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Hoofdstu kk 4 De social e infrastructuu r 

4.11 Inleidin g 

Inn het vorige hoofdstuk rapporteerde ik over mijn interviews met mannen en 
vrouwenn die zich ten doel stelten betaalde arbeid te combineren met de vor-
mingg van en zorg voor een gezin. Hoewel hun taken ten opzichte van de zorg 
voorr het gezin minder vastliggen dan voorheen, blijkt een taakverdeling nog 
steedss niet eenvoudig. De beschikbare kaders passen zich niet direct aan. Ze 
vertonenn een duidelijke weerstand tegen verandering. Om die te overwinnen is 
hett onder meer nodig lang van tevoren te anticiperen op 'het combineren' en 
bijj de uitvoering flexibel te reageren. 

Eenn deel van de weerstand tegen verandering - het 'aangetrokken' blijven 
vanuitt de beschikbare kaders - is een gevolg van het feit dat een gezin een 
onderdeell vormt van maatschappelijke processen met een eigen dynamiek. 
Datt geldt in het bijzonder voor economische processen. Deze zijn gericht op 
productie,, c.q. op de inzet van menselijke arbeid als een goed afgeschermd 
onderdeell van het menselijk leven. Of anders gezegd: arbeidsorganisaties 
strevenn net zoals het gezin eigen doelen na. Dat brengt met zich mee dat de 
doelenn van de een ondergeschikt kunnen worden gemaakt aan die van de 
anderr (zie hoofdstuk 5). 

Err zijn groepen en organisaties in het maatschappelijk middenveld die een 
dergelijkee ondergeschiktheid juist proberen te voorkomen, die dus gezinnen 
beogenn te ondersteunen. In dit hoofdstuk doe ik verslag van 11 interviews met 
personenn in organisaties die ouders pogen te helpen, wanneer ze zorg en 
arbeidd (willen) combineren36. Het gaat hier dus om organisaties die de hande-
lingsruimtee van combinerende ouders pogen te verruimen of te versterken, c.q. 
dee daartoe benodigde activiteiten te ontwikkelen. Door deze taakstelling zo 
goedd mogelijk te verrichten dragen ze tevens bij aan eigen sterk actorschap. 
Dezee personen en organisaties zijn gebonden aan maatschappelijke mogelijk-
heden,, c.q. aan de wijze waarop zij door de maatschappelijke cultuur worden 
geïnformeerd.. Dit impliceert dat de antwoorden op dezelfde wijze kunnen wor-
denn geanalyseerd als in hoofdstuk 3 werd aangegeven, met enkele wijzigin-
gen. . 
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Bijj de ordening van mijn materiaal (zie 3.2) ben ik uitgegaan van dezelfde vier 
categorieënn als in het vorige hoofdstuk. De eerste twee hebben weer betrek-
kingg op de wisselwerking tussen ouders in het gezin en de laatste twee op de 
wisselwerkingg tussen gezin en omgeving. De eerste en derde subcategorie 
verwijzenn naar activiteiten die individuen c.q. collectieven tot een sterke actor 
maken,, de tweede en vierde naar wat mogelijkerwijs bijdraagt aan de stabiele 
herkenningg van een sterke actor. Het betreft de volgende categorieën activi-
teiten,, dit keer niet van ouders, maar van ondersteunende instellingen of per-
sonen: : 

1.1. Vorming van de leden van het gezin als sterke actor in relatie tot elkaar 
 Activiteiten die combinerende ouders tot sterke actor maken. 
 Activiteiten waardoor een gezin zich als sterke actor kan manifesteren. 

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

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

ren. . 

Aanvullendd zij opgemerkt dat, ofschoon de analyses in beide hoofdstukken 
parallell verlopen, het domein waarop zij ingrijpen, verschilt. De desbetreffende 
instellingenn en personen trachten precies op dat punt bij te dragen waar de 
combinerendee ouders zich wel willen afschermen, maar over onvoldoende 
hulpmiddelenn beschikken. De analyse schuift met andere woorden iets op: de 
eerstee categorie in dit hoofdstuk heeft betrekking op ondersteunende activi-
teitenn vanuit de sociale infrastructuur en haakt in op de tweede categorie acti-
viteitenn van de combinerende ouders (de in 3.1 genoemde tweede categorie: 
activiteitenn waardoor een gezin zich als sterke actor kan manifesteren). Op 
dezee wijze wordt zichtbaar gemaakt dat de activiteiten van ondersteunende 
partijenn in de sociale infrastructuur ingrijpen en aanvullend zijn op die van de 
ouderss zelf. De wijze van analyseren blijft dus dezelfde. 

Dee opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In 4.2 komen de respondenten die 
zijnn ondervraagd, aan de orde. Vervolgens doe ik in 4.3 verslag van wat res-
pondentenn aangeven dat nodig is teneinde de keuzevrijheid van ouders (han-
delingsruimte,, sterk actorschap in zorg en arbeid) te vergroten. Ik doe dit weer 
inn termen van adresseringen en instructies: 'zorg ervoor, dat....', etc. (zie ook 
3.3.1).. Deze volgen uit de ordening van de antwoorden van de respondenten 
enn worden geacht weer te geven hoe deze menen dat de afgrenzing van de 
invloedd van externe krachten op de 'vrije' niet seksegebonden keuze van ou-
derss kan worden ondersteund (4.3.1). In 4.3.2 komen aanvullende instructies 
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off activiteiten ter ondersteuning van combinerende ouders aan de orde. Ver-
volgenss bespreek ik in 4.3.3 welke beperkingen op het handelen in een groter 
collectieff worden aanbevolen en welke activiteiten aanvullend van belang 
moetenn worden geacht (4.3.4). In paragraaf 5 tenslotte volgen een samenvat-
tingg en conclusies. 

4.22 De respondente n 

Tenn behoeve van dit onderzoeksgedeelte zijn personen en organisaties on-
dervraagdd die gemeen hebben dat zij ouders ondersteunen, als deze zorg en 
werkk (willen) combineren. Benaderd zijn: 

 Instellingen die individuele hulpverlening bieden of mensen ondersteunen 
mett het oog op maatschappelijke integratie (hier aangeduid met individu-
eelmaatschappelijkee ondersteuning) 

 Personen die onbetaald kinderopvang bieden in de informele sfeer (hier 
aangeduidd als informele kinderopvang) 

 Instellingen of personen die tegen betaling kinderopvang bieden in een 
instellingg of aan huis (hier aangeduid als (semi)formele kinderopvang). 

4.2.14.2.1 De indMdueet-maatschappelijke ondersteuning 

Onderr deze noemer valt een tweetal typen instellingen: instellingen die gericht 
zijnn op maatschappelijke integratie en hulpverlening, en instellingen die gericht 
zijnn op toeleiding naar betaalde arbeid. 

Onderr de eerste categorie vallen het buurtwerk (SBN), het moedercentrum 
(MC)) en de vrouwenhulpverlening bij het RIAGG (VH); onder de tweede de 
stichtingg Centrum Beroepsondersteuning en Advisering voor Vrouwen en 
Meisjess (BOA) en de sociale dienst (SD). 

4.2.24.2.2 De informele kinderopvang 

Err is een gesprek gevoerd met een 'oppasgrootvader' (OG) en met een moe-
derr die deel uitmaakt van een groep ouders die in een nieuwbouwbuurt in een 
grotee stad een rouleersysteem hebben opgezet voor de naschoolse opvang 
vann hun kinderen (NO). 
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4.2.34.2.3 De (semi)formele  kinderopvang 

Err zijn gesprekken gevoerd met medewerkers uit een kinderdagverblijf (KD), 
uitt een instelling voor buitenschoolse opvang (BO), met een gastouder (GO) 
enn met een oppas aan huis (OH). 

4.33 Activiteite n ter bevorderin g van een sterk actorscha p 

4.3.14.3.1 Activiteiten  die combinerende  ouders  tot  sterke  actor  maken 

Ordeningg van de antwoorden van respondenten uit de eerste categorie (4.2.1) 
leidtt tot de volgende soort adresseringen: 

ZORGG VOOR ACTIVITEITEN EN PROJECTEN DIE ERTOE LEIDEN DAT MENSEN DIE WEINIG 
KANSENN HEBBEN !N DE MAATSCHAPPIJ, UIT HUN ISOLEMENT KOMEN EN TUSSENSTAP-
PENN KUNNEN ZETTEN OP WEG NAAR BETAALD WERK 
Hiertoee behoren vrijwilligerswerk, cursussen zoals conversatieiessen, en het 
verrichtenn van additioneel betaald werk of vrijwilligerswerk (SBN, BOA). 

SLUITT DAARBIJ AAN BIJ HET BELANG DAT IN ALLOCHTONE CULTUREN GEHECHT WORDT 
AANN EEN GOEDE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN 
Iss dat belang gediend, dan neemt ook de vraag naar ontwikkeling van vrouwen 
zelff toe (SBN). 

ZORGG VOOR OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN CREËER DAARBIJ TEVENS EEN PER-
SPECTIEFF VOOR DE MOEDERS 
Alss positief voorbeeld wordt een project gebaseerd op het programma Opstap 
genoemd,, waarin kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd met hun moeders 
wordenn begeleid om beter voorbereid naar de basisschool te gaan. Daarbij 
kunnenn de moeders als 'buurtmoeder' twee jaar lang werkervaring opdoen. De 
buurtmoederr is een vrouw uit de doelgroep die samen met een beroepskracht 
zo'nn opstapgroep begeleidt. Buurtmoeders worden begeleid om na twee jaar 
werkervaringg naar regulier werk 'door te stromen' (SBN). 
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BIEDD DIVERSE VORMEN AAN VAN GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN IN 
DIVERSEE LEEFTIJDSGROEPEN 
Opp deze wijze wordt de toeleiding naar werk voor laaggeschoolde vrouwen 
gefaciliteerd.. Deze vormen van kinderopvang kunnen op hun beurt weer mo-
gelijkhedenn bieden voor het opdoen van werkervaring (SBN, BOA). 

SPREEKK VROUWEN MET WEINIG KANSEN IN DE MAATSCHAPPIJ AAN OP DE KRACHT EN 
CAPACITEITENN DIE ZE ALS SPIL BINNEN HET EIGEN GEZIN HEBBEN ONTWIKKELD 
Err kunnen bijvoorbeeld cursussen worden aangeboden rond een thema zoals 
gezondheidszorg,, sport, dieet. Eveneens kunnen beroepsopleidingen worden 
aangepast,, zodat ze toegankelijk zijn voor deze vrouwen (MC). 

ZORGG VOOR DE MOGELIJKHEID VAN ZELFBEHEER IN DE ZIN VAN HET BESCHIKKEN OVER 
ENN ZELF RUNNEN VAN EEN EIGEN RUIMTE, MET DAARIN ACTIVITEITEN ZOALS 
CURSUSSENN MET EEN OPEN AANBOD (MC). 

ZORGG DAT ADDITIONEEL WERK IN DE BUURT AL OF NIET VIA MELKERTBANEN TEVENS 
EENN VOORBEELDFUNCTIE KAN VERVULLEN, EEN BEELD KAN SCHEPPEN VAN HOE WERK 
OOKK KAN ZIJN 
Ditt impliceert dat het ook betaald wordt. Genoemd worden arbeidsplaatsen in 
eenn winkel in tweedehandsgoederen, bij het buffet van een buurtcentrum, in 
dee kinderopvang, in een sporttraject (MC). 

WerkenWerken was hier niet de traditie voor vrouwen, enerzijds van-
uituit de oude rolmodellen en anderzijds omdat de kansen op de 
arbeidsmarktarbeidsmarkt voor vrouwen heel gering waren. Ze konden al-
tijdtijd kiezen voor slecht werk, maar het is niet zo motiverend 
omom naast je huishouden nog zoveel uur aan de lopende band 
tete staan. Daar ontlenen vrouwen geen eigenwaarde aan. Ze 
doendoen het hoogstens voor de financiën. In het MC zijn de 
vrouwenvrouwen in de buurt echt aan het werk gegaan, waarbij de 
andereandere vrouwen zagen: werk hoeft dus niet per se vervelend 
tete zijn en de combinatie met kinderen is dus mogelijk. Hier-
doordoor is ook een ander denken bij de mannen in de buurt ge-
komen.komen. Ze zijn meer zorgtaken van de vrouwen die werken 
gaangaan overnemen. 

ZORGG DAT KINDEREN ERBIJ KUNNEN HOREN, NIET WORDEN 'WEGGEORGANISEERD' 
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CREËERR EEN OEFENRUIMTE WAARIN VROUWEN KUNNEN WENNEN AAN HET 'AFSTAAN' 
VANN HUN KINDEREN, IN EEN LAAGDREMPELIGE KINDEROPVANG 
Dee vrouwen kunnen hun werk of hun cursus onderbreken om voor hun kind te 
zorgen. . 

LAATT DE KINDEREN OOK ZELF AAN HET WOORD, BIJVOORBEELD VIA EEN SCHRIFT 
WAARINN WORDT BIJGEHOUDEN WELKE EXTRA STEUN EVENTUEEL NODIG IS (MC) 

ZORGG ERVOOR DAT HET CREËREN VAN WERKGELEGENHEID VOOR VROUWEN 
GEKOPPELDD IS AAN VERBETERING VAN HET GEHELE GEZINS- EN BUURTSYSTEEM 
Waarr mogelijk dient ook voor mannen en jongeren werk te worden gecreëerd. 
Dezee koppeling ondersteunt de ontwikkeling van de vrouwen / moeders: die is 
niett mogelijk bij een starre situatie thuis. Deze 'bredere' benadering onder-
steuntt derhalve het doorbreken van belastende genderspecifieke situaties 
(SBN,, MC, BOA, SD). 

VoorVoor additionele banen in een sportservicebureau dat hier in 
dede buurt komt, meldden zich in eerste instantie mannen aan. 
DusDus hebben wij weer een traject opgezet om een kader vrou-
wenwen te kweken dat ook deze banen kan gaan bezetten. Daar 
moetmoet je steeds weer opnieuw alert op zijn. Voordat je het 
weet,weet, is iets nieuws alweer bezet door mannen. We hebben 
erer bijvoorbeeld heel hard aan gewerkt om vrouwen in het 
handhavingsteamhandhavingsteam hier te krijgen. Anders wordt dat team een 
heelheel repressief apparaat. Nu we daar vrouwen ingezet heb-
ben,ben, is het een sociaal apparaat geworden. Maar je moet er 
heelheel snel op inspelen, als zulke initiatieven er komen (MC). 

ZORGG DAT BIJ HERINTREDING VAN VROUWEN DE TAAKVERDELING IN HET GEZIN EVEN-
WICHTIGG BLIJFT 
Dergelijkee uitbreidingen in het leven van vrouwen blijken nogal eens tot wijzi-
gingenn in de taakverdeling te leiden. Mannen zijn geneigd vooral de leuke 
onderdelenn van de zorg te willen overnemen. Om dit te vermijden is extra 
ondersteuningg nodig (VH). 

WaarWaar je voor uit moet kijken is datje ziet dat mannen inder-
daaddaad geneigd zijn die positieve kant en die voordelen te 
combineren.combineren. Terwijl als ze 's nachts tien keer het bed uit 
moeten,moeten, ze iets minder geneigd zijn dat op zich te nemen. 
DanDan werkt het voor vrouwen slecht uit. 
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HELPP VROUWEN, MET OF ZONDER KINDEREN, MINDER PERFECTIONISTISCH TE ZIJN. 
ONDERSTEUNN MANNEN OM HUN STRIKTE NORMEN OP HET GEBIED VAN WERK TE 
VERSOEPELEN N 
Vrouwenn dienen te leren zichzelf te waarderen los van economische en zorg-
activiteiten.. Deze ondersteuningg aan vrouwen en mannen wordt via individuele 
enn groepshulpvertening geboden (VH). 

ZORGG DAT ER INDIVIDUEEL MAATWERK WORDT GEBODEN INZAKE TOELEIDING NAAR 
WERKK VAN ALLEENSTAANDE VROUWEN MET JONGE KINDEREN IN DE BIJSTAND 
Err is geen sprake van één 'beste' traject (SD). 

ZORGG VOOR PARTTIME WERK, OOK IN WERKGELEGENHEIDSPROJECTEN VOOR LANG-
DURIGG WERKLOZEN EN VOOR GRATIS KINDEROPVANG 
Ditt is mogelijk door inkoop van kinderopvangplaatsen via het ministerie in 
samenhangg met het scheppen van Melkertbanen (SD). 

ZORGG DAT ER EEN VERTROUWD IEMAND EN GEEN VREEMDE IN HUIS AANWEZIG IS VOOR 
DEE KINDEREN, ALS BEIDE OUDERS BESLUITEN TE GAAN WERKEN (OG) 

ZORGG DAT KINDEROPVANG OOK VOOR EEN INFORMELE OPPAS BETEKENIS HEEFT, 
BIJVOORBEELDD IN DE ZIN DAT DE BETROKKENE EEN GEZINSSITUATIE KAN MEEMAKEN 
DIEE HU/ZIJ GEMIST HEEFT EN DAT HET GEZIN ALS GEHEEL WORDT ONDERSTEUND 
{'SECRETARESSEFUNCTIE',, OPPAS ALS MEDEOPVOEDER) (OG) 

CREËERR ALS OUDERS ZELF VIA EEN ROULEERSYSTEEM EEN KLEINSCHALIGE, FLEXI-
BELEE NASCHOOLSE OPVANGVOORZIENING, DIE ZOVEEL MOGELIJK DE GEZINSSITUATIE 
BENADERTT EN EEN SOORT GROOTFAMILIEE BIEDT 
Eenn neveneffect kan een vriendennetwerk zijn (NO). 

ZORGG DAT ER PROFESSIONELE DAGOPVANG IS VOOR KINDEREN ONDER DE VIER JAAR, 
MINIMAALL VAN ACHT TOT ZES UUR 'S AVONDS, BIJ VOORKEUR ZOWEL IN HORIZONTALE 
(PERR LEEFTIJDSGROEP) ALS VERTICALE GROEPEN (VERSCHILLENDE LEEFTIJDSGROE-
PEN) ) 

ZORGG OOK VOOR LIEFDEVOLLE, PROFESSIONELE NASCHOOLSE OPVANG VOOR KINDE-
RENN IN DE BASISSCHOOLLEEFTIJD (KD, BO) 
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ZORGG DAT ER PROFESSIONELE OPVANG IS VOOR KINDEREN DIE OP BASIS VAN SOCIALE 
INDICATIEE VERWEZEN WORDEN, EN ZORG VOOR GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEU-
NING G 

Ditt laatste vereist een nauwe samenwerking tussen de wijkverpleging, de 
gezinsvoogdd en eventuele vertrouwensartsen (KD). 

ZORGG DAT ER LIEFDEVOLLE KINDEROPVANG IS IN EEN HUISELIJKE SFEER, IN EEN 
GEZINSSITUATIEE (GO, OH) 

Dee diverse instructies lijken in de richting te wijzen van grotere aandacht voor 
eenn voldoende handelingsruimte binnen het gezin (zie ook 4.3.1). Vrouwen 
dienenn uit hun isolement binnen het gezin te worden gehaald. Tevens dienen 
dee reeds binnen het gezin verworven capaciteiten en competenties te worden 
verruimd.. Dit maakt het de leden van het gezin mogelijk zichzelf te ontwikke-
len,, gesteund door de aanwezigheid van het gezin. De handelingsruimte wordt 
instandgehoudenn door relaties van vertrouwen, van het voor elkaar betekenis 
hebben. . 

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

Dee ondersteuning die vanuit de sociaal-maatschappelijke omgeving wordt 
geboden,, speelt in op twee typen moeilijkheden die moeten worden overwon-
nen,, wil van de beoogde afscherming van het gezin sprake zijn. De ene betreft 
dee 'uitstap' uit het huisvrouwenbestaan, de andere de 'overstap' naar een 
betaaldee arbeidsplaats buitenshuis. Personen en instellingen in de sociale 
infrastructuurr ervaren bij de uitoefening van hun werk zelf beperkingen. On-
dersteuningg op beide aspecten vereist met andere woorden ook zelf aanvul-
lendee ondersteuning en instructie. De volgende instructies versterken het ac-
torschap. . 

ZORGG ERVOOR DAT REKENING WORDT GEHOUDEN MET EEN GROTER VERBAND, ZOALS 
DEE VERSTERKING VAN EEN BESTAAND WIJGEVOEL 
Inn Turkse en Marokkaanse gezinnen blijkt het bijvoorbeeld nogal eens onge-
bruikelijkk te zijn je als vrouw te onderscheiden door iets te doen, puur omdat 
hett leuk is voor jezelf. Het besef dat dit toch mogelijk is, moet veroverd wor-
den,, via een systematische serie 'uitbreidingen'. Tussenstappen op de weg 
naarr dergelijke activiteiten buitenshuis zijn bijvoorbeeld cursussen voor vrou-
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wen,, die mede iets opleveren voor het hele gezin en tevens kunnen leiden tot 
betaaldd werk, zoals een naaicursus (SBN). 

DOORBREEKK DE BEPERKENDE INVLOED VAN SOCIAAL-ECONOMISCHE OMSTANDIG-
HEDENN OP DE ONTWIKKELINGSKANSEN IN GEZINNEN 
Hett komt bijvoorbeeld voor dat huisvrouwen zonder bijstandsuitkering zich 
persoonlijkk willen ontwikkelen, maar een partner hebben die niet veel verdient. 
Ookk deze vrouwen dienen ervan te worden overtuigd dat verdere ontwikkeling 
mogelijkk is, c.q. dat te weinig van bestaande kinderopvangvoorzieningen ge-
bruikk wordt gemaakt (BOA). 

ZORGG VOOR VOORLICHTING OVER HET GENDERSPECIFIEKE KARAKTER VAN KLACHTEN 
OFF PROBLEMEN VAN MANNEN EN VROUWEN 
Dezee problemen, maar ook de sterke kanten van vrouwen (en mannen) dienen 
inn verband te worden gebracht met de manier waarop zij gesocialiseerd zijn, 
mett hun maatschappelijke positie en de manier waarop in de maatschappij 
tegenn hen wordt aangekeken (VH). 

ZORGG VOOR ONDERSTEUNING VAN ALLEENSTAANDE MOEDERS IN DE BIJSTAND OM TE 
KOMENN TOT EEN VOLDOENDE HELDER BEELD VAN HET REORGANISEREN VAN 
GEZINSTAKEN N 
Dee noodzaak hiertoe is groter, sinds als gevolg van de algemene bijstandswet 
vrouwenn een sollicitatieplicht hebben, als het jongste kind vijf jaar is en niet 
zoalss voorheen twaalf jaar. De desbetreffende vrouwen moeten een relatief 
snellee cultuuromslag maken van 'zorgouder1 naar 'werkouder' (BOA). 

VERSOEPELL DE BIJSTANDSREGELING, OPDAT OOK VROUWEN ONDERSTEUND WORDEN 
DIEE VÓÓR HET JONGSTE KIND VIJF JAAR IS, ZELF DE KEUZE MAKEN TE WILLEN 
HERINTREDENN (SBN) 

KOPPELL AAN HET TOELEID1NGSTRAJECT NAAR WERK MEER PARTTIME VORMEN VAN 
TRAININGG EN SCHOLING 
Verderr dienen er flexibele mogelijkheden voor de opvang van de kinderen van 
cursistenn te komen (SD). 
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ZORGG DAT PROCESGERICHTE WERKWIJZEN NIET WORDEN GEFRAGMENTEERD ALS 
GEVOLGG VAN SUBSIDIEVERANTWOORDING OF GEMEENTELIJKE BEZUINIGINGEN 
Ookk daar waar sprake is van een systeem- of procesgerichte aanpak, waarbij 
menn tracht de neerwaartse spiraal van weinig inkomen, slechte schoolervarin-
genn en weinig perspectief voor de toekomst van de kinderen te doorbreken, 
bestaatt een sterke druk van buitenaf om het werk te fragmenteren als gevolg 
vann de wijze van bezuinigen. Er dient met dergelijke neveneffecten rekening te 
wordenn gehouden (MC). 

WEESS ALERT OP ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN VAN LOGISTIEKE AARD DIE KUNNEN 
ONTSTAANN ALS GEVOLG VAN WACHTLIJSTEN IN DE KINDEROPVANG 
Hett komt vaak voor dat niet alle plaatsen voor kinderopvang worden opgevuld, 
ondankss de bestaande wachtlijsten. Een deel moet gereserveerd blijven, bij-
voorbeeldd omdat bij de sociale dienst nog niet bekend is hoeveel mensen een 
toeleidingstrajectt gaan volgen. Dit verschijnsel veroorzaakt bij wachtende 
ouderss een gevoel van onrecht (SBN). 

Dee instructies wijzen op het belang van het gezin als goed herkenbaar collec-
tieff (zie ook 3.3.2). Er dient een wijgevoel te ontstaan, zo mogelijk versterkt 
doorr redelijke economische omstandigheden. Een gezin kan zich als sterke 
actorr verzetten tegen veranderingen in de omgeving, tegen wat vanuit het 
bewustzijnn van een gezin als onrecht wordt ervaren. 

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

Eenn aantal ondersteunende activiteiten wordt geadviseerd, in termen van mijn 
ordening,, om de wisselwerking tussen gezinnen enerzijds en het beleid van 
gemeentenn en werkgevers anderzijds te versterken. 

ZORGG DAT GEMEENTEN, ARBEIDSVOORZIENING EN WERKGEVERS SIGNALEN KRIJGEN 
OVERR DE BEHOEFTEN AAN WERK EN ONDERSTEUNING VAN LAAGOPGELEIDE (ALLOCH-
TONE)) VROUWEN (BOA) 

ZORGG VOOR EEN BETERE AFSTEMMING IN DE KINDEROPVANG OP GEMEENTELIJK 

NIVEAU U 
Diversee vormen van kinderopvang (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, 
buitenschoolsee opvang) zijn sterk gefragmenteerd, met verschillende, niet op 
elkaarr afgestemde doelstellingen (SBN). 
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ZORGG VOOR AFSTEMMING TEN AANZIEN VAN (DE KOSTEN VAN) KINDEROPVANG 
TUSSENN TOELEIDENDE INSTANTIES EN WERKGEVERS 
Gedurendee het toeleidingstraject naar werk, ook in het geval van alleenstaan-
dee ouders die een Melkertbaan of een baan via de banenpool- of het jeugd-
werkgarantieplanbaann hebben, wordt kinderopvang volledig vergoed. Als deze 
ouderss regulier werk hebben gevonden, zijn zij voor het voortzetten van de 
kinderopvangg echter volledig afhankelijk van de werkgever (SBN). 

DeDe sociale dienst zorgt wel voor de voorzieningen tijdens de 
opstapopstap naar betaald werk, maar dan zijn de vrouwen zover en 
wwjjee regelt het dan? Bovendien: dan is in Noord de opleiding 
gevolgdgevolgd en een bedrijfsplaats geregeld binnen de naschoolse 
opvangopvang in Noord en dan wordt een baan in Zuid gevonden. 
WilWil de werkgever dan wel een bedrijfsplaats in Noord beta-
len? len? 

ZORGG VOOR AFSTEMMING IN DE OPENINGSTIJDEN VAN GESUBSIDIEERDE KINDEROP-
VANGG EN DE AANVANGSTIJDEN VAN LAAGGESCHOOLD WERK 
Inn het bedrijfsleven begint productie- en magazijnwerk vaak al om acht uur. 
Duss de kinderen moeten om half acht al onderdak zijn, maar de gesubsidieerde 
dagverblijvenn zijn dan nog niet geopend - anders dan de niet-gesubsidieerde 
kinderdagverblijvenn waarvan hogergeschoolden gebruikmaken, met bedrijfs-
piaatsenn die al om zeven uur, halfacht opengaan (SBN). 

ZORGG VOOR EEN ONDERSTEUNEND GEMEENTELIJK BELEID TEN AANZIEN VAN DE 
OPVANGG VAN KINDEREN DIE SOCIALE ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN 
Sommigee organisaties voor kinderopvang zijn met name gericht op ondersteu-
ningg van minder draagkrachtige en cultureel geïsoleerde gezinnen. Deze doel-
stellingg mag niet vervagen door de vraag van meer koopkrachtige ouders naar 
kinderopvangg (KD). 

NEEMM BIJ REORGANISATIES IN HET BEDRIJFSLEVEN HET GEGEVEN MEE DAT MENSEN 
VERLOFF OPNEMEN EN MAAK DAARVAN CREATIEVER GEBRUIK 
Eenn probleem in de werksfeer wordt gevormd door het gemak en het tempo 
waarmeee reorganisaties plaatsvinden. Juist in sectoren waar veel vrouwen 
werken,, wordt vaak gereorganiseerd, zoals in het onderwijs en het welzijns-
werk.. Vrouwen met kinderen zijn dan wel extra kwetsbaar, aangezien zij er 
vakerr tussenuit zijn geweest voor zwangerschaps-, bevallings- of ouder-
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schapsverlof.. Juist de vele reorganisaties zouden het mogelijk moeten maken 
mett deze omstandigheid rekening te houden (VH). 

ZORGG DAT DE EIS VAN HERINTREDING VAN BIJSTANDSVROUWEN WORDT GECOMBI-
NEERDD MET DE EIS VAN FLEXIBILITEIT IN ARBEIDSTIJDEN 
Dee arbeidsmarkt vraagt veel van iemand qua werktijden en werktempo. De 
zorgg voor kinderen is daarentegen niet totaal te regelen. Veel gezinnen zitten 
tussenn beide soorten restricties gevangen. Er is momenteel immers slechts 
eenn kleine groep die kan eisen dat de arbeid zich aanpast aan de zorg, name-
lijkk de (herintredende) vrouwen met een (veel verdienende) partner, omdat zij 
niett per se een baan moeten hebben of het zich financieel kunnen veroorloven 
parttimee te werken (SBN). 

Dee instructies lijken in de richting te gaan van een versterking van het gezin 
alss sterke actor te midden van andere sterke actoren (zie ook 3.3.3). Een ge-
zinn dient eigen activiteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld gemeenten en werkge-
verss aan te spreken of te laten aanspreken, of anderen namens hen bij kosten 
tee laten bemiddelen. Gezinnen dienen voldoende zelfstandig te zijn om invloed 
tee hebben op de eigen tijdsindeling. 

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

Tenslottee blijken ondersteunende instellingen te anticiperen op trends die door 
dee overheid worden ingezet of die meer van culturele aard zijn. Deze liggen 
vaakk buiten het effectieve bereik van deze organisaties zelf. 

ZORGG VOOR EEN (FINANCIEEL AANTREKKELIJKE) ERKENNING VAN ZORGARBEID, 
ZONDERR DAT DIT VROUWEN ERVAN WEERHOUDT DE ARBEIDSMARKT OP TE GAAN 
Mett name bijstandsvrouwen worden geconfronteerd met het gegeven dat 
onzichtbaarr blijft hoeveel zij presteren. Dit maakt het moeilijk deze prestaties 
tee 'verzilveren', c.q. de arbeidsmarkt op te gaan. Er dient te worden gezocht 
naarr manieren om deze prestaties beter herkenbaar te maken, als kwalificatie 
voorr mogelijke betaalde arbeid (SBN, BOA). 
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GAA EEN TOENAME VAN HET AANTAL GEZINNEN MET SCHULDENLASTEN TEGEN 
Hett hebben van schulden belemmert de emancipatie van vrouwen (MC): want 
diee hebben uiteindelijk de huishoudportemonnee. Het armoededebat is nog 
steedss niet in middelen vertaald. 

ZORGG DAT HET AANBOD VAN INFORMELE EN SEMIFORMELE KINDEROPVANG IN STAND 
BLIJFT T 
Hett aanbod van informele en semiformele opvang (oppas aan huis, gastou-
ders)) dreigt drastisch terug te lopen omdat veel vrouwen die deze functies 
vervulden,, de arbeidsmarkt opgaan of, in geval van bijstandsvrouwen, moeten 
opgaann (GO). 

ZORGG VOOR MEER RUIMTE EN AANDACHT VOOR KINDEREN IN DIVERSE LEEFTIJDS-
GROEPEN,, OOK VOOR TIENERS 
Err dient zorgvuldig gekeken te worden naar wat van kinderen, ook in de leeftijd 
vann 10-16 jaar, geëist wordt. Deze leeftijdsgroep verdient veel steun van de 
ouderss (KD). 

ZORGG DAT BIJ EEN MEER OP DE VRAAG VAN OUDERS GERICHTE WERKWIJZE IN DE 
KINDEROPVANGG HET BELANG EN HET WELZIJN VAN HET KIND NIET WORDEN ONDER-
GESNEEUWD D 
Dee vraag van ouders hoeft niet altijd overeen te stemmen met de behoefte van 
hett kind: Opvang van 8 tot 18.00 uur kan in het belang zijn van ouders die niet 
inn staat zijn hun kind eerder te halen, maar is soms te lang voor het kind. Ook 
hierr is afstemming nodig (KD). 

WEESS ALERT OP ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN VAN BEZUINIGINGEN OP DE KWALITEIT 
VANN DE KINDEROPVANG 
Alss gevolg van bezuinigingen dreigt er gebrek aan of is er onvoldoende ge-
kwalificeerdd personeel in de kinderopvang. Dit heeft soms een overgeplande 
dagindelingg in de kinderopvang tot gevolg, waardoor er te weinig tijd is om in 
tee springen op de behoefte van kinderen en pedagogische ondersteuning te 
bieden.. Er dient met de effecten van onvoldoende kwalificatie rekening te 
wordenn gehouden (SBN.KD). De roep om certificering van kinderopvang wordt 
steedss duidelijker. 
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ZORGG DAT ER OP ALGEMEEN NIVEAU, C.Q. DAT VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING, AAN-
DACHTT KOMT VOOR RANDVOORWAARDEN VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Ditt betreft in het bijzonder een veilige woonomgeving. Als de buurt niet door-
snedenn is met gevaarlijke verkeerswegen, zodat kinderen zelf naar een op-
pasadress kunnen fietsen, is bijvoorbeeld naschoolse opvang door buurtbewo-
nerss eenvoudiger (NO). 

ZORGG DAT HET COMBINEREN VAN ZORG EN ARBEID NIET ALLEEN ALS BELASTEND 
WORDTT GEZIEN 
Mensenn die zorg en arbeid combineren, zijn gemiddeld gezonder. Er valt ken-
nelijkk ook een hoop energie te halen uit het combineren van kinderen en werk 
(VH). . 

Dee nadruk bij bovenstaande instructies ligt sterk op de noodzaak dat een ge-
zinn rechten kan claimen en zich daarin als sterke actor manifesteert (zie 3.3.4). 
Arbeidd dient als gezinsactiviteit te worden erkend. Gezinnen moeten een zo 
constantt mogelijke omgeving eisen, met een minimale belasting op het eigen 
organisatievermogen.. Ze moeten de ruimte opeisen om de eigen standpunten 
tee kunnen verduidelijken en hun belangen te verdedigen. 

4.44 Samenvattin g en conclusie s 

Inn dit hoofdstuk is gerapporteerd over instructies op sociaal-maatschappelijk 
gebied,, die zinvol kunnen worden geïnitieerd ter versterking van de positie van 
gezinnenn - in het bijzonder ter ondersteuning van bepaalde leden daarvan, 
namelijkk laagopgeleide vrouwen, zowel allochtoon en autochtoon. Deze on-
dersteuningg richt zich in hoofdzaak op twee typen moeilijkheden. In de eerste 
plaatss worden activiteiten noodzakelijk geacht die het vrouwen mogelijk maken 
'uitt te treden'37 uit de eigen (gezins)cultuur. In de tweede plaats gaat het om 
ondersteuningg van 'toetreding' tot de wereld buiten het gezin, met name die 
vann de arbeid (een overheidsdoelstelling ten aanzien van uitkeringsgerechtig-
dee vrouwen in het bijzonder), maar ook die van de cultuur en het maatschap-
pelijkk leven. 

Err zijn vele vormen waarin men de benodigde ondersteuning kan geven. Te 
denkenn valt aan additioneel werk, cursussen of aangepaste opleidingen. Deze 
activiteitenn dienen in deeltijd te worden aangeboden en voorzien te zijn van 
aanvullendee kinderopvang (formeel, semiformeel en/of informeel). Bij herintre-
dingg van vrouwen moet met de partner of anderen worden onderhandeld hoe 
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gezinstakenn opnieuw te organiseren, met een nieuwe verdeling van leuke en 
lastigee kanten. 

Hett gaat hierbij ook om het scheppen van een sterkere wisselwerking tussen 
gezinn en maatschappelijke omgeving. Aanvullende activiteiten worden nood-
zakelijkk geacht, zoals signalering aan gemeenten, arbeidsvoorziening en 
werkgeverss van de behoeften van vrouwen aan werk en ondersteuning Ook 
valtt te denken aan profilering van de kwaliteiten die vrouwen opdoen in een 
gezin.. Aanbevelenswaard is het creëren van een oefenruimte, waarin tussen-
stappenn kunnen worden gezet om 'uittreden' en 'toetreden' mogelijk te maken. 
Zelfbeheerr (in het runnen van naschoolse opvang of een eigen centrum) ver-
hoogtt de benodigde competentie. 

Bijj de uitvoering van deze activiteiten wordt een aantal externe beperkingen 
ervaren,, die deels buiten de invloedssfeer van de genoemde personen en 
organisatiess liggen. Deze vloeien ten eerste voort uit de regelgeving ten aan-
zienn van bijstandsvrouwen, waardoor moeders met kinderen vanaf vijf jaar 
(voorheenn twaalf jaar) een sollicitatieplicht hebben. Er is een snelle cultuurom-
slagg nodig, zonder dat duidelijk is hoe deze kan worden gerealiseerd. De re-
gelingg laat weinig flexibele toepassing toe. Ten tweede ervaren de onder-
vraagdee instellingen de beperkingen van het (gemeentelijk) beleid. Er dienen 
meerr middelen te worden besteed aan (parttime) opleidingen. Hierbij ontbre-
kenn onder meer de tijd en de intensiteit die procesbegeleiding van laagopge-
leidee en allochtone vrouwen vergt. De kosten van kinderopvang dienen ver-
laagdd te worden voor ouders die de overstap maken van toelei ding straject 
naarr betaald werk. Afstemming op gemeentelijk niveau van doelstelling en 
openingstijdenn van kinderopvang dient te worden verbeterd. Bezuinigingen 
dreigenn de kwaliteit van kinderopvang, met name ook die van kinderen met 
eenn sociale indicatie, soms aan te tasten. Ook dient afstemming tussen orga-
nisatiess van kinderopvang en werkgevers verbeterd te worden op het punt van 
openingstijdenn van kinderopvang en aanvangstijden van laaggeschoold werk. 
Err dient ten derde meer van arbeidsorganisaties te worden geëist ten aanzien 
vann flexibele werktijden. Dit is met name van belang voor mensen die het zich, 
gezienn hun inkomen, niet kunnen permitteren parttime te werken. Werkgevers 
zoudenn - juist bij reorganisaties - creatiever kunnen inspelen op de behoefte 
vann werknemers aan parttime werk, alsmede op hun verlofrechten. In de vier-
dee plaats is er sprake van een groot aantal maatschappelijke veranderingen 
waarr de betrokkenen moeilijk zicht op kunnen krijgen. Gewezen wordt bijvoor-
beeldd op de armoede en schuldenlasten van sommige gezinnen. Hier liggen 
belangrijkee beperkingen op mogelijke keuzes. Ook dient aandacht te worden 
besteedd aan de verkeersveiligheid in de buurt, zodat kinderen zelfstandig naar 
alternatievee vormen van naschoolse opvang kunnen gaan. Meer in algemene 
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zinn wordt opgemerkt dat van kinderen soms veel geëist wordt en dat ook oude--
ree kinderen nog veel steun van hun ouders verdienen. Er zijn dus in deze op-
zichtenn aanvullende activiteiten noodzakelijk, wil het gezin zich ais collectief 
tenn opzichte van andere collectieven manifesteren. Een zienswijze op zorg en 
arbeidd als energiegevend is hierbij ondersteunend. 

Naarr aanleiding van de resultaten van dit deel van mijn onderzoek kan ten-
slottee worden geconstateerd dat er aanvullende instructies mogelijk zijn die -
alss input - bevorderen dat gezinnen zich staande kunnen houden tegenover 
externee invloeden die de taakverdeling tussen ouders in een minder gewenste 
richtingg trekken, c.q. het mogelijk maken van die invloeden gebruik te maken. 
Mijnn analyse wordt dus wederom ondersteund. Bij de genoemde respondenten 
inn de sociale infrastructuur bestaat een duidelijk inzicht in de behoefte aan 
versterkingg van gezinnen, met name van die met laagopgeleide ouders. Prak-
tischh krijgt dit op vele manieren vorm. Men ziet bij deze instellingen in dat al-
gemenee vormen van ondersteuning vaak weinig effect hebben: er is te weinig 
aandachtt voor de wijze waarop ouders effectief van de geboden steun gebruik 
kunnenn maken. 
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