnemen, omdat een kind ziek is of omdat een 
collegacollega iets later komt, omdat hij zijn kind naar het dagverblijf 
moetmoet brengen. Als we dat ook niet doen, dan krijgen we uit-
eindelijkeindelijk ook wel iets te horen van het hoofd zo van: zijn jullie 
tete klein om dat nog niet te regelen voor elkaar? Maar het is 
gewoongewoon gebruikelijk en ja, ik vind het ook niet meer dan nor-
maal.maal. (Mark) 

Regelingenn met collectieven zoals een bedrijf vereisen een ruime vorm van 
overdracht.. Werkgevers hebben de neiging een bepaalde organisatie van het 
arbeidsprocess te prefereren, veeleer dan die tot onderwerp van onderhande-
lingg te maken. Voordeel van een flexibeler werkvorm is, dat er sprake kan zijn 
vann een hogere motivatie of een betere teamgeest, en dus van een hoog-
waardigerr menselijke inbreng. 

ZORGG VOOR EEN EIGEN BEDRIJFSOPZET 
Eenn voorbeeld is een maatschap op een boerenbedrijf of het beheer van een 
conferentieoord.. Werk en gezinsleven spelen zich in dit geval op één plek af 
enn kunnen soepel aan elkaar aangepast worden. In het voorbeeld van het 
conferentieoordd sluit de gastvrije, warme en gemoedelijke sfeer van het confe-
rentieoordd aan bij die van het gezin. Het werk is een manier van leven gewor-
den.. De keuze om dit werk te gaan doen is gemaakt ten tijde van de komst 
vann de kinderen. Deze ouders en de medewerkers verdienen alle het mini-
mumloon.. Ze willen niet afhankelijk zijn van subsidie, noch streven ze een 
commerciëlee opzet na. 

AlsAls we zeggen: we willen gewoon meer verdienen, wat elders 
makkelijkmakkelijk zou kunnen, dan denk ik dat we die combinatie met 
dede kinderen nooit zo zouden hebben als nu. Wat we heel be-
langrijklangrijk vinden is, hoe we ons erin voelen. Je had hier com-
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mercieelmercieel interessante dingen kunnen doen, maar dan hadden 
wewe ons zo in de schulden moeten steken. Dat is iets dat we 
pertinentpertinent niet willen. Het is gewoon heel erg belangrijk dat we 
onsons eigen leven kunnen leiden (Mieke). 

Ookk andere vormen van eigen bedrijfsvoering zijn mogelijk, zoals (kleine) 
consultatiebureauss of freelancewerk. Dit is in het bijzonder aantrekkelijk voor 
mensenn met een vrij beroep. In zo'n geval zijn eveneens goede afspraken over 
dee taakverdeling en aanvullende kinderopvang nodig. 

Elkk gezin heeft te maken met organisaties waarvan het afhankelijk is, tegen de 
invloedd waarvan het zich maar moeizaam kan verzetten. De werkgever is het 
meestt duidelijke voorbeeld. Aanbevolen wordt te kiezen voor een vorm van 
interactiee waarbij die invloed minimaal is, omdat via onderhandeling ruimte 
voorr verzet wordt geschapen of omdat een vorm van eigen werkgeverschap 
wordtt gerealiseerd. 

3.3.43.3.4 Activiteiten  waardoor  een collectief  van sterke actoren zich  als  sterke 
actoractor  kan manifesteren 

Inn de voorgaande paragraaf kwamen inperkingen op de activiteiten binnen een 
gezinn aan de orde die gedetermineerd worden door arbeidsorganisaties met 
eenn eigen taakstelling. Er zijn ook inperkingen met een meer cultureel-
historischh karakter. Te denken valt aan inperkingen uit de cultuur, zoals bij-
voorbeeldd genderbeelden. Of aan inperkingen die voortvloeien uit de opvattin-
genn van de overheid of het bedrijfsleven over de rol van het gezin of van de 
vrouww op de arbeidsmarkt. Dergelijke inperkingen kunnen slechts moeilijk door 
dee leden van een gezin worden beïnvloed. Vaak is men er zich nauwelijks van 
bewust.. Ook valt vaak moeilijk over verandering te onderhandelen - al was het 
maarr omdat het niet eenvoudig is een onderhandelingspartner aan te wijzen. 

Hett blijft echter de vraag, welk soort rol gezinnen spelen in de meer algemene 
collectievenn waar de desbetreffende inperkingen tot ontwikkelingen komen. 
Enigg inzicht hierin verschaft het soort taal dat gebruikt wordt om de inperkin-
genn over te dragen. Hierover rapporteren de respondenten in termen van 
praktischee overwegingen of door verwijzingen naar morele waarden. Ik heb 
hunn opmerkingen trachten te analyseren in termen van hun drijfveren, maar 
voorall in termen van een anticipatie op toeschrijvingen die elders worden ge-
genereerd. . 
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DEFINIEERR WAT GOED IS VOOR EEN KIND 
Ouderss geven als reden voor opvang in een kinderdagverblijf bijvoorbeeld op, 
datt het goed is voor het kind dat het met anderen contact heeft. Dat draagt bij 
aann zijn sociale vaardigheden en zijn ontwikkeling. Het kind groeit op die ma-
nierr ook niet in isolement op. Een motivering voor een oppas aan huis komt 
ookk voor, namelijk dat deze ertoe bijdraagt dat een kind in de eigen omgeving 
enn in een eigen ritme wordt opgevoed. 

OnsOns idee was om het kind toch zoveel mogelijk thuis te laten 
zijn,zijn, zoveel mogelijk in het eigen ritme te laten bewegen. (...) 
HetHet mooiste is als je iemand thuis hebt. Dan zit het kind in zijn 
eigeneigen omgeving, eigen systeem, eigen evenwicht. Wij hebben 
beslotenbesloten om hem liever niet in een dagopvang te doen, omdat 
hijhij dan uit zijn eigen omgeving weggerukt wordt Zo beleeft hij 
datdat dan op deze leeftijd. En opvang door een bekende heb-
benben we ook liever. (Mark) 

DEFINIEERR DE KWALITEIT VAN VOORZIENINGEN VOOR KINDEROPVANG 
Err wordt onder meer opgemerkt dat leidsters goed opgeleid zijn en dat er be-
paaldee garanties worden gegeven, bijvoorbeeld kwaliteitscontrole en vervan-
gingg bij ziekte. De opvoedingsondersteuning en feedback die ouders vanuit 
hett kinderdagverblijf krijgen, worden ook erg belangrijk gevonden. 

JeJe weet er geen hout van en het is heel leerzaam en makke-
lijklijk dat je kunt vragen: is dit gedrag van mijn kind normaal? 
en:en: hoe ga je met angst om? Die feedback moet je ergens 
vandaanvandaan krijgen. Ook toen ik wenkloos was, bleef ik wel eens 
langerlanger koffie drinken. Dan kon ik praten met andere ouders en 
dandan merk je dat huidproblemen zoals mijn kind die heeft, heel 
veelveel voorkomen en dat kun je dan bespreken met andere 
mensen.mensen. Ik zou niet graag hele dagen thuiszitten met kinde-
ren,ren, alleen al om die reden. Ik zou niet weten hoe ik een soci-
aalaal circuit op moet bouwen om dat soort informatie te krijgen. 
(Marijke) ) 

BENADRUKK DE EIGEN ROL VAN DE OUDERS 
Err zijn diverse redenen waarom ouders het belangrijk vinden zelf een grote rol 
inn de zorg voor hun kinderen te hebben. 

InIn mijn werk in de thuis- en daklozenzorg zie ik hoeveel man-
nennen in onze maatschappij uit hun evenwicht raken, uit hun 
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relatie,relatie, overspannen raken. Daarom vind ik het combineren 
vanvan werken en zorg voor de kinderen belangrijk, vanwege het 
evenwicht.evenwicht. Dat wil ik doorgeven aan mijn kinderen. (Mark) 

Vermeldd wordt ook dat een beroep op professionele zorg de rol van ouders 
kann versterken: Dit maakt datje geen 'derde opvoeder' krijgt: 

IkIk wilde een wat anoniemere opvang, omdat ik geen derde 
opvoederopvoeder wilde. Dat krijg je als je iemand in huis haalt Ik 
dacht:dacht: doe maar gewoon op zo'n crèche. Daar lopen meerde-
rere vrouwen of mannen rond, die wisselen vaak en het is heel 
anoniem.anoniem. Dan is het niet één iemand die heel belangrijk in 
mijnmijn kind haar leven wordt. (Timo) 

Eenn andere overweging is dat men niet een te groot beroep wil doen op familie 
enn buurtgenoten, met als risico een grote sociale afhankelijkheid. 

Err wordt weer wel voor een particuliere oppas gekozen, als men vanwege 
bijvoorbeeldd onregelmatige werktijden behoefte heeft aan een flexibele rege-
ling. . 

BESEFF DAT OUDERS EE N GROTE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN 
Dee zorg voor kinderen en met name de opvoedende dimensie daarvan wordt 
doorr ouders als een behoorlijk zware opgave ervaren. Men ziet zich voor een 
keuzee gesteld. 

HogereHogere functies, dat vergt meer en kies je daarvoor? Ik zie 
heelheel sterk dat ik keuzes moet maken. (...) (...) Ik vind het vader-
schapschap heel belangrijk en daar wil ik in voldoen. Als ik kijk naar 
mijnmijn werk en studie en ambities die ik heb, kan ik niet meer 
doorgaandoorgaan zoals ik altijd gedaan heb. Omdat je toch een be-
paaldepaalde tijd thuis wil doorbrengen. Bij mijn ambities hoort een 
hogehoge functie en in een hoge functie moetje makkelijk kunnen 
overwerken,overwerken, moetje heel veel investeren, moetje flexibel zijn. 
MaarMaar ik ben ben er nog niet uit. (Mark) 

Zo'nn overweging leidt bijvoorbeeld ertoe dat men de zorg eigenlijk niet wil 
afstaan,, wat tot extra spanningen in het werk kan leiden. 

..als..als je een directietaak in deeltijd hebt en je twee dagen niet 
opop het werk bent, daar had ik moeite mee, hoor. Een paar 
dagendagen ben je er niet en er gebeurt wel van alles. Dus toen 
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hebheb ik mijn ontslag ingediend. (...) Toen kon ik als groepsleer-
krachtkracht voor drie dagen in een duobaan weer gaan werken. 
(...)(...) Met kinderen heb je toch altijd een verantwoordelijkheid 
erbij.erbij. Ja, dus dan kom je op het punt: Moetje daaraan toege-
ven,ven, wil je je carrière dan wat minder, wat stil leggen, zeg 
maar?maar? En dan kies ik daar toch wel voor. Om meer tijd aan de 
kinderenkinderen te besteden. (Gonny) 

ZORGG VOOR VOLDOENDE ONDERSTEUNING, VOORZIENINGEN VOOR OUDERS MET 
JONGEE KINDEREN, ZONDER DAT OUDERS DEZE TE HOEVEN 'AFSTAAN' 
Ouderss willen 'er zijn' voor hun kinderen, tijd met hen doorbrengen, hen mee-
maken.. Ze vinden contact met hun kind belangrijk. 

HetHet is zeker zo dat ik emotioneel toch iets heb van dat het 
éénéén op één contact voor een baby toch heel belangrijk is. (...) 
IkIk ben het zeer eens met buitenlandse regelingen. In Duits-
landland en Frankrijk heb je ouderschapsverlof tot het kind één 
jaarjaar of ouder is. Daarna is het voor jezelf veel prettiger als 
eeneen kind naar een dagveriolijf gaat. Je hebt zelf meer tijd ge-
hadhad om te wennen aan je kind en om er in de loop van dat 
jaarjaar emotioneel mee om te gaan, maar ook er een zekere af-
standstand van te nemen. (...) Nederland loopt achter. Waarom zou 
jeje na acht weken je kind naar een dagverblijf doen. Ik vind dat 
gewoongewoon gek. (Loes) 

BESEFF DAT DE ZORG VOOR KINDEREN KAN BIJDRAGEN AAN ZINGEVING EN LEVENSVER-
RIJKING G 
Kinderenn verdiepen je leven. Het meemaken van de geboorte van je kind en 
hett zien opgroeien maken oergevoelens los, zodat je je op een hoger vlak kunt 
ontwikkelen.. Ouders beleven hun eigen kindertijd weer. 

HetHet hebben van kinderen zorgt voor nieuwe gezichtspunten 
opop andere werkelijkheden. (...) Kinderen zijn een breekijzer in 
jeje gevoelsleven.(Jan) 

IkIk heb een vadergevoel. Dat is net zo waardevol als een 
moedergevoet.moedergevoet. (...) Ik werd bij alles betrokken, ook wat er ge-
beurdebeurde in haar lijf. Dat vertelde ze. Ze pakte mijn hand vaak 
enen legde die erop. Op die manier krijg je binding. Ja, zo ont-
staatstaat dat vadergevoel. Ik heb gepraat tegen Stan (het kind) 
tijdenstijdens de zwangerschap.(...) Mede omdat ik net na de ge-
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boorteboorte heel sterk het gevoel had dat Stan zich richtte naar 
mijnmijn stem. Het kind was geboren en een arts had Stan vast. 
HijHij was aan het huilen en ik riep zijn naam: Stan, hier ben ik. 
EnEn ik zie, dat kopje draait naar mijn stem. En ik heb hem toen 
ookook in mijn handen gekregen en ik heb verschrikkelijk hard 
gehuild.gehuild. Zo van: jij kent me en ik ken jou. Ja, dat is verschrik-
kelijkkelijk mooi. (Mark) 

ToenToen het kind er eenmaal was, vind ik dat ik een andere 
maatschappelijkemaatschappelijke positie heb ingenomen. En als je praat over 
hooghoog of laag vind ik hem hoger. Voor mezelf vind ik het va-
derschapderschap een verdieping in mijn leven, ook maatschappelijk. 
WantWant in de maatschappij kan ik vanuit mijn eigen ervaring 
pratenpraten over kinderen. (Joostj 

ZORGG VOOR DE MOGELIJKHEID TE KUNNEN 'GENIETEN VAN DE KINDEREN' 
Kinderenn zijn leuk. Ouders geven aan dat kinderen het leven relativeren, voor-
all het werk wordt gerelativeerd. 

BESEFF DAT ZORG VOOR KINDEREN EEN VRIJHEIDSBELEVING IN DE WEG KAN STAAN 
Kinderenn maken je als ouder afhankelijk van hun ritme. Je bent niet meer vrij 
omm te gaan en staan waar je wilt. Ouders zeggen soms het werk minder ver-
moeiendd te vinden dan een dag thuis met de kinderen. Dat komt vooral omdat 
dee kinderen de tijdsindeling en dagindeling bepalen. Ook kunnen zich onver-
wachtee moeilijkheden voordoen, zoals huilbaby's, kinderen met een (chroni-
sche)) ziekte, moeilijk lerende kinderen. 

ZORGG DAT ER MAATSCHAPPELIJK CONTACT KAN BLIJVEN BESTAAN 
Ouderss willen uit huis komen en contact met anderen hebben. Sommige ou-
derss vermoeden in een isolement te komen, als ze geen werk zouden hebben. 
Hett huisvrouwenbestaan wordt als sterk benauwend ervaren. 

BESEFF HET BELANG VAN HET HEBBEN VAN EEN INKOMEN 
Werkk impliceert een inkomen of financiële onafhankelijkheid. Dit wordt vooral 
doorr moeders expliciet benoemd en van belang geacht. 

Dee noodzaak geld te verdienen is een voorname reden - naast de noodzaak 
vann sociaal contact etc. - om te werken, terwijl ouders kleine kinderen hebben. 
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ZORGG VOOR DE MOGELIJKHEID OM STRUCTUUR TE BRENGEN IN HET EIGEN LEVEN 

EenEen baan is belangrijk voor mij. Ik moet die dmk voelen van... 
alsals ik geen baan zou hebben, dan zou ik 's ochtends mijn kind 
naarnaar school brengen, dan zou ik wat huishoudelijks doen en 
dandan zou ik wat kunnen gaan lezen. Maar ik heb de discipline 
nietniet om thuis braaf een boekje te gaan zitten lezen. Dan ga ik 
allerleiallerlei rare dingen lopen zoeken, onzindingen doen. Ik heb 
nietniet die regelmaat, maar wel dat strakke nodig van: zo laat 
opstaan,opstaan, en: o, wat heb ik het druk vandaag. (...). Ik ben heel 
trotstrots op mezelf, als ik 's avonds in bed lig en denk: goh, wat 
hebheb ik veel gedaan vandaag. ('Carmen) 

Werkk is met andere woorden goed voor het gevoel van eigenwaarde en zelf-
vertrouwen. . 

WEESS BEWUST VAN DE INVLOED VAN DE WERKCULTUUR EN DE ORGANISATIE VAN DE 
ARBEID D 
Hett komt voor dat er veel op het werk mogelijk is, dat veel bespreekbaar is 
mett leidinggevenden en dat er een sfeer heerst waarin rekening met elkaar 
wordtt gehouden Een dergelijke cultuur komt minder voor in 'typische mannen-
beroepen'' zoals het vertegenwoordigerswerk, de krantenwereld of een ingeni-
eursbureau.. Er is daarbij een duidelijke scheiding tussen thuis en werk. Op het 
werkk wordt er geen rekening mee gehouden dat de werknemer ook ouder is. 
Eenn ouder die telkens op tijdelijke contracten is aangewezen, wijst erop hoe 
moeilijkk het is een vaste baan te vinden, als je ook voor de kinderen wilt zor-
gen.. Ze heeft het gevoel dat de huidige organisatie van de arbeidsmarkt haar 
minn of meer dwingt tot een keuze voor volledig werknemer zijn of volledig 
moederr zijn. 

Ouderss geven blijk behoefte te hebben aan een arbeidsmarkt die flexibel is, in 
dee zin dat het voor ouders makkelijker is hun werktijden zo in te delen, dat ze 
diee kunnen aanpassen aan hun gezin. Zeggenschap van ouders zelf over 
flexibelee werktijden wordt van groot belang geacht om arbeid en zorg te kun-
nenn combineren. 

BESEFF HET BELANG VAN OPVATTINGEN IN DE LEEFOMGEVING 
Eenn moeder geeft aan dat er weinig buitenshuiswerkende vrouwen in haar 
dorpp wonen. Ze vindt het moeilijk hulp te vragen, omdat ze een uitzondering is. 
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ErEr zijn hier niet veel buitenshuiswerkende vrouwen. Ik wil 
voorkomenvoorkomen dat andere ouders denken: o, ze moeten hun kind 
weerweer dumpen, want ze moeten allebei werken. Ik wil voorko-
menmen dat ik een een bepaalde naam krijg. (Gonny) 

Hett is ondersteunend voor ouders, als de cultuur in hun omgeving overeen-
komtt met hun ideeën over het combineren van werk en ouderschap. Dan erva-
renn ze begrip, kunnen over dingen praten, met anderen ervaringen uitwisselen 
enn naar oplossingen zoeken. Ze hoeven hun manier van leven dan niet te 
'verdedigen'. . 

BESEFF HET BELANG VA N D E MAATSCHAPPELIJKE ORDENING 

Hett wordt als hard ervaren dat betrekkelijk weinig algemene interesse lijkt te 
bestaann voor een goede kinderopvang. 

HetHet kinderopvangsysteem in Nederland of de condities om 
werkenwerken en kinderen te combineren vind ik ongelofelijk slecht. 
IkIk dacht dat het wel meeviel, maar sinds ik ermee in aanra-
kingking kom, vind ik het het supersiecht. Ik heb nooit durven dromen 
datdat er eigenlijk bijna niks geregeld is en dat iedereen het al-
lemaallemaal maar zelf uit moet zoeken. Mijn vrouw zoekt al drie 
jaarjaar een deeltijdbaan, maar deeltijdbanen in haar werk (ze is 
computerprogrammeur)computerprogrammeur) is 'not done'. En op mijn werk vinden 
zeze me niet loyaal naar het bedrijf, omdat ik ouderschapsverlof 
hebheb genomen. Je moet eerder zes dan vijf dagen werken. En 
datdat er geen crèche is bijvoorbeeld waar ik mijn kinderen om 
halfzevenhalfzeven kan brengen. (...) Ik ben voor permanente ope-
ningstijdenningstijden van de kinderopvang, 24 uur per dag en 7 dagen 
inin de week. (Peter) 

Kinderenn worden de exclusieve verantwoordelijkheid van de ouders geacht. 
Ouderss krijgen daardoor het gevoel er alleen voor te staan. Door het ontbre-
kenn van beleid in deze zaken moet alles, bijvoorbeeld rond de opvang van 
kinderen,, ver van tevoren gepland worden. Dit brengt extra problemen met 
zichh mee voor allochtone ouders die aangeven moeite te hebben met deze 
planningscultuur. . 

WEESS BEWUST VAN DE INPERKINGEN TEN GEVOLGE VAN DE CULTURELE OVERDRACHT 
Dee 'maatschappij' zendt een dubbele boodschap uit: enerzijds moeten vrou-
wenn een goede moeder zijn - dat is iemand die er altijd is voor de kinderen -
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anderzijdss moeten zij de arbeidsmarkt op en maar zien hoe ze het regelen met 
dee opvang. Ten aanzien van vaders overheerst het beeld van de carrièrema-
kendee en daardoor afwezige vader. Het is daardoor soms moeilijk niet in oude 
patronenn te vervallen en oog te blijven hebben voor automatismen in de inter-
actiee tussen partners. Cruciaal is de beginfase: de interactie tussen ouders na 
dee geboorte van het kind. 

VeelVeel mannen laten zich automatismen toch heel erg aanleu-
nen,nen, omdat ze dat van vroeger gewend zijn. In hun moeder 
hebbenhebben ze dat altijd meegemaakt, dat zij zorgde, dus zijn ze 
daardaar heel makkelijk in om.... Ja, ik vind dan moetje daar toch 
heelheel erg op letten. Ik bedoel, ik heb die neiging ook wel. Maar 
opop het moment datje meegaat in zo'n automatisme, word ik 
erer boos over. Zo'n moment was bijvoorbeeld toen het kind net 
geborengeboren was. Het was een zware bevalling geweest en zij lag 
inin zo'n hoog bed en ik lag lag in ons eigen bed. Het kindje lag bij 
mijmij en als het dan na vier uur de borst moest hebben, legde ik 
hethet bij haar en weer terug in de wieg. De kraamverzorgster 
hadhad me geleerd, hoe ik het moest wassen en af moest dro-
gen.gen. Dat wilde ik ook. Maar zij lag daar hoog en goed te be-
kijkenkijken hoe ik dat zou doen. Zij kon daar wel met de neus bo-
venopvenop gaan zitten, maar pas toen zij zag dat ik het goed 
deed,deed, mocht ik het blijven doen. Ik denk dat veel vrouwen, 
zekerzeker bij de eerste, die neiging hebben. Maar daarmee ont-
nemennemen ze die man wel de mogelijkheid om dit soort dingen te 
gaangaan doen, en die heeft dan zoiets van: nou over twee jaar, 
alsals het kan voetballen, dan doe ik het wel. Maar dan is het, 
denkdenk ik, al te laat.(...) Je moet gewoon heel erg opletten wat 
jeje in die verantwoordelijkheid voor zo'n wurmpje wilt en watje 
daarindaarin kunt. En die vrouw moet dat net zo goed. (Peter) 

WEESS J E BEWUST VA N D E INVLOE D VA N EE N 'STANDAARDGEZINSPATROON' 

IkIk had altijd zoiets van: Als ik eenmaal dertig wordt, dan wordt 
hethet wel wakker van: ja nu wil ik wel een kind. Maar dat ge-
beurdebeurde niet op mijn dertigste, eerder integendeel. Maar mijn 
vriendinvriendin wilde altijd wel. Bij haar was die kinderwens duidelijk. 
DeDe doorslag heeft gegeven dat we hier toen konden wonen, 
inin twee aparte appartementen, naast elkaar. Want ik had 
geengeen zin in... kinderen, dan moetje in zo'n flatje of een rijtjes-
huis.huis. Ik had echt zo'n schrikbeeld van ... Als je kinderen krijgt, 
gebeurengebeuren dat soort dingen. Dan moet er een De Waardtent 
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komenkomen en een auto en op zijn minst een huis met een tuin. In 
iederieder geval had ik van tevoren een beeld van: als je kinderen 
krijgt,krijgt, heb je eigenlijk geen macht meer over je eigen leven 
van:van: hoe je dat aan moet kleden. Dat dan ineens de kinderen 
datdat overnemen. Want voor dat huis met die tuin moetje een 
dikkedikke baan hebben. En kinderen moet je toch ook naar de 
muziekschoolmuziekschool en het zwembad brengen. Dus moetje ook een 
autoauto hebben.(....) Van lieverlee gaat zo'n bal aan het rollen, 
zodatzodat je ergens op je vijftigste zit van: ja, dit was eigenlijk de 
bedoelingbedoeling niet, dit is mij overkomen. (Timo) 

Will een gezin als sterke actor functioneren, dan wordt aanbevolen te zorgen 
voorr een eigen cultuur, een eigen filosofie over wat kinderen betekenen voor 
dee ontwikkeling van de ouders, over hoe ouders hun eigen ontwikkeling veilig-
stellenn en welke beelden zij menen daarbij nodig te hebben. Deze beelden 
determinerenn de taal waarmee het gezin als collectief wordt gehandhaafd. Ze 
leidenn tot de waarden volgens welke het handelen binnen het gezin wordt 
geregeld. . 

3.44 Samenvattin g en conclusie s 

299 ouders werden geïnterviewd over de wijze waarop zij de zorg voor kinderen 
combinerenn met betaald werk. De antwoorden zijn verzameld en geanalyseerd 
inn termen van wat ouders menen nodig te hebben om, in wisselwerking met 
elkaar,, competent te kunnen handelen en effectief gebruik te kunnen maken 
vann wat de omgeving aan ondersteuning biedt. Hierbij kwam ik tot vier catego-
rieën: : 

 Activiteiten - voor het merendeel van voorbereidende aard - via welke 
combinerendee ouders zichzelf tot sterke actor maken. 

 Activiteiten waarmee deze ouders sterk actorschap manifesteren. 
 Activiteiten, via welke ouders pogen een 'breder' collectief van interacties, 

bijvoorbeeldd arbeidsorganisatie - gezin af te schermen. 
 Activiteiten waarmee een collectief van sterke actoren zich manifesteert. 

Dee resultaten zijn als volgt samen te vatten: De respondenten maken duidelijk 
datt er een sterke behoefte bestaat aan een afscherming - en - inperking ten 
behoevee van het gezin. Ze doen veel moeite die handelingsruimte te realise-
ren.. Daarnaast wordt behoefte gevoeld aan verandering in de richting van 
meerr eigen controle, aan taakverdelingen die men zelf kan kiezen, in overleg 
mett de partner of de kinderen. 
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Zoo bleken uit de antwoorden van de respondenten instructies mogelijk over het 
soortt competenties, dat nodig is in geval van een dubbele work-familyagenda, 
zoalss het werken aan een stabiele relatie, het zorgen voor geschikte woon-
ruimtee en het bespreken van een taakverdeling. Ouders kunnen een vrij ge-
differentieerdd arsenaal van activiteiten onderscheiden, met vele mogelijkheden 
voorr afscherming, en achten die overdraagbaar. 

Dee externe druk op de afscherming in de voorbereidende fase van de gezins-
vormingg heeft kennelijk nogal eens het ongewenste neveneffect dat de komst 
vann kinderen lang wordt uitgesteld. Als er eenmaal kinderen zijn, worden an-
deree obstakels overwonnen. Combinerende ouders instrueren netwerken van 
uiteenlopendee aard ter ondersteuning en om kinderopvang te genereren, ook 
all blijkt het 'voor wat, hoort wat' - principe goed in het oog te moeten worden 
gehouden.. Hoewel ouders het krijgen van kinderen als een verrijking van hun 
inbrengg ervaren, ook in de werksfeer, blijkt het nogal eens lastig de eenmaal 
begonnenn carrière voort te zetten of een deeUtijdcontract aan te gaan. Dit wordt 
well als gewenst gezien. 

Dee moeilijkheden die worden ervaren, hangen samen met het feit dat werkge-
vers,, met name als het gaat om hogere leidinggevende functies, nog weinig 
inzichtt hebben in hoe de organisatie van de arbeid tot onderwerp van onder-
handelingg te maken. Voor een ander deel vloeien de moeilijkheden voort uit 
invloedenn uit de maatschappij, op het niveau van de cultuur. Daarin spelen 
waardenn zoals het 'er zijn' voor kinderen een rol, maar ook 'onafhankelijkheid' 
enn 'vrijheid', terwijl kennelijk eveneens weinig inzicht bestaat in hoe dergelijke 
waardenn praktisch vorm kunnen krijgen. Soms blijken ouders goed te weten 
hoee deze invloeden toch onder controle te krijgen, bijvoorbeeld door te be-
schikkenn over een taal waarmee extern onderhandeld kan worden. Goede 
voornemenss bij de komst van kinderen worden door de externe druk op het 
process van combineren van zorg en arbeid vaak niet gerealiseerd. Opvattin-
genn over het standaardgezin bijvoorbeeld of gender-geladen 'automatismen' 
latenn weinig ruimte voor een door ouders zelf gewenste verdeling van zorg en 
arbeid.. Ouders die beroepsarbeid en zorg voor kleine kinderen combineren, 
pogenn handelingsruimte af te schermen voor twee 'manieren van zijn', die 
beidee deel uitmaken van het alledaagse menselijk bestaan. Dit vraagt van 
ouderss onder meer dat zij voortdurend onderhandelen, niet op automatismen 
varen,, anticiperen en plannen. 

Tenn aanzien van mijn vraagstelling luidt de conclusie als volgt: ouders blijken 
zichh bewust van de vele externe invloeden die het bestaan binnen een gezin 
beïnvloeden,, en pogen die op uiteenlopende wijze naar hun hand te zetten. Zij 
kunnenn aangeven welke activiteiten nodig zijn om een sterke actor te worden -
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bijj de vorming van het gezin, bij de komst van kinderen, gedurende de periode 
waarinn kinderen opgroeien en behoefte hebben aan ouderlijke zorg. Dit be-
vestigtt het eerste deel van mijn vraag: ouders hebben inderdaad behoefte aan 
veranderingenn in de verdeling van zorg en arbeid. Meer in het bijzonder geven 
zee aan behoefte te hebben aan aanvullende activiteiten om stabiel herkenbaar 
tee worden, dus zich als combinerende ouders te handhaven, om weerstand 
tegenn externe invloeden te ontwikkelen en om eventuele externe hulp effectief 
tee kunnen gebruiken. Wat zij nodig hebben, kunnen ze kennelijk ook formule-
ren. . 

Dee aanbevelingen of instructies zoals die door ouders naar voren worden 
gebracht,, zijn duidelijk niet triviaal en weerspreken het karakter van een af-
schermingg - en - inperking niet. Ouders blijken met andere woorden goed in 
staatt aan te geven dat een verandering nodig is en wat de vorming van de 
beoogdee collectieven mogelijk maakt. Het ligt daarmee voor de hand te con-
cluderenn dat uit hun antwoorden enige kennis hieromtrent is verworven - als 
resultaatt van mijn 'bewerking' teneinde meer algemeen zicht te krijgen op hoe 
mett weerstand tegen een andere taakverdeling binnen het gezin om te gaan. 
Err mag uiteraard nog niet worden geconcludeerd dat dit resultaat zelf is ge-
toetst:: het blijft vooralsnog mogelijk dat de instructies onvoldoende zijn voor 
eenn op langere termijn te handhaven stabiele herkenning en uiteindelijk dus 
onvoldoendee gratis blijken te zijn (zie 1.7.2). 
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