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Hoofdstu kk 7 Zorg en arbei d verbonde n 

7.11 Inleidin g 

Dee aanleiding voor dit proefschrift vormde een gevoel van verwondering. Ik 
constateerdee dat vrouwen in de leeftijd dat zij kleine kinderen hebben, meer 
buitenshuiss (blijven) werken dan voorheen. Men zou verwachten dat als uit-
vloeisell hiervan een herverdeling van verzorgende taken en betaalde arbeid 
tussenn partners in het gezin tot stand zou komen. Deels is dat wel het geval: 
meerr en meer ouders zijn combinerende ouders. Er ontstaan nieuwe patronen 
inn taakverdeling, zoals het 'anderhalfverdienerstype'. Er is meer beleidsmatige 
aandachtt voor het combineren van zorg en arbeid. 

Hett verwonderlijke is dat veel andere zaken niet in gelijke mate mee verande-
renn ook al zou men dat verwachten, zoals de arbeidsvoorwaarden, de maat-
schappelijkee zorg voor kinderen en de verdeling van onbetaalde arbeid in het 
gezin.. Veranderingen op dit soort punten lijken op een ordening in de samen-
levingg te stuiten die gestructureerd is rond het kostwinnersstelsel. De op deze 
ordeningg berustende taakverdeling binnen het gezin blijkt opmerkelijk en on-
verwachtt resistent tegen verandering. Ik heb mij in de hier gerapporteerde 
studiee daarom in eerste instantie afgevraagd: 

a.. bestaat er bij individuele ouders wel behoefte aan verandering op dit punt 
enn zo ja, hoe ziet deze er uit? 

b.. hoe valt realisatie van deze behoefte eventueel door onderzoek te onder-
steunen? ? 

Voorall ten aanzien van de tweede vraag bestonden de nodige twijfels, veel 
meerr dan ten aanzien van de eerste. Ondanks het feit dat veel onderzoek 
werdd gedaan naar een andere taakverdeling en veel beleidsmaatregelen met 
hett oog daarop werden voorgesteld, en zelfs deels gerealiseerd, was het ge-
wenstee effect nog onvoldoende of bleef zelfs geheel uit. Meer kennis is nodig, 
leekk mij derhalve, over het vraagstuk hoe individuele beslissingen over de 
taakverdelingg intern of extern ondersteund kunnen worden. Uiteindelijk bleek 
ookk behoefte te bestaan aan meer kennis over hoe deze kennis te verwerven -
inn ieder geval bij mij. 
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Vervullingg van beide behoeften vereiste een nadere analyse om tot een ge-
schiktt onderzoeksontwerp te komen. De betrokken verschijnselen bleken 
complexerr te zijn dan waarmee in de meeste vormen van onderzoek gewerkt 
wordtt - en dus te complex voor die vormen. Een voorbeeld vormt een ver-
schijnsell zoals gender of gezinnen. Beide blijken minder als eigenschap van 
eenn sociale entiteit te moeten worden gezien dan als resultaat van processen 
waarbijj wisselwerkingen zo op elkaar afgestemd raken, dat wijzigingen worden 
gecompenseerdd en dit resultaat een attractor vormt - dat wil zeggen dat het 
niett méé verandert met veranderingen in de samenstellende wisselwerkingen. 

Ditt verschijnsel van weerstand van maatschappelijke deelorganisaties tegen 
veranderingg (voor zover ongewild mede een verschijnsel van onderdrukking) 
vormtt het onderwerp van het hier gerapporteerde onderzoek. Meer in het bij-
zonderr gaat het om weerstand tegen verandering bij de verdeling van zorg en 
arbeidd binnen gezinnen. Het resultaat van dit onderzoek zou moeten zijn dat 
interventiess kunnen worden voorgesteld die mede tot wijzigingen in de ge-
noemdee taakverdeling leiden, die ook effectiever zijn in de zin dat ze tot min-
derr neveneffecten leiden dan bestaande of geplande interventies en boven-
dienn meer gratis in de zin dat ze minder nieuw onderzoek vereisen bij nieuwe 
toepassingenn (2.4). 

Opp basis van overwegingen zoals de bovenstaande kwam ik tot de volgende 
formuleringg van mijn onderzoeksprobleem in de vorm van drie deelvragen 
(1.1.7): : 
1.. Is er sprake van een persoonlijke behoefte van ouders aan een andere 

dann de klassieke taakverdeling en zo ja, hoe ziet deze eruit? Kan worden 
aangegevenn hoe zij eventuele obstakels bij de realisatie van hun voorkeur 
pogenn te overwinnen? 

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

3.. Welke onderzoeksmethodiek kan effectief bijdragen aan de productie van 
dee in de tweede vraag genoemde ondersteuning? 

Inn dit slothoofdstuk ga ik na, in hoeverre het mij mogelijk is gebleken deze 
vragenn te beantwoorden. Daartoe vat ik allereerst samen wat mijn bevindingen 
zijn,, dus welke antwoorden ik vond op de eerste en tweede vraag. Het accent 
ligtt hierbij op de activiteiten van verschillende actoren tegelijkertijd. Deze 
kwamenn in de vorige vier hoofdstukken afzonderlijk aan de orde. Het betrof 
activiteitenn van combinerende ouders, van personen en instellingen die een 
ondersteuningg kunnen geven aan deze ouders, en van sociale partners en de 
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overheid.. Ik tracht mijn antwoorden te beoordelen in termen van wat zij toe-
voegenn aan eerdere resultaten, zoals de in hoofdstuk 2 besproken benaderin-
genn vanuit de rol-, ruil- en machtstheorie. Ten tweede reflecteer ik in dit hoofd-
stukk op de kwaliteit van het onderzoek en dus op mijn antwoord op de derde 
vraag.. Hierbij komen overwegingen ten aanzien van de interne en externe 
validiteitt aan de orde. Tot slot blik ik terug. Welke vragen zijn niet beantwoord? 
Welkee kwesties dienen alsnog aan de orde te komen? 

7.22 De combinati e zorg en arbeid 

Inn het hier gerapporteerde onderzoek sta ik stil bij de vraag wat wetenschap-
pelijkk onderzoek kan inhouden, als we de resultaten willen benutten bij de 
verbeteringg van een situatie, in dit geval bij verbetering van de combineer-
baarheidd van zorg en arbeid. De moeilijkheid die moet worden overwonnen, zit 
inn de doelgerichtheid van een dergelijke verbetering. Wat aan mogelijke on-
dersteuningg wordt opgespoord - of, in meer onderzoeksmatige termen, welke 
observatiess we insluiten en welke we uitsluiten - hangt met andere woorden af 
vann wat we willen. Dit staat in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in onderzoek, 
namelijkk dat wordt gezocht naar wat onafhankelijk is van wat we willen of al-
thanss zo onafhankelijk mogelijk. 

Inn mijn analyse heb ik de vragen in dit laatste geval geïdentificeerd als wer-
kingsvragen,, en de eerstgenoemde als doelvragen. Doelvragen laten zich 
beantwoordenn via bestudering van wat stabiel herkenbaar is, gegeven eventu-
elee gebruiksdoelen. Werkingsvragen laten beantwoording toe via bestudering 
vann wat stabiel herkenbaar is, ongeacht gebruiksdoelen. Doelvragen kunnen 
derhalvee worden beantwoord door wat niet-stabiel herkenbaar is - ik sprak van 
observationelee entiteiten - stabiel herkenbaar te maken. Dit impliceert dat aan 
niet-stabiell herkenbare entiteiten iets wordt toegevoegd en later weer wordt 
afgesplitstt - ter onderscheiding van de antwoorden op respectievelijk werkings-
enn doelvragen. Een voor de hand liggende toevoeging is meer niet-stabiele 
entiteitenn in een collectief bijeen te brengen en te zien wanneer dit stabiel 
herkenbaarr wordt. Ik spreek van de vorming van collectieven die een sterke 
actorr worden. Nodig is dat de samenstellende entiteiten bepaalde activiteiten 
prefererenn boven andere en ter identificatie en selectie daarvan deelnemen 
aann een proces van convergentie dat berust op een geschikte communicatie-
off coördinatiestructuur. 

Volgenss mijn analyse impliceert dit convergentieproces, dat inperkingen wor-
denn geïdentificeerd, dat bevoegdheidstoedelingen totstandkomen, dat een 
handelingsruimtee gevormd wordt en dat gezorgd wordt voor handhaving en 
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onderhoudd van de desbetreffende collectieven (zie 2.4.2). Tevens dient het 
mogelijkk te zijn een eventuele convergentie te herkennen, dus te kunnen con-
staterenn dat een collectief stabiel herkenbaar wordt. 

Watt in het proces van convergentie wordt toegevoegd, omvat dus instructies 
aann adressanten om het eigen en het gezamenlijke handelen zo in te richten, 
datt inderdaad van convergentie sprake is. Wat later weer wordt afgesplitst zijn 
juistt deze instructies - waar nu echter van bekend kan zijn dat ze bij imple-
mentatiee leiden tot convergentie, c.q. tot collectieven met bepaalde eigen-
schappen.. De toevoeging en afsplitsing kunnen derhalve ertoe leiden dat ken-
niss wordt verworven over welke communicatiestructuren in collectieven tot 
welkee vormen van stabiele herkenbaarheid leiden, met welke eigenschappen. 
Off anders gezegd, dat kennis wordt verworven over welke vormen van coördi-
natiee de manifestatie van sterk actorschap ondersteunen. Deze kennis kan 
vervolgenss worden benut om het ontstaan van nieuwe collectieven te bevorde-
ren,, c.q. te handhaven. 

Dee bovengenoemde analyse heb ik op vier typen observaties toegepast. De 
eerstee stammen van ouders die trachten zorg en arbeid te combineren, de 
tweedee van sociale instituties die ouders hierbij trachten te ondersteunen, de 
derdee van sociale partners, de vierde uit notities van verschillende ministeries 
enn van door ministeries ingestelde werkgroepen. Hieruit resulteerden aan vier 
soortt adressanten gerichte instructies om tot collectieven te komen en stabiele 
herkenningg mogelijk te maken. 

Dee opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: in 7.2.1 vat ik de instructies aan de 
vierr typen adressanten afzondertijk samen. Vervolgens vat ik in 7.2.2 samen 
hoee deze hun activiteiten kunnen combineren. De kwaliteit van deze uitwisse-
lingg tussen collectieven evalueer ik in 7.2.3. In 7.3 ga ik na hoe valide de rede-
neringg is die ik voor mijn vormgeving hanteerde. Met de vaststelling dat er 
meerr onderzoek met verantwoorde theorievorming nodig is voor meer gedeel-
dee zorg en gedeelde arbeid, sluit ik in 7.4 af. 

7.2.17.2.1 De actoren afzonderlijk 

Hett antwoord op mijn eerste vraag lijkt weinig controversieel. Alle antwoorden 
omvattenn in een of andere vorm kritiek op de klassieke taakverdeling binnen 
hett gezin. Die wordt door individuele ouders als ongewenst ervaren of, meer 
algemeen,, vertoont een te strikt karakter. De antwoorden bevatten verande-
ringsrichtingen,, die zich laten analyseren als instructies. Deze kunnen als volgt 
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wordenn samengevat, met de nadruk op de instructies om tot collectieven en 
stabielee herkenbaarheid te komen. 

CombinerendeCombinerende ouders 

Combinerendee ouders blijken een redelijk samenhangend geheel van instruc-
tiess te kunnen leveren om handelingsruimte te verwerven en daarmee tot een 
afgeschermd,, c.q. stabiel herkenbaar collectief te komen. Men beveelt regelin-
genn aan op het gebied van wonen, arbeidsverdeling met de partner, vrije tijd, 
werktijdenn en arbeidsvoorwaarden. Zodra er kinderen zijn, wordt het van be-
langg geacht, mede met behulp van diverse opvoedkundige waarden en beel-
denn over het 'goede' leven, de stabiele herkenning van het gezin te bevestigen 
enn daardoor een herverdeling van bevoegdheden en taken mogelijk te maken 
enn in stand te houden. Op dit proces staat soms nogal wat druk, waardoor het 
moeilijkk wordt de benodigde convergentie te realiseren. Vrouwen laten zich 
doorr hun 'biologische klok' leiden. Dertig jaar lijkt voor vrouwen een kritische 
grenss te vormen voor de beslissing aan kinderen te beginnen. Deze druk heeft 
nogall eens als neveneffect dat de komst van kinderen (te) lang wordt uitge-
steld. . 

Datt ouders een vorm van sterk actorschap bereiken, wordt onder meer mani-
festt door het feit dat men instrueert uiteenlopende vormen van kinderopvang 
binnenn het gezinsbereik te halen. Hieronder valt, naast of bij gebrek aan for-
melee kinderopvang, een beroep op familieleden - bij voorkeur zodat hierbij 
geenn nieuwe afhankelijkheid ontstaat. Ook wordt aanbevolen netwerken van 
familie,, buren en andere ouders op te bouwen, samenlevingsverbanden 
waarinn men wederzijds een beroep op elkaar kan doen, en daarmee tegelij-
kertijdd de eigen autonomie kan versterken. 

Ouderss ondervinden vooral veel problemen in de wisselwerking met collectie-
venn die reeds een relatief sterk actorschap kennen. Hiertoe behoren in het 
bijzonderr de werkgevers, die eisen kunnen stellen aan werktijden en werkom-
vang.. Het blijkt mogelijk suggesties te doen om verandering in de wisselwer-
kingg met de werkgevers te realiseren. Hiertoe behoort het aangaan van onder-
handelingen,, met als argument onder meer dat de kwaliteit van de arbeids-
prestatiee omhooggaat, naarmate meer zorg aan kinderen kan worden besteed 
enn omgekeerd. Er blijken echter aanvullende argumenten nodig. Vooral de 
bevoegdheidstoedelingg van gezinnen waarvan een of beide ouders een hoge-
ree managementfunctie hebben, blijkt nog weinig onderhandelbaar. 
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Tott de aanvullende argumenten behoren kwaliteitsoverwegingen met verwij-
zingg naar algemene waarden als 'het er zijn voor kinderen', 'sociale verant-
woordelijkheid',, 'zingeving en levensverrijking', 'onafhankelijkheid' en 'vrijheid'. 
Inn de beleving van ouders wordt nog te weinig aandacht besteed aan wat er 
nodigg is om dergelijke waarden praktisch vorm te geven. Hier is extra onder-
steuningg en gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid onontbeerlijk. 

DeDe sociale infrastructuur rond gezinnen 

Ondersteunendee instellingen en personen pogen de greep van gezinnen op 
hett combineren van zorg en arbeid te versterken. Zij instrueren om uittreding 
uitt de (als beperkt ervaren) gezinscultuur te faciliteren evenals toetreding tot 
dee wereld buiten het gezin - niet alleen die van beroepsarbeid, maar ook die 
vann de cultuur en het maatschappelijk leven in het algemeen. De instructies 
betreffenn met name laagopgeleide, allochtone en autochtone vrouwen. 

Will de desbetreffende ondersteuning effectief zijn, dan wordt een integrale 
aanpakk aanbevolen, waarbij niet alleen deze vrouwen zelf tot verandering 
gemotiveerdd worden, maar ook hun omgeving (gezins- en buurtsysteem). 
Benadruktt wordt dat alleen de vorming van collectieven het gewenste effect 
heeft. . 

Dee betrokken groep blijft relatief zwak, in de zin dat wordt aanbevolen meer 
ondersteuningg te bieden aan bijstandsvrouwen bij de cultuuromslag van een 
zorgendd naar een werkend bestaan. Er is maatwerk nodig. Wordt die niet ge-
geven,, dan bestaat er een goede kans dat sterke actoren in de omgeving 
dominerenn en zodoende actorschap beperken en onderdrukken. Als aanvul-
lendee activiteiten zijn oefenruimtes nodig waarin tussenstappen kunnen wor-
denn gezet om 'uittreden' en 'toetreden' mogelijk te maken. Het blijft moeilijk 
voldoendee handelingsruimte te verwerven om zich als sterke actor tot bijvoor-
beeldd werkgevers te verhouden. De competenties die de te adresseren vrou-
wenn opdoen bij het runnen van een gezin, kunnen hierbij als uitgangspunt 
wordenn gebruikt. Het gaat er onder meer om te komen tot flexibele werktijden, 
beteree voorwaarden voor scholing en flexibel opneembaar verlof. Een ziens-
wijzee op arbeid als gezinsstrategie is ondersteunend voor de zelfhandhaving 
vann gezinnen en maakt daarmee een stabiele herkenning mogelijk. 
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DeDe sociale partners 

Ookk de sociale partners blijken een veelheid aan ideeën te hebben ontwikkeld 
omm het actorschap van ouders en gezinnen te versterken. Hiertoe behoren 
maatregelenn en instructies ter zake van ouderschapsverlof, positieve actie, 
bevorderingg van deeltijdwerk. Zorg wordt hierbij door werknemersorganisaties 
breedd opgevat, met name om de solidariteit onder de werknemers te handha-
ven.. Aanvullende instructies zijn noodzakelijk, aangezien er van werkgevers-
zijdee een duidelijke tendens bestaat om een sterk actorschap van hoger op-
geleidenn en leidinggevenden te beperken of dit te verzwakken door de koppe-
lingg van bijvoorbeeld bedrijfskinderopvang aan uitsluitend vrouwelijke werkne-
mers.. Ook hier is aandacht voor oefenruimtes, bijvoorbeeld ouderschapsverlof 
alss opstap naar een deeltijdcontract, van belang. 

Onderhandelingenn op het niveau van onder meer het bedrijfsbelang - als ken-
merkk van sterk actorschap van ouders - worden niet of nauwelijks aanbevolen. 
Hierr wordt nog gewerkt met een taalstructuur waarin de scheiding van activi-
teitenn ten behoeve van werk en gezin centraal staat (met termen als kosten en 
verlies).. Er is sprake van een exclusie van gezinsverantwoordelijkheden bin-
nenn arbeidsorganisaties en daarmee van een effectieve verzwakking van het 
actorschapp van gezinnen. 

Eenn interessante ingang voor verandering van de genoemde taalstructuur 
vormtt het principe voor wat, hoort wat, waarbij individuele ouders meer vrijhe-
denn en bevoegdheden krijgen in ruil voor een werkinzet die in sterke mate 
doorr de eisen van het werk wordt bepaald. Dit principe kan tot een andere 
taalstructuurr leiden, maar impliceert ook conflicten. Het meest duidelijke ob-
stakell bij de vorming van sterk actorschap is de nadruk op niet-collectieve 
regelingenn binnen het bedrijfsleven. 

DeDe landelijke overheid 

Dee landelijke overheid probeert tot de vorming van collectieven te komen door 
tee instrueren tot de vorming van een pluriforme maatschappij, tot gelijke rech-
tenn voor mannen en vrouwen, gelijke kansen, vrijheden en verantwoordelijk-
heden.. Een alternatief op de bestaande beeldvorming in termen van manne-
lijkheidd en vrouwelijkheid is nodig. Hierin speelt vooral een verschuiving van 
rollen,, betaling en verantwoordelijkheid. Instructies om tot sterk actorschap 
c.q.. om op het niveau van collectieven tot stabiele herkenning te komen, zijn 
slechtss in beperkte mate te vinden. 
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Inn  het geanalyseerde materiaal wordt betrekkelijk weinig aandacht besteed 
aann de vorming van collectieven in termen van onderlinge wisselwerking en 
vann coördinatiestructuren. Het gaat in de beleidsnota's om het aanbrengen 
vann kenmerken voor stabiele herkenning: financiële prikkels voor werkgevers, 
tegemoetkomingenn voor kinderopvang en campagnes om tot wel omschreven 
enn concrete wijzigingen te komen - veeleer dan om bijvoorbeeld veranderingen 
vann competentie (en dus tot nieuwe bevoegdheidstoedelingen) of tot nieuwe 
vormenn van aanvullende ondersteuning. 

Mett de desbetreffende ondersteuning in termen van de stabiele herkenning 
vann collectieven (c.q. sterk actorschap) lijkt nog weinig ervaring te bestaan. Er 
wordtt aanvullend onderzoek voorgenomen. Hierbij wordt vooral gedacht aan 
monitoringg van zorgparticipatie van mannen, emancipatie-effectrapportages en 
verdisconteringg van onbetaalde zorgarbeid in economische modellen en sta-
tistieken.. Te veel wordt gedacht in algemene vormen van ondersteuning. Er 
wordtt geen of nauwelijks aandacht besteed aan de wijze waarop wenselijke 
vormenn van zorgparticipatie of gewenste observaties, in termen van modellen, 
tott stand moeten komen42. 

7.2.27.2.2 De communicatie tussen actoren 

Inn deze paragraaf bespreek ik de resultaten van mijn studie, in het bijzonder 
waarr het veranderingen in de wisselwerking tussen actoren betreft die moeten 
leidenn tot de vorming, versterking en in standhouding van sterk actorschap van 
gezinnenn met combinerende ouders. Het gaat om de aard van de instructies 
betreffendee de wijze van communicatie, c.q. van coördinatie. Hierbij valt te 
verwijzenn naar twee componenten: de keuze van de vier actoren en de aard 
vann hun wisselwerking. 

Zoalss eerder aangegeven berustte de keuze van de vier te versterken actoren 
opp logische en redelijke argumenten. Logisch in de zin dat de keuze van het 
gezinn en van de overheid voor de hand ligt, en redelijk in de zin dat bijvoor-
beeldd de als een actor tezamen genomen organisaties grote overeenstemming 
inn hun functioneren vertonen. Achteraf kan worden geconcludeerd dat deze 
keuzee niet strijdig lijkt met wat werd gevonden. Ondanks alle verschillen vor-
menn de geïnterviewde ouders een groep met een duidelijk oogmerk, namelijk 
hett scheppen van een beschermde omgeving voor het combineren van zorg 
enn arbeid. Hetzelfde geldt voor de ondersteunende instellingen, zij het dat 
hierbijj gaat om een groep die haar bestaan ontleent aan wat de ouders willen. 
Dee sociale partners vormen eveneens een duidelijke categorie: in de wissel-
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werkingg met arbeidsorganisaties blijven ouders relatief zwak. Ook de landelijke 
overheidd kent, ondanks alle verscheidenheid aan belangen en visies, een 
gemeenschappelijkee attitude, namelijk een relatief grote aandacht voor ge-
wenstee veranderingen en een geringe aandacht voor versterking van het ac-
torschapp van ouders. 

Gebrekk aan wederzijdse communicatie en samenwerking, met inachtneming 
vann eikaars perspectief, blijkt als een belangrijke reden te moeten worden 
gezienn voor het voortbestaan van de klassieke taakverdeling binnen het gezin, 
enn derhalve de aanleiding tot deze studie in aanzienlijke mate te verklaren. Dit 
gebrekk komt zowel binnen het gezin voor als tussen de vier genoemde acto-
ren.. Uit het laatste volgt dat versterkende interventies vooral de constructie 
vann collectieven op het niveau van de actoren gezamenlijk moeten betreffen, 
duss de versterking van de ene van de vier groepen ten opzichte van de ande-
re.. Waar deze versterking het meest nodig lijkt, is tussen gezin en arbeidsor-
ganisatie.. Hier worden de meeste stereotypen gevonden, de minst flexibele 
taalstructuren.. Opvallend in dit verband zijn uitlatingen aan werkgeverszijde 
zoals:: een manager behoort niet in deeltijd te werken (hoofdstuk 3) of: als je 
kiestt voor een werkweek van vier dagen lijkt het alsof je minder bezield bent 
(hoofdstukk 5). Dergelijke zinsneden verwijzen naar een taalstructuur die in 
relatiee tot de taken waar combinerende ouders voor staan zeer beperkt is, en 
belemmerendd werkt. 

Veranderingenn komen slechts moeizaam op gang. Beide genoemde groepe-
ringenn hebben hun doelen of standpunten, maar van een evenwichtige wis-
selwerkingg is nauwelijks sprake. Dit valt sterk te betreuren. Ouders die als 
sterkee actor optreden, blijken immers tevens veel 'ruimte' te hebben om als 
entrepreneurr op te treden, met een grote meerwaarde voor arbeidsorganisa-
ties.. Deze laatste hebben echter nog steeds de tendens hun grens tussen 
binnen/buiten,, tussen inclusie en exclusie, zodanig te kiezen, dat van deze 
competentiee niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Dit is een onnodige 
verarming:: werknemers die mede hun eigen belang weten te realiseren, vor-
menn niet noodzakelijk een verliespost zoals bedrijven nog lijken te denken. 
Eenn grotere aandacht voor de wisselwerking tussen ouders en arbeidsorgani-
satiess ligt zodoende voor de hand, c.q. méér aandacht voor de ontwikkeling 
vann een taalstructuur die beide groepen de gelegenheid biedt tezamen als 
(stabiell herkenbaar) collectief op te treden. Deze kan een competentie- of 
bevoegdheidstoedelingg mogelijk maken die aan de 'ondernemende combine-
rendee werknemer' een centrale plaats toekent (hoofdstuk 5). Regelingen ten 
behoevee van een evenwichtige balans tussen zorg en arbeid dienen met an-
deree woorden niet beperkt te blijven tot het arbeidsvoorwaardenbeleid, maar 
medee de kern te vormen van het bedrijfsproces. Een en ander impliceert dat 
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investeringg in bedrijfskinderopvang niet de enige taak is. Ondersteuning van 
dee wisselwerking speelt een centrale rol, inclusief de communicatie met men-
senn die vanwege verlof of deeltijdwerk niet op de werkplek aanwezig zijn, en 
inclusieff het soepel en flexibel overnemen van taken. 

Ondersteunendee interventies ten behoeve van collectiefvorming tussen de vier 
groepenn betreffen mede de wisselwerking tussen ouders, sociale infrastructuur 
enn arbeidsorganisaties. Combinerende ouders blijken over een groot arsenaal 
aann activiteiten te beschikken om eigen en omgevingsresources te benutten, 
zoalss diverse vormen van kinderopvang. Méér dan uit ander onderzoek tot 
dusverr komt uit mijn onderzoek bijvoorbeeld naar voren dat familie-, buurt- en 
vriendennetwerkenn een essentiële hulpbron vormen. Reorganisaties en 
schaalvergrotingg in bedrijven, waarbij van werknemers een toenemende mobi-
liteitt gevraagd wordt, bemoeilijken de instandhouding van dit soort netwerken 
enn kunnen derhalve tot verzwakking van gezinnen als actor leiden, in plaats 
vann tot versterking. Hoe meer deze sociale infrastructuur ontbreekt, hoe meer 
menn in de toekomst rekening moet houden met omvangrijke bedrijfsinvesterin-
genn op het gebied van de kinderopvang. Dit suggereert onder meer een ver-
bredingg van het begrip corporate responsibility: dit zou mede meer verant-
woordelijkheidd moeten inhouden voor investeringen in informele en formele 
delenn van de sociale infrastructuur inzake arbeid en zorg 

Hett spreekt vanzelf dat sommige gezinnen sterker zijn als actor dan andere. 
Eenn duidelijke behoefte aan versterking blijkt met name bij allochtone en au-
tochtonee gezinnen waarvan de vrouwen een lage opleiding hebben. Bij hen is 
(nog)) geenszins sprake van veranderingen in de bevoegdheidstoedeling van 
zorgg en arbeid - vooral door het ontbreken van een wisselwerking met andere 
actoren,, onder meer via een plaats op de arbeidsmarkt. Ook hier heeft het zin 
tee zoeken naar andere taalstructuren en naar mogelijkheden om de 'oude' aan 
tee passen, mogelijk nog meer dan te zorgen voor werkgelegenheid. Onderdeel 
vann deze taalstructuur zouden termen moeten vormen met een 'tussen' ka-
rakter,, zoals bijvoorbeeld het begrip 'oefenruimte'. Zoals in hoofdstuk 4 naar 
vorenn kwam, hebben zulke ruimtes groot belang in de zin dat (tijdelijk) een 
beroepp wordt gedaan op zelfbeheer en op het combineren van een Melkert-
baann en kinderopvang. Meer algemeen wordt gewezen op de noodzaak van 
eenn uitbreiding van bevoegdheidstoedelingen. 
Eenn in dit verband belangrijke bevinding is dat taalstructuren waarbij de nadruk 
ligtt op de eigenheid van lokale culturen een mogelijk minder positief effect 
hebbenn (in de richting van een sterker actorschap) dan men zou verwachten. 
Zee lijken een uitbraak en grotere wisselwerking met andere culturen veeleer te 
belemmeren. . 
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Verderr valt op te merken dat de regelgeving van de bijstandswet weinig open-
heidd laat zien, juist voor wisselwerking met andere actoren zoals arbeidsorga-
nisaties.. Zo is er geen sprake van een aanpassing aan vrouwen die, uitstro-
mendd uit de bijstand, gezien hun inkomen, alleen de keus hebben full-time te 
werken.. Ook geldt dat de huidige consumentencultuur, met de nadruk op het 
standaardgezin,, weinig (oefen-)ruimte toe laat. 

Anderee gelegenheden waarin meer 'ruimte' gunstig kan werken, vormen de 
tweee perioden waarin een eventueel sterk actorschap van gezinnen het sterkst 
bedreigdd wordt. Ten eerste de periode waarin een beslissing wordt genomen 
overr het krijgen van kinderen. Deze wordt vaak uitgesteld, omdat aan de 
noodzakelijkk geachte afscherming - en -inperking nog niet is voldaan met als 
mogelijkk gevolg een verspilling van motivationele, conceptuele en fysieke 
hulpmiddelen,, ook voor arbeidsorganisaties. Ten tweede de periode vlak na 
dee geboorte van kinderen, waarin beslissingen moeten worden genomen over 
bijvoorbeeldd het opnemen van het ouderschapsverlof en de omzetting van een 
fulltimee contract in een deeltijdcontract. 

Dee overheid heeft een betrekkelijk goede track record in termen van algemene 
maatregelenn en investeringen in secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat geldt 
veell minder voor de wijze waarop zij leiding geeft aan de wisselwerking tussen 
actorenn zoals arbeidsorganisaties en gezinnen. Vaak lijkt verwarring te be-
staann tussen wat doel is en wat middel, bijvoorbeeld in het geval van een an-
deree taakverdeling tussen zorg en arbeid. Hier is het doel een grotere ruimte in 
hett kiezen van een passende taakverdeling - waardoor die taakverdeling zelf 
alss doel verschijnt, maar het realiseren daarvan tevens middel is tot dat doel. 
Dee overheid zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren door veeleer dan als 
subsidiëntt van praktische voorzieningen, als coördinator van de informatie-
stromenn tussen de actoren op te treden, met name door taalstructuren te on-
dersteunenn waarin zowel de pluriformiteit van de maatschappij centraal staat 
alss de onderlinge ondersteuning. Ik denk hierbij niet aan het idee van rechten 
enn plichten, maar aan het idee van wisselwerking tussen sterke actoren - met 
alss aspecten eerlijkheid, transparantie en respect, en onderlinge handelings-
ruimte. . 

Eenn direct gevolg van een andere wisselwerking kan zijn, dat handelingsruimte 
ontstaatt op andere niveaus. Zo bijvoorbeeld valt te denken aan meer variabele 
woonvormen,, waarbij standaard gezinspatronen niet langer het (unieke) uit-
gangspuntt vormen. De instructies uit dit onderzoek vestigen daarnaast de 
aandachtt op zowel het belang van ondersteuning bij de opvoeding van kinde-
renn als op het belang van de persoonlijke ontwikkeling van ouders. 
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Tott slot zij nog gewezen op de overeenkomst tussen mijn bevinding dat een 
belangrijkk knelpunt ligt in de wisselwerking gezin-arbeidsorganisaties en de 
zienswijzee in een recent gepresenteerd voorstel voor een project 'Werk en 
Leven',, geïnspireerd op het Amerikaanse onderzoeksproject Relinking Life and 
Work.. Dit voorstel beoogt vanuit de invalshoek van een betere balans tussen 
werkk en persoonlijk leven bedrijven te helpen om competenties zoals innova-
tie,, creativiteit en samenwerking te ontwikkelen, en tegelijkertijd medewerkers 
tee helpen meer grip op hun eigen (familie-)leven te krijgen (Boelens en van 
Irenn 1999). Deze overeenkomst ondersteunt mijn bevinding, maar is ook be-
langrijkk ter rechtvaardiging van mijn research-design. Net zo min als in mijn 
werkk wordt in genoemd onderzoek zorg opgevat als een eigenschap van indi-
viduen.. In beide gevallen wordt dit veeleer gezien als een eigenschap van de 
wisselwerkingg tussen maatschappelijke deelorganisaties. 

7.2.37.2.3 Beleidsondersteuning 

Uitgangspuntt van dit proefschrift vormde een verschijnsel dat men op ver-
schillendee manieren kan interpreteren, maar waarbij men zeker niet kan voor-
bijgaann aan een interpretatie als beleidsprobleem. Het is immers het directe 
gevolgg van een serie veranderingen in waarden en standpunten die uiteindelijk 
leiddenn tot maatregelen waarbij een meer 'open' toegang tot de markten en 
discoursenn van zowel arbeid als zorg nagestreefd wordt, dus ongeacht ge-
slachtt of andere 'persoonlijke' eigenschappen. Anders dan verwacht leidden 
dergelijkee maatregelen niet tot wat was bedoeld. Hiermee rees de vraag hoe 
dann wel te werk te gaan. Om deze algemene vraag te kunnen beantwoorden 
hebb ik andere vragen moeten formuleren. 

Dee beantwoording van die vraag leidt in eerste instantie tot twee typen resul-
taten.. Het eerste luidt dat maatregelen alleen dan effectief kunnen zijn, zoals 
beoogd,, indien het gaat om interventies op stabiel herkenbare entiteiten, of 
zoalss ik die eerder noemde, collectieven, c.q. collectieven die als sterke actor 
kunnenn functioneren. Die entiteiten zijn er niet zonder meer. Daarom moeten 
wee nagaan hoe we die tot stand kunnen brengen. De hiertoe strekkende in-
structiess vormen het tweede resultaat. 

Interessantt is dat deze beide resultaten tevens een derde resultaat impliceren. 
Ditt is wat men een grounded conclusie kan noemen (Glaser en Strauss 1967). 
Eenn eerste onderdeel daarvan vormt de overweging dat maatschappijen een 
groott aantal stabiel herkenbare collectieven kennen. Die vormen wat men 
waardengemeenschappenwaardengemeenschappen kan noemen: de leden hebben voldoende met 
elkaarr te maken om elkaar te herkennen, kennen persoonlijke waarden naast 
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dee gemeenschappelijke waarop het voortbestaan van hun collectieven berust, 
enn slagen erin zich tegen verandering te verzetten. Een tweede onderdeel 
vormtt de overweging dat deze waardengemeenschappen functioneel kunnen 
zijn,, maar ook hun tijd kunnen overleven. Daardoor verliezen ze echter niet 
meteenn de kenmerken die hen waardevol maakten. Ze zullen zich tegen ver-
anderingg verzetten, zeker ais die van buitenaf opgelegd wordt. Een derde 
overwegingg is derhalve dat behalve doelmaatregelen (maatregelen die een 
gewenstee toestand impliceren), ook werkingsmaatregelen nodig zijn (maatre-
gelenn die tot nieuwe waardengemeenschappen leiden), zodat op die gemeen-
schappenn afgestemde doelmaatregelen effectief kunnen zijn. 

Hett ligt voor de hand te verwachten dat er een relatie bestaat tussen beide 
typenn maatregelen. Te denken valt aan werkingsmaatregelen die tot het ont-
staann van 'maffiagemeenschappen' leiden, met een grote weerstand tegen 
verandering,, waarbij alleen bepaalde doelmaatregelen effectief zijn (zoals het 
versterkenn van corruptie, bijvoorbeeld door verlaging van salarissen enz.). Het 
nadeell van maffiagemeenschappen is dat zij de waarden van andere ge-
meenschappenn lijken 'weg te zuigen'. Gezien dit derde resultaat kan men 
vermoedenn dat het genoemde verschijnsel - onverwachte weerstand tegen 
veranderingg bij de taakverdeling binnen het gezin - het directe gevolg is van 
hett ontbreken van geschikte werkingsmaatregelen (en dus niet van het ont-
brekenn van doelmaatregelen). Naar ik meen vestigt mijn onderzoek de aan-
dachtt op deze lacune en doet het voorstellen ter opvulling daarvan. Het kan 
duidelijkk maken dat het hebben van kinderen niet een eigenschap van ouders 
off gezinnen is, maar dat deze wel de belangrijkste, maar niet de enige be-
heerderss zijn van de processen van opvoeding en verzorging. Veel maatrege-
lenn lijken juist te zeer van persoonlijke eigenschappen uit te gaan en daardoor 
uiteindelijkk fragmentarisch en niet-effectief uit te werken. 

Eenn belangrijk onderdeel van processen vormt de communicatie tussen de 
samenstellendee delen. Wat ten aanzien van gezinnen vooral blijkt te ontbreken 
iss een geschikte en directe vorm van wisselwerking met arbeidsorganisaties. 
Dezee laatste dragen beelden uit die in de huidige tijd als 'verkeerd' worden 
gezien.. Via de aangeboden arbeidsomstandigheden worden medewerkers 
gedwongenn die beelden ook binnen het gezin te brengen. Daarmee wordt 
onrechtt gedaan aan het zelforganiserend vermogen van medewerkers - een 
vermogenn dat kennelijk andere werkingsmaatregelen behoeft om tot de ge-
wenstee resultaten te leiden. 

Dee vormgeving van het combinatiescenario dat de rijksoverheid momenteel als 
richtsnoerrichtsnoer voor beleid heeft aanvaard, zou op grond van mijn bevindingen 
ondersteundd kunnen worden door een werkingsmaatregel in de zin van een 
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communicatie-- en ontschottingsscenario. Hierin staat niet alleen een tijdruim-
telijkee invalshoek centraal, overeenkomstig de adviezen van de commissie 
Dagindeling,Dagindeling, maar bovenal de wederzijdse ondersteuning van de doelen van 
dee diverse actoren. Implementatie van deze ondersteuning kan zowel tot col-
lectievenn van sterke actoren leiden die ook zelf sterke actor zijn, maar ook tot 
dee stabiele herkenning van nieuwe actoren. 

Dee antwoorden van de respondenten suggereren een aantal speciale aan-
dachtspuntenn bij deze implementatie. Beoogd wordt vooral het verschil met 
bijvoorbeeldd de toetsing van machtstheorieën duidelijk te maken (zie 2.3.3). 
Hett gaat om suggesties voor 'algemeen' onderzoek, onderzoek naar de relatie 
tussenn de vorming van collectieven en hun (gewenste) manifestatie. Van be-
langg is dat de resultaten beleid mogelijk lijken te maken, zonder dat veel aan-
vullendd onderzoek nodig zal zijn (de resultaten lijken in hoge mate gratis; zie 
2.2.2).. De volgende onderzoeksvragen leveren vanzelfsprekend geen uitput-
tendee lijst: 

 Welke werkingsmaatregelen, dus maatregelen die nieuwe collectieven 
doenn ontstaan, leiden tot welke nieuwe communicatieprocessen ? 

 Hoe kunnen combinerende ouders stem verwerven als actor in arbeids-
processen? ? 

 Hoe kan de positie van 'achterblijvende' actoren (bijvoorbeeld laagopge-
leidee ouders) worden versterkt? 

 Hoe kan de taalstructuur die gendergeladen toeschrijvingen ondersteunt, 
snell en tijdig worden bijgestuurd? 

7.33 Verantwoordin g 

Inn de vorige paragraaf vatte ik mijn resultaten samen en op basis daarvan gaf 
ikk aan in hoeverre die afwijken van wat in andere onderzoeken wordt gevon-
den.. Centraal stond hierbij het onderscheid tussen doel maatregelen en wer-
kingsmaatregelen,, met als onderliggend onderscheid dat tussen doel- en wer-
kingsvragen.. In deze paragraaf wil ik nagaan in hoeverre mijn resultaten staan 
alss direct gevolg van de gebruikte methodiek. Daartoe is wederom een sa-
menvattingg nodig, nu van de redenering die bij de vormgeving daarvan is ge-
bruikt. . 
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Kernpuntt van deze redenering is de vraag wat als waarneming wordt ingeslo-
tenn en wat wordt uitgesloten. Insluiting en uitsluiting zijn hierbij waarnemerge-
bonden:: het is niet noodzakelijk dat iedere waarnemer tot dezelfde resultaten 
komt.. Dat is echter wel mogelijk, al is er dan sprake van een speciaal geval. 
Klassiekk onderzoek kenmerkt zich zelfs door het streven ieders waarnemingen 
zoo in te sluiten dat ook hun uitsluiting voor ieder waarneembaar en toeganke-
lijkk is (zie 1.7.2 en 2.4.1). Waar dit mogelijk blijkt, kan men de ingesloten waar-
nemingenn combineren tot betere waarnemingen. Gezien de algemeen toegan-
kelijkee uitsluiting kunnen deze laatste vervolgens in ieders handelen gebruikt 
wordenn zonder dat aanvullend onderzoek nodig is. 

Vaakk blijkt overigens niet meer dan een convergentie van zulk een in- en uit-
sluitingg mogelijk en blijven de grenzen tussen beide 'doorlaatbaar'. Ook dit is 
echterr een speciaal geval. Mogelijk veel gebruikelijker is dat men het proces 
vann in- en uitsluiten kan continueren zonder dat een samenvallen wordt her-
kend.. De insluiting blijft in dit geval gebonden aan het hier en nu van individu-
elee waarnemers en de uitsluiting aan het beoogde gebruik (doelafhankelijk-
heid). . 

Bijj het door mij onderzochte verschijnsel meen ik vooral met deze laatste situ-
atiee te maken te hebben gehad. Ik zocht naar een manier hoe alsnog tot een 
minderr individuele in- en uitsluiting te komen. Als methode koos ik een aantal 
waarnemerss te combineren tot een collectief waarbij in- en uitsluiting alsnog 
samenvallen:: die van de betrokken waarnemers individueel en gezamenlijk. 
Dezee combinatie duidde ik aan als de herformulering van een doelvraag als 
werkingsvraag. . 
Hett proces van collectiefvorming kan op verschillende manieren worden be-
schreven.. Als voorbeeld valt te denken aan de beschrijving in termen van het 
ontstaann van een handelingsruimte (zie 1.7): de betrokken waarnemers kun-
nenn variatie aanbrengen in de wijze waarop ze eikaars handelingen waarne-
men,, en in de wijze waarop ze hun handelingen op die waarnemingen base-
ren.. Deze variatie maakt het mogelijk hen collectief stabiel herkenbaar te ma-
kenn - dus als iets waarbij alsnog van een samenvallen van in- en uitsluitingen 
sprakee is, namelijk van die van de interne waarnemers gezamenlijk en van die 
vann andere waarnemers (inclusief de interne waarnemers). Het proces van 
collectiefvormingg laat zich eveneens beschrijven als een bevoegdheidstoede-
lingg waarbinnen deelnemers kunnen handelen en waarmee wordt gezocht 
naarr wat het te vormen collectief kan helpen handhaven. Dit laatste omvat 
bijvoorbeeldd communicatieve restricties op de wisselwerking tussen deelne-
merss (door mij als taal aangeduid). Deze kunnen mede de aanduiding van 
communicatievee waarden omvatten, zoals eerlijkheid in de zin dat deelname 
geenn speciale voordelen biedt boven niet-deelname (2.4.2). 
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Alss vergelijkbare en zelfs gelijkwaardige formulering sprak ik van een afscher-
mingg - en - inperking waardoor de betrokkenen binnen het collectief als sterke 
actoractor van de eerste soort fungeren; hun handelingen baserend op vanuit 
standpuntenn binnen het collectief combineerbare en daardoor te verbeteren 
waarnemingenn en tegelijkertijd een sterke actor van de tweede soort vormen 
tenn opzichte van wie hun collectief waarneemt (zie 2.4)43. Deze tweede for-
muleringg maakt duidelijk dat een cascade van afschermingen - en - inperkin-
genn - mogelijk is, waarbij uiteindelijk beide typen sterke actoren convergeren. 

Dezee en andere formuleringen leidden tot het ontwerp van een onderzoeksop-
zett (2.4.3). Hierin werden twee soorten resultaten onderscheiden. Het ene 
omvatt instructies om tot collectiefvorming te komen; het andere instructies om 
vastt te stellen dat de beoogde stabiele herkenbaarheid is bereikt, c.q. om de 
eigenschappenn van het resulterende collectief te achterhalen. Tussen beide 
werdd een relatie verondersteld. Wie geschikt gekozen instructies van de eerste 
soortt opvolgt, maakt een collectief mogelijk met gewenste eigenschappen. In 
gevall van herhaalbare in- en uittreding tot het collectief kan men hier net als in 
klassiekk onderzoek de term generalisatie hanteren. 

Inn termen van de bovenstaande samenvatting laten zich twee vormen van 
beoordelingg van de resultaten van mijn onderzoek onderscheiden. Ten eerste 
kunnenn we oordelen in termen van wat zich laat aanduiden als interne validiteit 
(7.3.1).. Hieronder versta ik dat de feitelijke manier van verzamelen van waar-
nemingenn en van ordenen overeenstemt met de beoogde manier om tot re-
sultatenn te komen (zie ook 't Hart e.a. 1996). Ten tweede kunnen we oordelen 
inn termen van wat men externe validiteit kan noemen (7.3.2). Met deze term 
verwijss ik naar de mogelijkheid dat mijn methode meer zichtbaar maakt dan in 
hett 'ruwe' materiaal al zichtbaar is. Hierbij denk ik aan de fase waarin ik zinnen 
uitt beleidsnota's van de overheid als observaties heb opgevat om die vervol-
genss naar de wijze van mijn eigen onderzoeksopzet te ordenen. Dit kan iets 
opleverenn dat meer generaliseerbaar is in de boven bedoelde zin dan reeds in 
dee nota's wordt beoogd. 

7.3.17.3.1 Interne validiteit 

Dee geboorte van een kind is in het dagelijks leven niet iets waar velen aan 
twijfelen,, ledere bezoeker heeft opmerkingen over de baby - op wie die lijkt, 
hoee mooi (of lelijk) die is, wat zijn of haar mogelijke toekomst is. Kennelijk 
ondervindtt men op kraambezoek geen problemen bij de observationele inslui-
tingg (het hoofdje dat men boven de dekens uitziet), en de observationele uit-
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sluitingg {dat het niet om een zeehondbaby gaat). Wie onderzoek wil doen, 
heeftt daarentegen wel problemen, vooral bij de observationele uitsluiting: moet 
hett onderzoek ook een DNA-test omvatten? Deze problemen doen zich in nog 
sterkeree mate voor, wanneer men de betekenis van de geboorte wil achterha-
len.. De baby in de wieg is voor ouders mogelijk een blijde gebeurtenis, voor de 
werkgeverr een verlofopname, voor de bedrijfsvereniging een ziektegeval, voor 
dee kinderopvang een plaats op de wachtlijst etc. 

Inn mijn onderzoeksopzet heb ik nog op een andere betekenis en een ander 
kaderr voor onderzoek gewezen. Betekent de baby in de wieg dat een gezin 
gevormdd wordt - met één of twee ouders, maar in ieder geval als veilige, ver-
zorgendee omgeving? Wordt een maatschappelijk levensvatbare organisatie 
gevormd?? Gaat het om een organisatie die zich in de loop van de tijd kan 
handhaven,, ondanks het opgroeien van de baby en ondanks veranderingen in 
dee maatschappelijke omgeving? Zijn de leden van de organisatie in staat de 
takenn van zorg en arbeid effectief te delen? 

Hett antwoord op deze vragen is duidelijk 'ja', tenminste als we van historische 
gegevenss gebruik maken. Er zijn gezinnen, er is een taakverdeling, en gezin-
nenn zijn in het algemeen levensvatbaar - als ze zich als gezin gedragen (dat 
will zeggen: voldoen aan een voor ieder toegankelijke observationele uitsluiting 
-- in het verleden overeenkomend met het kostwinnersbeginsel). 

Hett antwoord is echter niet direct duidelijk, als we naar de toekomst kijken: 
zullenn er in de toekomst gezinnen zijn en zullen deze de nodige handelings-
ruimtee hebben om tot gewenste taakverdelingen te komen, zowel binnen als 
buitenn het gezin? Om ook in dit geval tot een antwoord te komen heb ik naar 
anderee dan historische gegevens gezocht. Ik heb ouders geraadpleegd die 
eenn in meer of mindere mate levensvatbaar gezin hebben gevormd. Verder 
hebb ik anderen geraadpleegd die hetzij ervaring met zulke ouders hebben, 
hetzijj ervaring hebben met de toewijzing van de middelen die ouders behoe-
ven.. De verzamelde gegevens werden zowel door mij als door twee medebe-
oordelaarss als 'insluitbaar' beoordeeld: ze verwijzen naar de beoogde vormen 
vann levensvatbaarheid. De aard van de bewerking (en het tijdstip waarop tot 
diee bewerking werd besloten) maken dat van antwoorden om andere redenen 
(zoalss sociale wenselijkheid) dan die van de gestelde vraag nauwelijks sprake 
kann zijn. 

Dee ordening van de gegevens leidde tot een in het algemeen duidelijk patroon: 
ouderss weten kennelijk hoe ze een levensvatbaar gezin moeten opbouwen 
(datt wil zeggen: een sterke actor kunnen zijn) en blijken anderen te kunnen 
instruerenn om hetzelfde te doen. Ze weten ook hoe een dergelijk gezin her-
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kendd kan worden. De term weten verwijst naar het feit dat ouders dingen be-
werenn volgens patronen die via mijn analyse zichtbaar kunnen worden ge-
maaktt - en tevens dat aangegeven kan worden wanneer dit niet het geval is. 
Dee desbetreffende patronen zijn 'uitsluitbaar'. 

Soortgelijkee conclusies gelden ook voor andere respondenten, met een ande-
ree rol ten aanzien van de vorming van gezinscollectieven (de overheid, sociale 
partners,, ondersteunende instellingen). 

Dee antwoorden van al deze groepen wijzen op een duidelijke onvrede met de 
bestaandee gezinsvormen. Er is behoefte aan een grotere vrijheid bij de taak-
omschrijvingg van ouders en bij de wijze waarop gezinnen hun functie vervul-
len.. Die vrijheid laat bijvoorbeeld toe dat ouders wel of niet in eenzelfde wo-
ningg leven, wel of niet eenzelfde soort baan hebben, wel of niet een goede 
toegangg tot het (omringende) sociale leven hebben. 

Hett bovenstaande overziend kom ik tot de conclusie dat het mogelijk is geble-
kenn een duidelijke overeenstemming tot stand te brengen tussen de feitelijke 
bewerkingenn volgens de onderzoeksopzet en de beoogde bewerkingen - zo-
well qua insluiting als qua uitsluiting. Het is mogelijk de beoogde instructies ook 
praktischh te vinden, c.q. de beoogde analyses te realiseren. Wat gevonden is 
vertoontt de eigenschappen van wat gezocht werd. Een en ander wijst erop dat 
mijnn onderzoek als intern valide kan worden beschouwd. 

Uiteraardd dient hierbij aangetekend te worden dat een en ander niet impliceert 
datt ook kan worden geconstateerd dat de gevonden instructies voldoende 
'sterk'' zijn om ouders en anderen te helpen als sterke actor te functioneren en 
zichh daadwerkelijk als zodanig te manifesteren. Een dergelijke constatering 
vereistt verder onderzoek, in feite een vorm van maatschappelijk experimente-
renn (zie ook 7.2). 

7.3.27.3.2 Externe validiteit 

Dezee constatering verwijst naar wat ik eerder als externe validiteit benoemde. 
Zijnn de resultaten door anderen dan de respondenten te benutten? Vallen 
dezee te generaliseren? Als directe onderbouwing van een bevestigend ant-
woordd kan een vorm van maatschappelijke experimentatie gelden (zie 7.3.1). 
Err is echter ook een indirecte onderbouwing mogelijk. Ik wees reeds op de 
analysee van beleidsnota's. Daarnaast zijn er andere gegevens die zo'n onder-
bouwingg mogelijk maken. 
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Inn de analyse van de beleidsnota's valt op dat nogal eens sprake is van een 
betrekkelijkk ongereflecteerde overgang tussen wat moet zijn, de gewenste 
situatie,, en wat is, de huidige situatie - zonder een welomschreven analyse 
vann de tussenstappen die een effectieve implementatie van wat moet zijn 
kunnenn garanderen. Zo wordt gewezen op de noodzaak van financiële tege-
moetkomingenn aan gezinnen (bijvoorbeeld een heffingskorting), waarbij men, 
naarr mijn gevoel, kennelijk uitgaat van de gedachte dat er een directe relatie is 
tussenn de tegemoetkomingen en de gewenste reactie. Zo'n relatie is er vaak 
niett - zeker niet als er sprake is van sterke actoren met een eigen agenda. 
Mijnn analyse van de beleidsnota's laat zien dat andere, en meestal meer inge-
wikkelde,, tussenstappen nodig zijn om van een effectieve implementatie te 
kunnenn spreken. 

Dezee conclusie geldt algemeen. Ook op het niveau van de wisselwerking tus-
senn gezinnen en de sociale partners geldt dat te weinig aandacht wordt be-
steedd aan intermediaire stappen. Laatstgenoemde lijken nog steeds volgens 
beeldenn te werken die de talenten die via de vorming van gezinnen worden 
ontwikkeld,, on- of onderbenut laten. Dit impliceert de mogelijkheid van een 
toekomstigg achterblijven bij arbeidsorganisaties in andere gemeenschappen. 
Eenn soortgelijke conclusie geldt voor de belangrijke en (blijvend) omvangrijke 
groepp van (relatief) laagopgeleide mensen. Vergeten wordt dat gezinsvorming 
(naastt andere mogelijkheden tot de vorming van waardengemeenschappen) 
eenn belangrijke aanvulling tot effectieve inzetbaarheid biedt: levensvatbare 
gezinnenn impliceren het instandhouden van nieuwe competenties. 

Opp grond van deze en dergelijke overwegingen concludeer ik dat er goede, zij 
hett deels indirecte, aanleidingen bestaan om de resultaten van mijn onderzoek 
evenalss de gevolgde benadering als in aanvaardbare mate extern valide te 
beschouwen.. Tegenover deze conclusie staat dat mijn onderzoek een belang-
rijkee kwestie nog openlaat. Deze betreft de bron van mijn gegevens, de res-
pondenten.. Mijn onderzoek vloeide voort uit wat ik zag als weerstand tegen 
eenn bepaalde verandering, namelijk de taakverdeling binnen gezinnen. Deze 
weerstandd zag ik vervolgens als effect van een proces van collectiefvorming, 
duss van de vorming van een waardengemeenschap met tegenwoordig onge-
wenstee eigenschappen. Dit impliceert de mogelijkheid dat mijn respondenten 
juistt uit dit soort gemeenschappen voortkomen. Hun suggesties zullen dus 
veeleerr alsnog de genoemde weerstand versterken en niet tot de vorming van 
collectievenn met meer gewenste eigenschappen leiden. Hierop valt natuurlijk 
tee antwoorden dat met deze mogelijkheid bij de keuze van de respondenten 
rekeningg is gehouden. Het ging veelal om mensen die zich intensief met nieu-
wee mogelijkheden bezighielden of deze trachten te realiseren. Een meer op de 
toekomstt gerichte reactie is dat meer onderzoek nodig is (zie ook 7.3.1). Te 
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denkenn valt aan implementatie van bepaalde voorstellen, dus aan sociale 
experimentall e. Een bespreking van mogelijke consequenties en problemen in 
panelss van combinerende en niet-combinerende ouders en andere partijen 
kann hieraan vermoedelijk ook een bijdrage leveren. 

7.44 Opmerkinge n achtera f 

Dee resultaten van het hier gerapporteerde onderzoek vormen niet een theorie 
inn de zin van een beschrijving van een verzameling verschijnselen met een 
algemeenn toegankelijke en door ieder herhaalbare in- en uitsluiting van ver-
schijnselen.. Men kan wel zeggen dat ze functioneren als een instrument. Ze 
vormenn een stramien dat voor beleidsmakers en andere actoren kan dienen 
omm tot nieuw en effectief beleid te komen. Hierin zal de nadruk op de vorming 
vann nieuwe collectieven moeten liggen, inclusief op die van méér levensvatba-
ree gezinnen. Men kan echter ook zeggen dat mijn resultaten functioneren als 
eenn 'verrijkte' theorie. Er wordt aangegeven welke effecten verwacht kunnen 
worden,, als men zowel werkings- als doelmaatregelen neemt, c.q. die combi-
neert.. Het gaat om het ontstaan van gezinnen die levensvatbaar zijn in een 
sterkk interactief georganiseerde omgeving, en dus als sterke actor kunnen 
functioneren. . 

Bijj wijze van nabeschouwing verwijs ik tenslotte naar een recente publicatie 
vann de stuurgroep Dagindeling, begin 1999 uitgegeven. Daarin wordt vermeld 
datt het kabinet zestig miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld voor experi-
mentenn die de combinatie van werk en privé helpen vereenvoudigen. Interes-
santt is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende sferen. 
Communicatiee en samenwerking tussen die sferen dient een betere afstem-
mingg tot gevolg te hebben van arbeidstijden en openingstijden van scholen, 
kinderopvangg en vrijetijdsvoorzieningen en tot een betere bereikbaarheid bij te 
dragen.. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de benadering die gevolgd wordt, 
overeenstemtt met de mijne. Uiteindelijk blijkt grote voorzichtigheid bij een 
dergelijkee interpretatie geboden. De sferen worden als onafhankelijk behan-
deld.. Ze vormen geen collectief. Er is evenmin sprake van een ontwikkelings-
dynamiek.. Als de sferen niet op elkaar betrokken worden - dat is meer dan het 
afstemmenn van openingstijden - dan blijven ze gescheiden. Zo streeft men niet 
naarr een cultuuromslag. Arbeid blijft daarmee centraal staan: het is het enige 
datt aan het leven van vrouwen wordt toegevoegd. In een publicatie als deze 
moett volgens mijn benadering veel meer aandacht worden besteed aan de 
ontwikkelingg van een voortraject of, in mijn terminologie, aan werkingsmaatre-
gelenn of instructies waarin mogelijkheden worden verkend om tot collectieven 
tee komen waarin ouders zorg en arbeid in overleg kunnen verdelen. Zo'n 
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voortrajectt is ook nodig om het gebruik van voorzieningen op elkaar te kunnen 
afstemmen. . 

Verschillenn tussen onderzoek en realiteit zijn voor mij aanleiding tot een be-
langrijkee slotopmerking. Ofschoon er nogal eens overeenkomsten bestaan 
tussenn ideeën in het dagelijks leven en die in onderzoek, kan de afstand tus-
senn beide heel groot zijn. Te denken valt aan bovengenoemd onderscheid in 
sferen.. Voor zover dat in het dagelijks leven een rol speelt, valt daarmee niet 
veell te doen: het onderscheid is er. Maar voor een onderzoeker is dit laatste 
meestall nog de vraag. Kan men dat verschil ook op voor ieder herkenbare 
wijzee van andere verschijnselen uitsluiten? Ook al kent iedereen gezinnen, 
dann is er toch, als men die wil onderzoeken, een autoriteit als het Centraal 
Bureauu voor de Statistiek voor nodig, om met een definitie te komen waarmee 
zee althans voorlopig kunnen worden herkend. Een soortgelijke overweging 
geldtt ook voor een belangrijk verschijnsel als zelforganisatie (zie eindnoot 43). 
Hett vormt onderdeel van het dagelijks leven, maar dan vaak in samenhang 
mett het begrip conflict. De meeste managers willen er desondanks meer van 
weten,, maar dan wel zo dat ze hun medewerkers op duidelijke eindcriteria 
kunnenn afrekenen. In het kader van onderzoek is van een dergelijke paradox 
geenn sprake. Daar is het verschijnsel slechts aanleiding tot bestudering van 
werkingsmaatregelen.. Eenzelfde verschil kan ook aangegeven worden voor 
eenn term als theorie. Beleid ten behoeve van andere taakverdelingen binnen 
gezinnenn dient in sterkere mate dan tot nu toe via onderzoek, en via daarbin-
nenn aanvaardbare theorievorming, te worden ondersteund. 
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