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Waaromm is het nog steeds zo moeilijk om een meer 

gewenstee verdeling van de zorg voor kinderen en 

beroepsarbeidd tussen de seksen te realiseren? 

Waaromm hebben beleidsmaatregelen tot dusver nog 

niett het gewenste resultaat opgeleverd? In deze 

publicatiee wordt gesteld dat de benodigde kennis om 

tott verandering te komen op zichzelf een probleem 

is.. Stilgestaan wordt bij de objectkeuze in onderzoek 

naarr zorg en arbeid en het daaruit voortvloeiende 

verschijnsell van ongewenste neveneffecten van 

beleidsinterventies.. Gepoogd wordt een onderzoeks-

benaderingg te vinden die meer recht doet aan het 

feitt dat vrouwen en mannen in gezinnen onderdeel 

vormenn van een sterk interactief georganiseerde om-

geving.. Hierbij wordt niet zozeer gedacht in algemene 

ingrepen,, maar in het versterken van de daadkracht 

vann diverse betrokken partijen, zoals ouders, organi-

satiess in de sociale infrastructuur, sociale partners en 

dee overheid., In deze benadering kunnen op basis van 

hett oplossend handelen van deze partijen instructies 

wordenn gevonden die ieders actorschap versterken 

enn leiden tot het ontstaan van nieuwe waardenge-

meenschappenn of collectieven. In deze collectieven 

iss de interactie zodanig, dat men eikaars doelen of 

perspectievenn ondersteunt. Een communicatie- of 

ontschottingsscenarioo zou het ontstaan van dit soort 

collectievenn kunnen bevorderen. 
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