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Samenvatting g 

Inleiding Inleiding 

Eenn flink aantal veranderingen op de arbeidsmarkt en in het huishouden heeft 
zichh in de Nederlandse samenleving in de laatste decennia voorgedaan. De 
arbeidsparticipatiee van vrouwen is sterk gestegen. Met name door vrouwen, 
maarr ook, in mindere mate, door mannen, wordt meer in deeltijd gewerkt. Er 
zijnn veranderende demografische patronen. Opvattingen over de taakverdeling 
tussenn mannen en vrouwen veranderen. De overheid heeft in samenwerking 
mett sociale partners vanaf de jaren negentig een beleid gevoerd om de com-
bineerbaarheidd van arbeid en zorg te verbeteren. Dit beleid kenmerkt zich 
onderr meer door verlofregelingen, betaald en onbetaald, stimuleringsmaatre-
gelenn voor kinderopvang en het bevorderen van deeltijdwerk. Recent worden 
inn het kader van de commissie Dagindeling tevens tijdelijke experimenten 
gestimuleerdd ter bevordering van een betere tijdruimtelijke afstemming van 
voorzieningen. . 

Ondankss deze veranderingen en maatregelen blijkt de klassieke taakverdeling 
waarinn mannen hoofdzakelijk buitenshuis de kost verdienen en vrouwen 
hoofdzakelijkk binnenshuis zorgen, nogal resistent tegen verandering. Beleids-
maatregelenn die erop zijn gericht meer variëteit in taakverdeling mogelijk te 
maken,, schieten nogal eens te kort en hebben deels ongewenste effecten. Het 
lijktt of er sprake is van een attractor, waardoor pogingen tot verandering wor-
denn gecompenseerd en de oorspronkelijke - maar binnen de veranderende 
cultuurr steeds meer ongewenste - situatie in meer of mindere mate terugkeert. . 

Hett verschijnsel van de geringe effectiviteit van veranderingspogingen zie ik 
medee als een kwestie van kennis. Er is mijns inziens meer, c.q. andere kennis 
nodigg om, met gebruikmaking daarvan, tot andere vormen van taakverdeling 
binnenn het gezin te komen. De noodzaak hiervan behoeft nauwelijks betoog, 
medee gezien de vele reeds lopende activiteiten van andere actoren, waaron-
derr de overheid. Er is een andere reden om expliciet te zijn over deze keuze, 
namelijkk dat onderzoeksontwerpen om tot de beoogde kennis te komen voor-
alsnogg blijken te ontbreken. Het benodigde onderzoek laat zich minder recht 
toee recht aan plannen dan verwacht. 

Dee bijdrage van dit proefschrift is derhalve tweeërlei. Enerzijds diende een 
keuzee te worden gemaakt betreffende de aard van de te verwerven kennis. De 
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nadrukk ligt niet op het zoeken naar algemene ingrepen, maar veeleer op ver-
sterkingg van de daadkracht van diverse betrokken actoren, met inachtneming 
vann hun (uiteenlopende) doelen of perspectieven. Anderzijds dient te worden 
nagegaann hoe de hiertoe benodigde kennis zou kunnen worden verworven, 
mett gebruikmaking van wat reeds binnen gezinnen waar zorg en arbeid wordt 
gecombineerd,, is en wordt ontwikkeld. 

Dee onderzoeksvraag is derhalve hoe de beoogde versterking is te realiseren, 
mogelijkerwijss met inachtneming van een aantal randvoorwaarden. Bij het 
zoekenn naar een geschikt ontwerp functioneerde de klassieke wetenschappe-
lijkee benadering als conceptueel uitgangspunt, als norm voor kwaliteit. Vervol-
genss is getracht deze benadering zoveel mogelijk 'op te rekken' voor de aan-
pakk van mijn probleem. 
Ditt is het geval voor een tweetal centrale elementen: 
1.. Hoogwaardige waarnemingen en de kwaliteit daarvan. In de klassieke 

benaderingg hebben hoogwaardige waarnemingen kwaliteit, als ze niet 
doorr gebruik van elke denkbare gebruiker kunnen worden gewijzigd. Er is 
sprakee van loskoppeling van waarneming en handelen (door de onder-
zoekerr of door gebruikers). Een hoogwaardige waarneming is bijvoorbeeld 
(bijj cijfermatig uit te drukken rapportages van waarnemingen) het resultaat 
vann een rekenkundige middeling. 

2.. Herkenning van het wetenschappelijk object. Voorwaarde voor het kunnen 
doenn van hoogwaardige waarnemingen is te weten hoe ze bij elkaar ho-
ren,, welke klasse ze vormen. Men moet het wetenschappelijk object (de 
klassee van te combineren waarnemingen of het generalisatiedomein) kun-
nenn herkennen, anders dan via die waarnemingen zelf. 

Eenn moeilijkheid is dat in de sociale wetenschappen in het algemeen, en 
daarmeee ook in onderzoek naar de combineerbaarheid van arbeid en zorg, de 
afbakeningg van wat men als wetenschappelijk object neemt, moeilijk anders 
dann cultureel blijkt te kunnen worden bepaald. Zij is afhankelijk van het doel 
waartoee men de afbakening maakt, en dus opdrachtgever- of onderzoekersaf-
hankelijk.. Dit is in strijd met het kwaliteitscriterium van klassiek onderzoek: 
'niett beïnvloed door gebruik'. 

Inn het eerste hoofdstuk geef ik de oplossingsrichting van de geformuleerde 
problematiekk weer, zoals ik die in dit proefschrift uitwerk. Ik ga na, uitgaande 
vann het zelfreferentiële karakter van maatschappelijke deelorganisaties, hoe 
eenn klasse zichzelf kan afgrenzen en herkenbaar maken, zodanig dat het 
mogelijkk wordt via die klasse hoogwaardige waarnemingen te construeren. 
Toegespitstt op mijn onderwerp betekent dit, dat ik onderzoek hoe gezinnen 
diee een andere taakverdeling nastreven, zich kunnen afgrenzen van externe 

1644 — 
Verwey-Jonkerr Instituut 



invloeden,, zodanig dat ze ten opzichte van die invloeden als wetenschappelijk 
objectt kunnen functioneren. Komt een dergelijke afgrenzing tot stand, dan 
betekentt dit dat ouders zich kunnen handhaven en zich los van bestaande 
maarr ongewenste attractoren kunnen ontwikkelen. In dit verband zal ik spre-
kenn van het ontstaan van sterke actoren. Gezinnen die als sterke actor optre-
den,, zullen krachtige onderhandelingspartners zijn in de wisselwerking met 
bijvoorbeeldd werkgevers en tot duidelijke en gewenste afspraken kunnen ko-
men.. Tevens acht ik hoogwaardige waarnemingen mogelijk aan wat leden van 
eenn collectief van sterke actoren (gezinnen, arbeidsorganisaties, actoren in de 
socialee infrastructuur en overheden) doen: dat zulke waarnemingen mogelijk 
worden,, is dan het resultaat van een convergentie binnen het collectief, zodat 
sprakee is van een zichzelf handhavend collectief. 

Opp basis van bovenstaande overwegingen kom ik tot drie deelvragen voor 
mijnn onderzoek: 
a.. Is er bij ouders sprake van een persoonlijke behoefte aan een andere dan 

dee klassieke taakverdeling en zo ja, hoe ziet deze eruit? Kan worden aan-
gegevenn hoe ouders mogelijke obstakels bij de realisatie van hun voor-
keurr overwinnen? 

b.. Hoe kan voor ondersteuning worden gezorgd voor die ouders die een 
anderee taakverdeling willen realiseren, zowel op het niveau van het gezin 
alss op het niveau van sociale infrastructuur, sociale partners en overheid? 

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

MethodischeMethodische uitgangspunten 

Inn het tweede hoofdstuk werk ik de methodische uitgangspunten van mijn 
onderzoekk verder uit. Ik merk op dat in het algemeen (in de positivistische of, 
meerr algemeen negentiende-eeuwse wetenschapstraditie) onderzoek slechts 
kann bijdragen tot de beantwoording van werkingsvragen (zoals de vraag 'hoe 
werktt de zwaartekracht?'). Hierbij staat de specifieke relatie tussen handelen 
enn waarneming centraal. Kenmerkend is dat waarneming en handelen dienen 
tee worden losgekoppeld om tot betere waarneming te komen. Onderzoek 
wordtt met andere woorden off-line uitgevoerd, bijvoorbeeld in gecontroleerde 
omgevingen.. Een waarneming heeft hoogwaardige kwaliteit als de resulteren-
dee kennis na gebruik niet hoeft te worden bijgesteld ofwel gratis is. Het belang 
vann kennis wordt nogal eens aan laatstgenoemd criterium afgelezen. 

Tenn aanzien van een groot aantal vragen omtrent de sociale wereld geldt 
echterr dat doelvragen centraal staan, vragen waarvan het antwoord op de 
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introductiee van een waarde of doel berust ('hoe is de leefsituatie van eenou-
dergezinnen?').. Wat onder een eenoudergezin wordt verstaan is afhankelijk 
vann een definitiekeuze, een perspectief. Die keuze bepaalt derhalve het re-
sultaatt van onderzoek, maar dit niet alleen. Wijziging van de gestelde doelen 
impliceertt de noodzaak andere kennis te zoeken (met nieuwe kosten), terwijl 
gebruikk met andere of 'verkeerde' doelen tot negatieve effecten kan leiden (en 
mogelijkk hoge kosten om die te herstellen, inclusief kosten van nieuw onder-
zoek). . 
Inn de sociale context lukt het met andere woorden vrijwel nergens te herken-
nenn wat invariant of stabiel is in de waarnemingen - misschien omdat er niets 
invariantt of stabiel 'is', of misschien omdat we als waarnemer bij die context 
betrokkenn zijn. Dit impliceert dat ook een loskoppeling van het handelen vol-
genss de klassieke voorwaarden niet mogelijk is. Gelukkig kunnen we maken 
datt er iets invariant of stabiel is, om vervolgens te doen alsof het dat is. Dit 
impliceertt een aanvullende handeling, namelijk het bij elkaar zetten van waar-
nemingenn met een bepaald doel, bijvoorbeeld een interventie ter vergroting 
vann arbeidsparticipatie. Herkenning is in dit geval afhankelijk (on-line) van wie 
diee aanvullende handeling verricht, en hoe lang die in staat en bereid is dat te 
doen.. Helaas gaat het hierbij om niet meer dan een benadering van wat vol-
genss de klassieke wetenschap mogelijk is. Eventuele kennis over wat reeds 
gemaaktt kan worden, is bijvoorbeeld niet gratis: er is immers inspanning nodig 
omm het gemaakte in stand te houden. Die inspanning blijft overigens vaak 
impliciet,, en bijvoorbeeld het resultaat van een bestuurlijke of politieke orde-
ning.. Dat neemt niet weg dat deze vorm van inspanning een belangrijk onder-
deell vormt van onze sociale wereld. Het is het klakkeloos omgaan met een 
doelvraagg alsof het een werkingsvraag betreft, dat leidt tot verkeerd gebruik 
vann ten onrechte veronderstelde stabiliteit en daarmee tot de al genoemde 
onverwachtee en vaak ongewenste neveneffecten. 

Voorr het bovenbeschreven inzicht in en de consequenties ten aanzien van het 
stellenn en beantwoorden van doelvragen heb ik mij laten inspireren door het 
sociaal-constructionistischee werk van onder meer Berger en Luckman (1966), 
Luhmann (1997) en systeem kritische werk van De Zeeuw (1980, 1998), Von 
Foersterr (1982) Maturana en Varela (1980) en anderen. 
Watt op grond van het werk van deze schrijvers valt te constateren is dat het 
kennelijkk mogelijk is om een doelvraag als een werkingsvraag te herformule-
ren.. Wat eerst een moeilijkheid leek, wordt hierdoor een mogelijkheid. Wat 
eerstt als 'storing' wordt ervaren (de invloed van de onderzoeker of de omge-
vingg in het algemeen), kan ook als methode dienen. 

Inn dit proefschrift is een poging gedaan een stabiele herkenning te construe-
ren,, dus om te streven naar een definitie van mijn wetenschappelijk object die 
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tevenss een herkenning van actoren zelf is. Zo kom ik op twee typen construc-
tiess van 'stabiel herkenbare objecten', die in het verlengde van elkaar liggen: 
1.1. Sterke actoren van de eerste soort 

Dezee actoren definiëren zichzelf door volgens eigen doelen te handelen, 
eigenn behoeften te articuleren en zich bij het realiseren daarvan tegen ne-
gatievee invloeden van anderen te verzetten. Ze scheppen zodoende zich-
zelf,, als instanties van een object dat hierdoor 'stabiel te herkennen' is. 

2.2. Sterke actoren van de tweede soort 
Dee hier bedoelde actoren definiëren zich als lid van een collectief, waarbij 
menn tot handelen komt in de zin van onderlinge steun, het definiëren en 
vervullenn van de door elk lid ervaren behoeften. De leden kunnen derhal-
vee door de daad van participatie worden herkend: ze genereren zichzelf 
alss actor ten opzichte van anderen. 

Sterkee actoren van de eerste soort staan het dichtst bij de objecten van klas-
siekk onderzoek. Die van de tweede soort staan er veel verder vanaf; ze zijn 
eigenlijkk alleen mogelijk, indien het door hen gevormde collectief een actor van 
dee eerste soort vormt. Het is derhalve denkbaar dat een sterke actor van de 
eerstee soort zich recursief differentieert naar één of meer lagen van sterke 
actorenn van de tweede soort. Conform het doel van mijn analyse zoek ik naar 
watt (welke context) de vorming van sterke actoren van beide soorten bevor-
dertt - met als randvoorwaarde dat zich in ieder geval één sterke actor van de 
eerstee soort manifesteert (daarzonder kan van stabiele herkenbaarheid geen 
sprakee zijn). 

Dee bovenbeschreven aanpak maakt het mogelijk mijn oorspronkelijke vraag 
naarr wijzigingen in de taakverdeling binnen gezinnen als een doelvraag te 
herkennenn en vervolgens als een werkingsvraag te herformuleren en te be-
antwoorden.. Zo handelende poog ik de 'koninklijke weg' te bewandelen, met 
anderee woorden aansluiting te vinden bij de klassieke wetenschapsopvatting. 
Ikk pretendeer niet aan te sluiten bij schrijvers die een nieuw paradigma clai-
men. . 

Terr illustratie van het bovenstaande bespreek ik enkele voorbeelden van on-
derzoekk op het terrein van zorg en arbeid, verricht vanuit een roltheoretisch, 
ruiltheoretischh respectievelijk machtstheoretisch kader. Deze illustreren in mijn 
ogenn een ongereflecteerde aanpak in termen van doelvragen, en dus de 
noodzaakk om tot een herformulering in termen van een werkingsvraag te ko-
men.. Alleen in de machtstheoretische studies wordt aandacht besteed aan de 
wisselwerkingg tussen toeschrijvingen uit de omgeving (sekse-ideologisch sys-
teem)) en de reactie daarop (het onvermogen daar uit te breken). 
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Tott slot van het tweede hoofdstuk formuleer ik mijn onderzoeksontwerp, dus 
waarr ik mijn waarnemingen vandaan haal, hoe ik deze beschrijf en aan welke 
criteriaa de resultaten moeten voldoen (in het bijzonder het criterium dat perso-
nenn en organisaties zo moeten worden aangesproken dat de vorming van 
sterkee actoren mogelijk wordt). Hierbij onderscheid ik: 
1.1. Instructies aan adressanten 

Err wordt nagegaan hoe ouders en andere (al of niet sterke) actoren van 
oordeell zijn dat de work-familyagenda moet worden ingeperkt en afge-
schermdd (hoe hiervoor handelingsruimte moet worden gecreëerd). Deze 
oordelenn wordenn begrepen als instructies ('zorg dat') aan adressanten om 
tee komen tot de vorming van collectieven met gewenste eigenschappen. 
Hett betreft hier een multipele adressering. 

2.2. Herkenning van collectieven 
Err wordt nagegaan in hoeverre ouders en andere actoren van oordeel zijn 
datt gezinnen als collectief tot sterke actor van de tweede soort kunnen 
wordenn (in relatie tot andere sterke actoren). 

Onderzoeksontwerp Onderzoeksontwerp 

Inn het derde tot en met het zesde hoofdstuk wordt beschreven hoe het onder-
zoeksontwerpp is gerealiseerd. Als materiaal heb ik gekozen voor rapportages 
vanuitt een viertal niveaus van organisatie: gezinnen (combinerende ouders), 
dee sociale infrastructuur, sociale partners en overheid en vanuit wat men de 
cultuurr kan noemen. Deze rapportages zijn via mondelinge interviews tot-
standgekomen.. Alleen in het geval van de cultuur heb ik mij gebaseerd op wat 
inn beleidsnotities en de formulering van recente wetten en regelingen naar 
vorenn komt. 

Bijj de ordening van mijn materiaal ging het mij er vooral om na te gaan welke 
inperkingenn en afschermingen (die sociale praktijken of handelingsruimte 
weergeven)) via instructie aan verschillende betrokkenen kunnen worden aan-
bevolen.. De analyse leidde tot vier groepen instructies binnen twee categorie-
en.. De eerste categorie heeft betrekking op de wisselwerking tussen ouders in 
hett gezin, de tweede op de wisselwerking tussen gezin en omgeving. Beide 
categorieënn zijn op hun beurt weer in twee subcategorieën gesplitst. De eerste 
verwijstt naar activiteiten die individuen of collectieven tot sterke actor maken, 
dee tweede naar wat mogelijkerwijs bijdraagt aan de stabiele herkenning van 
eenn sterke actor en dus zo'n actor kenmerkt: 
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1.1. Vorming van de leden van het gezin als sterke actor in relatie tot elkaar 
a.. Activiteiten waardoor combinerende ouders zichzelf tot sterke actor 

maken n 
b.. 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 
a.. Activiteiten waardoor collectieven ontstaan waarbinnen het gezin een 

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

festeren. . 
* * 

Err is naar gestreefd de resultaten zo te formuleren dat het, gegeven de erva-
ringg van de respondenten, aannemelijk is dat interventies op basis van die 
resultatenn tot de gewenste effecten leiden (vergroting van de competentie om 
arbeidd en zorg binnen gezinnen naar wens te verdelen). Op het laatste is in dit 
onderzoekk echter niet getoetst. Daartoe is verder onderzoek nodig. 

CombinerendeCombinerende ouders 

Inn het derde hoofdstuk beschrijf ik, hoe ouders op uiteenlopende wijze blijk 
gevenn van behoefte aan handelingsruimte voor het kunnen combineren van 
werkk en gezin. Men is zich goed bewust van het soort benodigde competen-
ties,, zoals het werken aan een stabiele relatie, het zorgen voor een woon-
ruimtee die past bij de individuele behoefte, het afspreken van een taakverde-
lingg met de partner. Sterk actorschap wordt manifest in de zin van het genere-
renn van ondersteunende buurt-, familie- en vriendennetwerken en het partici-
perenn in diverse vormen van kinderopvang. 

Meerr in het bijzonder geven ouders aan behoefte te hebben aan aanvullende 
activiteitenn om hun actorschap te handhaven in interactie met andere collec-
tievenn (met name arbeidsorganisaties). Er wordt gewezen op nogal wat obsta-
kels.. Het blijkt lastig een beoogde carrière voort te zetten, als men verlof op-
neemtt of een deeltijdcontract wil aangaan. Werkgevers geven nog weinig blijk 
vann inzicht hoe de arbeidsorganisatie zelf tot onderhandeling te maken. Op het 
niveauu van de cultuur spelen bij ouders waarden een rol, zoals 'het er zijn' voor 
kinderenn en 'onafhankelijkheid' zonder dat er in het algemeen veel aandacht is 
hoee dit soort waarden praktisch vorm kan krijgen. Tevens laten stereotype 
beeldenn over het 'standaardgezin' of gendergeladen automatismen weinig 
ruimtee voor een door ouders zelf gewenste verdeling van zorg en arbeid. 
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Ouderss blijken met andere woorden in staat te zijn aan te geven wat de vor-
mingg van beoogde collectieven mogelijk maakt. Deze instructies kunnen nog 
onvoldoendee zijn voor een op langere termijn te handhaven stabiele herken-
ning. . 

SocialeSociale infrastructuur 

Naarr aanleiding van de resultaten van rapportages uit de sfeer van de sociale 
infrastructuur,, weergegeven in het vierde hoofdstuk, kan eveneens worden 
geconstateerdd dat er instructies mogelijk zijn die - als input - de handelings-
ruimtee van combinerende ouders versterken. Deze instructies hebben met 
namee betrekking op laagopgeleide allochtone en autochtone vrouwen, wier 
actorschapp dient te worden ondersteund bij het uittreden uit de wereld van de 
eigenn (gezins)cultuur en het toetreden tot de wereld van buiten het gezin. 

Activiteitenn die nodig zijn voor herkenning van dit actorschap zijn onder meer 
hett aanbod van additioneel werk, cursussen of aangepaste opleidingen die in 
deeltijdd worden aangeboden en van aanvullende kinderopvang zijn voorzien. 
Binnenn het gezin dienen vrouwen bij herintreding te worden ondersteund in de 
onderhandelingg hoe gezinstaken te reorganiseren, met een nieuwe verdeling 
vann leuke en lastige kanten. 

Tenn aanzien van de interactie tussen ouders en maatschappelijke omgeving 
lijktt met name aandacht van de laatste voor de kwaliteiten die vrouwen opdoen 
bijj het runnen van een gezin, van belang. Dit geldt ook voor de creatie van 
oefenruimtes,, waarin tussenstappen kunnen worden gezet om uittreden en 
toetredenn mogelijk te maken. Er wordt een aantal ondersteunende activiteiten 
geadviseerdd om de wisselwerking tussen gezinnen enerzijds en het beleid van 
gemeentenn en werkgevers anderzijds te versterken. Dit betreft bijvoorbeeld op 
gemeentelijkk niveau een flexibeler uitvoering van de regelgeving ten aanzien 
vann alleenstaande moeders in de bijstand. Daarnaast is meer aandacht nodig 
voorr parttime-opleidingen, procesbegeleiding van laagopgeleide vrouwen, 
kostenn van kinderopvang, ruimte voor kinderopvang voor kinderen met een 
socialee indicatie, afstemming van voorzieningen op elkaar, met name ten be-
hoevee van mensen met laaggeschoold werk en weinig inkomen. 

Arbeidsorganisatiess zouden meer de mogelijkheid moeten bieden van flexibele 
arbeidstijden,, juist voor mensen die het zich gezien de hoogte van hun inko-
menn niet kunnen permitteren parttime te werken. De instructies wijzen erop dat 
meerr aandacht nodig is voor de wijze waarop ouders effectief van de geboden 
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steunn gebruik kunnen maken. Algemene vormen van ondersteuning hebben 
vaakk weinig effect. 
Verderr is een aantal aanvullende activiteiten nodig, opdat een collectief van 
sterkee actoren zich kan manifesteren. Deze liggen echter veelal buiten het 
bereikk van de genoemde organisaties, maar hierop wordt wel door hen geanti-
cipeerd.. Voorbeelden zijn het tegengaan van armoede en schuldenlasten, 
alsmedee een financiële erkenning van zorgarbeid, zonder dat het mensen 
weerhoudtt tee participeren op de arbeidsmarkt. Verder zijn aandacht voor rand-
voorwaardenn voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van belang. 

SocialeSociale partners 

Inn het vijfde hoofdstuk is nagegaan hoe organisaties van werknemers en 
werkgeverss kunnen bijdragen aan competentieverhoging van gezinnen. Van 
werknemerszijdee worden nogal wat pogingen ondernomen om bij te dragen 
aann de work-familyagenda, in de sfeer van deeltijdwerk in verschillende vor-
men,, bedrijfscrècheplaatsen en betaald ouderschapsverlof, algemeen aan-
vaardee visies op zorg en werknemers met zorgtaken. Van werkgeverszijde 
wordtt overigens veel inspanning besteed om te argumenteren waarom een 
dergelijkee bijdrage niet mogelijk is. 

Aanvullendd worden activiteiten nodig geacht, zoals het toestaan van ouder-
schapsverloff en deeltijdwerk in hogere functies, bedrijfskinderopvang juist ook 
voorr mannelijke werknemers, het besef dat faciliterende regelingen ook in het 
bedrijfsbelangg zijn en goed voor het bedrijfsimago. Een gezin kan zich als 
sterkee actor manifesteren, als een bedrijf zorgt dat eventuele formele of facili-
terendee regelingen daadwerkelijk voor zowel mannen als vrouwen gelden. 
Voorwaardee daarvoor is een algemeen hoog niveau van informatievoorzie-
ning.. De cultuur van het bedrijf dient hierop te worden afgestemd. 

Daarnaastt zijn er instructies die erop wijzen dat gezinnen als sterke actoren 
temiddenn van andere sterke actoren kunnen functioneren. Nodig is dat voor-
zieningenn niet alleen bedrijfsspecifiek zijn, maar als algemene voorziening 
functionerenn en een recht kunnen garanderen op het kunnen combineren van 
werkk en zorg voor het gezin. 

Tenslottee zijn er instructies die aangeven dat gezinnen zich als sterke actor 
tussenn andere sterke actoren manifesteren, ais deze gezinnen ertoe bijdragen 
datt die andere actoren levensvatbaar blijven. De taal die vanuit werkgeverszij-
dee wordt gehanteerd, laat een dergelijke bijdrage helaas nog niet toe. Deze 
taall kenmerkt zich door het aanduiden van zorgactiviteiten van werknemerszij-
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dee in termen van kosten en verlies. Zij verzwakt het actorschap van werkne-
merszijj de. 
Samenvattendd kan worden gesteld dat de antwoorden van de respondenten 
veell informatie bevatten, hoe gezinnen moeten worden geïnstrueerd om re-
sistenterr tegen invloeden van met name economische zijde te worden, c.q. 
hoee zij deze invloeden via nieuwe collectieven kunnen hanteren en benutten 
(opp het niveau van het lidmaatschap en op het niveau van het collectief). Ver-
derr onderzoek is nodig om na te gaan in hoeverre sprake is van voldoende 
instructiess opdat gezinnen zich in deze collectieven kunnen handhaven. 

HetHet overheidsbeleid 

Inn het zesde hoofdstuk behandel ik hoe in het overheidsbeleid de ondersteu-
ningg van gezinnen als sterke actor wordt nagestreefd. Als materiaal kies ik 
beweringenn uit diverse beleidsnotities inzake het emancipatiebeleid en het 
gezinsbeleid.. De resultaten vullen de analyses in de eerdere hoofdstukken 
aan:: de diverse overheden hebben een belangrijke invloed of kunnen die heb-
benn op de relatie van het gezin tot het bedrijfsleven, juist daar waar het gezin 
zwakk staat. Ook de in het vierde hoofdstuk genoemde personen en organisa-
tiess kunnen zowel worden gesteund als belemmerd door maatregelen van de 
overheid. . 

Inn de resultaten staat centraal dat combinerende ouders zichzelf tot sterke 
actorr kunnen maken, als ze zelfstandig zijn op alle of een zo groot mogelijk 
aantall niveaus van maatschappelijke organisatie. Binnen elk niveau dient een 
handelingsruimtee in stand te worden gehouden, zodat men greep heeft op 
externee gebeurtenissen, keuzemogelijkheden heeft en zich kan verzetten te-
genn vanzelfsprekende of stereotype beeldvorming. Zij kunnen zich als sterke 
actorenn manifesteren, als ze afspraken kunnen maken met werkgevers over 
verloff en werktijden zodat ze binnen bedrijven, wettelijke maatregelen en for-
melee kaders (bijvoorbeeld belastingtechnisch) erkend worden. Er dient te wor-
denn gezorgd voor voldoende ondersteuning van de bewaking van de verwor-
venn actorpositie van gezinnen. 
Inn de derde plaats zijn er instructies om de actorpositie van gezinnen te ver-
sterkenn door te zorgen voor meer opvang- en zorgvoorzieningen, door be-
staandee middelen en voorzieningen meer zichtbaar en efficiënter te maken 
(wittenn huishoudelijke hulp, afstemming voorzieningen), door te streven naar 
collectievenn met nieuwe, versterkte waarden, in het bijzonder sociale verant-
woordelijkheid.. Instructies opdat een collectief van sterke actoren zich als 
sterkee actor kan manifesteren, stellen centraal dat beleidsmakers in samen-
werkingg met anderen de rol en positie van combinerende gezinnen beter 
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zichtbaarr maken (via emancipatie-effectrapportages, via monitoring van zorg-
participatiee van mannen, via conceptuele reflectie). 
Dee beleidssuggesties ondersteunen de in de vorige hoofdstukken zichtbaar 
gewordenn richting. Er bestaat grote belangstelling voor de ondersteuning van 
dee vorming van sterke actoren. Er is nog weinig oog voor de geëigende mid-
delen,, waaronder het type onderzoek, om tot deze ondersteuning te komen. In 
veell onderzoek wordt uitgegaan van interventies waarbij wordt gestreefd naar 
veranderingg van de eigenschappen van een object of een collectief, zonder 
datt de aard van dit collectief verandert.. In de beleidsnota's worden echter 
interventiess gewenst, waarbij wordt gestreefd naar de totstandkoming van 
collectievenn met gewenste eigenschappen. Het hier uitgewerkte onderzoeks-
ontwerpp poogt bij dit laatste type interventies aan te sluiten. Verder onderzoek 
iss nodig om aan te tonen dat hetgeen door de verschillende respondentgroe-
penn voorgesteld wordt, voldoende is en in die zin een wetenschappelijk te 
verantwoordenn antwoord op de (geherformuleerde) werkingsvraag vormt. Dat 
kann in dit onderzoek slechts aannemelijk worden gemaakt. 

Verantwoording Verantwoording 

Inn het zevende en laatste hoofdstuk worden de resultaten geëvalueerd als 
mogelijkk antwoord op de gestelde vraag. Het uitgangspunt van dit proefschrift 
vormdee de constatering dat maatregelen die een meer 'open' toegang van 
beidee seksen tot de discoursen van arbeid en zorg beogen het gewenste ef-
fectt slechts ten dele vertonen. De vraag rees hoe men door middel van onder-
zoekk kan bijdragen tot de realisatie van hulpmiddelen (inclusief overheids-
maatregelen)) met gewenste effecten. Om deze algemene vraag te kunnen 
beantwoordenn heb ik andere vragen moeten formuleren. De beantwoording 
leidtt in eerste instantie tot twee typen resultaten en, die combinerend, tot een 
derdee resultaat. 

Hett eerste resultaat luidt dat algemene maatregelen alleen dan effectief zijn, 
alss deze kunnen worden vertaald naar de vorming van stabiel herkenbare 
entiteiten,, c.q. collectieven die als sterke actor kunnen functioneren. Ik ben 
nagegaann hoe dergelijke entiteiten tot stand zijn te brengen, ik heb onderzocht 
hoee de diverse actoren kunnen worden geïnstrueerd tot vorming, versterking 
enn instandhouding van sterk actorschap van gezinnen. Het gaat hier om een 
filosofischh belangrijk punt: de wetenschappelijke onderbouwing van een bot-
tom-upp benadering, waarin steun wordt gegeven aan mensen en zij skills kun-
nenn ontwikkelen om binnen beleidskaders te kunnen handelen. 
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Hett tweede resultaat omvat de feitelijke instructies. De resultaten laten zien 
hoee deze eruit dienen te zien, zonder dat overigens nog kan worden geclaimd 
datt de gevonden instructies voldoende zijn. Vooral de wijze van communicatie, 
c.q.. coördinatie tussen de diverse maatschappelijke actoren, inclusief gezin-
nen,, blijkt verbetering en ondersteuning te behoeven. Zo is een taalstructuur 
gewenstt waarbij het idee van oefenruimtes een meer centrale rol speelt. Deze 
kann de wisselwerking tussen laagopgeleide autochtone en allochtone gezin-
nenn en andere actoren versterken en zo een nieuwe bevoegdheidstoedeling 
vann zorg en arbeid mogelijk maken. In het bijzonder is grotere aandacht voor 
dee wisselwerking tussen combinerende ouders en arbeidsorganisaties ge-
wenst.. Van onderlinge handhaving van eikaars gezichtspunten is slechts zeer 
beperktt sprake, daar deze nog nauwelijks onderdeel van eenzelfde collectief 
vormen.. Ook in dit geval ligt een grotere aandacht voor de ontwikkeling van 
eenn taalstructuur voor de hand, die beide de gelegenheid biedt tezamen als 
collectieff op te treden. Ouders die als sterke actor optreden, blijken immers 
eenn grote meerwaarde voor arbeidsorganisaties te kunnen opleveren. Ze zijn 
competentt als entrepreneur. De overheid zou een belangrijke bijdrage kunnen 
leverenn als coördinator van de informatiestromen tussen diverse actoren, bij-
voorbeeldd door de ontwikkeling van taalstructuren te ondersteunen waarin 
zowell de pluriformiteit van de maatschappij centraal staat maar ook de onder-
lingee ondersteuning. 

Beidee typen resultaten impliceren een derde resultaat. Een eerste onderdeel 
vormtt de overweging dat maatschappijen een groot aantal stabiel herkenbare 
collectievenn kennen, die men waardengemeenschappen kan noemen. Een 
tweedee onderdeel is dat deze waardengemeenschappen gedurende een be-
paaldee periode functioneel kunnen zijn, maar ook hun tijd kunnen overleven. 
Daarmeee verliezen ze echter niet meteen de kenmerken die hen waardevol 
maakten.. Zeker tegen van buitenaf opgelegde veranderingen zullen zij zich 
verzetten.. Dit impliceert een derde onderdeel: behalve doelmaatregelen (maat-
regelenn die een gewenste toestand impliceren), zijn ook werkingsmaatregelen 
nodigg (maatregelen die nieuwe waardengemeenschappen doen ontstaan). 
Inn termen van dit derde resultaat meen ik het verschijnsel van (onverwachte 
en)) ongewenste weerstand tegen verandering van de taakverdeling binnen het 
gezinn te kunnen begrijpen als een direct gevolg van het ontbreken van ge-
schiktee werkingsmaatregelen - terwijl de meer gebruikelijke verklaringen gaan 
inn de richting van het ontbreken van voldoende doelmaatregelen, met name 
vanuitt de overheid. Dit laatste lijkt mij niet of nauwelijks het geval. Dit proef-
schriftt vormt derhalve een bijdrage in de zin dat het de aandacht vestigt op 
dezee lacune en voorstellen doet ter opvulling. Op beleidsniveau geformuleerd 
houdtt dit in dat het combinatiescenario dat de rijksoverheid momenteel als 
richtsnoerrichtsnoer voor beleid heeft aanvaard, op grond van mijn bevindingen aange-
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vuldd zou moeten worden door werkingsmaatregelen in de vorm van een com-
municatie-- en ontschottingsscenario, waarbinnen getracht wordt de diverse 
perspectievenn of betekenisverleningen van actoren meer ondersteunend aan 
elkaarr te laten zijn. 

Behalvee in termen van mijn vraagstelling laten de resultaten van mijn onder-
zoekk zich eveneens beoordelen in termen van hun methodische kwaliteit, dus 
onderr meer in interne en externe validiteit. Ik betoog ten eerste dat het moge-
lijkk bleek de door mij beoogde instructies in de onderzochte praktijk te vinden 
c.q.. de beoogde analyses te realiseren. In die zin kan mijn onderzoek als in-
ternn valide worden beschouwd. Verder onderzoek is echter nodig om te con-
staterenn of de gevonden instructies voldoende zijn om ouders en andere acto-
renn te helpen als sterke actor te functioneren en zich daadwerkelijk als zodanig 
tee manifesteren. 
Hiermeee verwijs ik ten tweede naar de mogelijkheid van externe validiteit. 
Vallenn de resultaten door anderen te benutten? Vallen deze te generaliseren 
inn de zin dat de resultaten daadwerkelijk ondersteunen, ongeacht de eigen-
schappenn of achtergronden van wie bij een verandering van de taakverdeling 
binnenn het gezin ondersteund wil worden? Een vorm van maatschappelijk 
experimenterenn zou hier een verdere bijdrage kunnen leveren. Indirecte on-
derbouwingg is intussen mogelijk, zoals mijn analyse van de beleidsnota's laat 
zien. . 

Inn termen van klassiek onderzoek kunnen mijn resultaten worden gezien als 
eenn theorie, zij het een grounded of verrijkte theorie. Ze betreffen niet alleen 
dee bestaande toestand (waar vrijwel elke beschrijvende theorie leidt tot doel-
maatregelen),, maar ook te maken of te scheppen situaties (waar doel maat re-
gelenn effectief kunnen worden, als ze worden aangevuld met geschikte wer-
kingsmaatregelen).. Het effect van interventies op basis van zo'n theorie is het 
ontstaann van gezinnen die als sterke actor een door hen gewenste keuze in 
taakverdelingg kunnen realiseren - ondanks en tevens mogelijkerwijs ook 
dankzijj het feit dat zij onderdeel vormen van een sterk interactief georgani-
seerdee omgeving. 
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