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SUMMARY IN DUTCH SAMENVATTING 

Vrouwen in Europese landen investeren steeds meer in opleiding en werkervaring. Hoe 
past de geboorte van kinderen in hun curriculum vitae? Dit proefschrift doet verslag van 
een economisch onderzoek naar de (veranderingen in de) arbeidsmarktpositie van 
vrouwen in de periode van de bevalling van het eerste, tweede of derde kind in een 
welvaartsstaat vergelijkend perspectief. De analyse betrekt relevant macro beleid uit 
vier landen waar de politieke visie op en uitgaven voor het faciliteren van de combinatie 
van werk en gezin verschillen: Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
Zweden. De effecten van dit macro beleid op het micro economisch arbeidsmarktgedrag 
vàn vrouwen in de periode van de bevalling en de economische aspecten van het 
plannen van kinderen in hun curriculum vitae staan centraal. 
De analyse van het individuele arbeidsmarktgedrag van de vrouwen in deze fase van 
hun gezinsvormingcyclus is gebaseerd op huishoudpanelgegevens. Deze gegevens zijn 
vanaf het midden van de jaren 80 in Duitsland, Nederland, Zweden, en (vanaf 1990) in 
Groot-Brittannië verzameld. Voor het doel van dit onderzoek zijn uit deze nationale 
gegevensbestanden de vrouwen geselecteerd die geboorte gaven aan een eerste, tweede 
of derde kind gedurende de periode van dataverzameling. De arbeidsmarktgegevens van 
deze vrouwen en hun partner zijn voor en na de geboorte van het kind maandelijks 
bekend. 

Hoofdstuk 1 bespreekt waarom en hoe de arbeidsmarktpositie van vrouwen in 
Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en Zweden in de periode van (het plannen) van 
de geboorte van kinderen wordt geanalyseerd. Het opleidingsniveau en de deelname aan 
de arbeidsmarkt van vrouwen in deze landen zijn gestegen in de jaren 80 en 90. De kern 
van de theorie van het menselijk kapitaal is dat opleiding (inclusief 'on the job training') 
een investering is van tijd en inkomen voor toekomstig loon. 
Kinderen leiden tot een verandering van tijds- en inkomensbesteding van ouders. De tijd 
die aan kinderen wordt besteed kan niet tegelijk op de arbeidsmarkt leiden tot verdere 
opbouw en rendement van menselijk kapitaal. Het huishouden biedt gemiddeld in totaal 
minder uren op de arbeidsmarkt aan. De uitgaven die te maken hebben met het kind 
gaan extra op het huishoudbudget drukken. 
De hogere investering van jonge vrouwen in hun arbeidscarrière zoals in de jaren 80 en 
90 leidt tot een andere afweging dan voorheen voor individuele vrouwen, voor partners 
in het huishouden en voor de overheid wat betreft de zorg voor kinderen en de 
arbeidsdeelname van vrouwen en mannen. Vrouwen hebben meer tegenwoordig en 
toekomstig arbeidsinkomen en arbeidsvreugde te verliezen als ze afzien van 
arbeidsdeelname om zelf voor jonge kinderen te zorgen. Ook de huishoudens en de 
nationale economie waarvan deze vrouwen deel uitmaken hebben als gevolg meer 
inkomen te verliezen. Tegelijkertijd willen ouders genieten van hun kinderen en kiezen 
ze wellicht bewuster voor de tijd die ze zelf aan kinderen besteden en de tijd die ze uit 
besteden. Dit maakt de zorg voor baby en peuter een zaak van ouders, overheid en 
markt. 
Dit onderzoek stelt het opgebouwde menselijk kapitaal van de vrouw voor de geboorte 
van het eerste kind centraal. Het menselijk kapitaal op dat moment geeft de indicatie 
voor de potentiële bijdrage van de vrouw aan de arbeidsmarkt en aan de nationale 
economie. De analyse richt zich eerst op de samenhang tussen deze hoeveelheid 



menselijk kapitaal en de arbeidsmarktpositie van de vrouwen direct na de geboorte van 
het eerste kind en de arbeidsmarktpositie rondom de geboorte van het tweede en derde 
kind (hoofdstukken 4 en 5). Vervolgens richt de analyse zich op de samenhang tussen 
deze hoeveelheid menselijk kapitaal en de leeftijd waarop de vrouw geboorte geeft aan 
eerste en volgende kinderen (hoofdstukken 6 en 7). Bovendien laten de berekeningen in 
hoofdstuk 7 zien dat de relatie tussen investeringen in menselijk kapitaal en het 
uitstellen van het eerste kind tot een hogere leeftijd leidt tot een aanzienlijk kleiner 
verlies aan levensduurinkomen van vrouwen. 
Karakteristieken van de partner als leeftijd, opleiding en inkomen worden zowel van 
invloed geacht op de arbeidsmarktpositie van de vrouw in de periode waarin het kind 
wordt geboren, als op de leeftijd van de vrouw bij de geboorte van het kind. 
De overheid ontwikkelt sociaal economisch beleid dat in de vier landen verschilt in 
uitgaven en in visie op de combinatie van betaald werk en zorg voor kinderen door 
individuele ouders. Een reden voor de overheid om de combinatie van betaald werk en 
zorg voor kinderen te stimuleren is het verlies aan arbeidsproductiviteit en economische 
zelfstandigheid van de vrouwen die kinderen willen en afzien van arbeidsdeelname 
omdat betaald werk niet met kinderen te combineren is. Een andere reden is het 
uitstellen van kinderen in het leven van de vrouw tot een leeftijd die hoge medische en 
sociale kosten meebrengt vanwege een niet optimale leeftijd voor bevruchting en 
bevalling. 

Kostwinner ideologie en ideologie van individuele en gelijke rolverdeling 

Wat is de invloed van een verschil in macro sociaal-economisch klimaat voor vrouwen 
met gelijke investering in een carrière op de arbeidsmarkt, in de periode dat zij de 
geboorte van kinderen plannen en realiseren? In Hoofdstuk 2 worden Duitsland, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden vergeleken aan de hand van de 
typologie van Esping-Andersen (1990) en Sainsbury (1994,1996). Esping-Andersen 
onderscheidt de liberale, conservatieve en sociaal democratische welvaartsstaat. 
Sainsbury benadrukt dat niet alleen de omvang van de overheidsuitgaven voor sociale 
doeleinden van invloed is op de arbeidsmarktpositie van vrouwen maar vooral in 
hoeverre vrouwen en mannen individueel en in gelijke mate van deze uitgaven baat 
hebben. Zij vergelijkt in welke mate welvaartstaten gericht zijn op kostwinnerschap of 
individuele en gelijke rolverdeling. 
Het Verenigd Koninkrijk is het prototype van de liberale welvaartsstaat waarin ouders 
geen steun krijgen van de overheid om betaald werk en de zorg voor een baby of peuter 
te combineren. Er bestaat alleen een wettelijke regeling voor zwangerschap- en 
bevallingsverlof, waarvan slechts 6 weken recht is op een compensatie van het loon 
voor 90%. Daarna daalt het wettelijk recht naar 20% compensatie van het loon 
gedurende 12 weken. Vaders hebben geen recht op verlof om voor het kind te zorgen. 
De Duitse en de Nederlandse welvaartsstaat hebben christen democratische 
karakteristieken, wat betekent dat de overheid de familie stimuleert om gezinstaken te 
vervullen en pas zal bijspringen als dit niet lukt. De Duitse welvaartsstaat onder het 
Kohl regime is hiervan het prototype. De Duitse kostwinner kan gebruik maken van 
aftrekposten voor huisvrouw en kinderen. De kinderbijslag dekt een deel van de 
financiële kosten van kinderen. De overheid ontmoedigt vrouwen met jonge kinderen te 
participeren op de arbeidsmarkt door het kostwinner principe, de geringe compensatie 
van inkomen gedurende het ouderschapsverlof, geen recht te geven op deeltijd werk en 
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vrijwel geen subsidies te verlenen aan voltijdse kinderopvang en schooltijden te 
handhaven die moeilijk combineren met werktijden van de gemiddelde ouder. Het 
Nederlandse overheidsbeleid was in de jaren 60 het meest kostwinner georiënteerd. Tot 
de jaren 90 was er geen recht op ouderschapsverlof en waren kinderopvangplaatsen zeer 
beperkt in aantal. Het Nederlandse beleid is echter veranderd en beoogt een meer gelijke 
verdeling van betaald en onbetaald werk tussen mannen en vrouwen. De Nederlandse 
overlegstructuur resulteert in een overheid die stimuleert dat werkgevers en werknemers 
met elkaar in onderhandeling tot afspraken komen over bijvoorbeeld kinderopvang voor 
werknemers en betaling van ouderschapsverlof. 
De Zweedse welvaartsstaat heeft sociaal democratische karakteristieken. De 
overheidsuitgaven voor betaald ouderschapsverlof en voltijdse kinderopvang zijn zeer 
hoog in vergelijking met de andere landen. In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland hoeft de Zweedse werkgever niet voor de faciliteiten om werk en kinderen 
te combineren te betalen. Het Zweedse ouderschapsverlof is flexibel in de periode 
waarin het wordt opgenomen, daarna is er recht op 75% van de werktijd tot het jongste 
kind 8 jaar is en vervolgens is het de bedoeling voltijds terug naar de arbeidsmarkt te 
gaan. Aangezien het derven van inkomen gedurende het ouderschapsverlof voor 75% 
wordt gecompenseerd, is dat een reden om een hoog inkomen te verdienen voordat het 
eerste kind wordt geboren. Temeer omdat het inkomen voor de geboorte van het eerste 
kind ook als basis dient voor de uitkering gedurende het ouderschapsverlof voor het 
tweede kind indien dit tweede kind binnen 30 maanden na de geboorte van het eerste 
kind wordt geboren. Deze regeling luidt in de literatuur de 'speed premium'. Uit 
onderzoek van Hoem (1993) blijkt dat 40% van de Zweedse vrouwen met twee of meer 
kinderen van het tweede kind beviel binnen 30 maanden na de bevalling van het eerste 
kind plaatshad en deze regeling gebruikte. 
Herverdeling van betaald en onbetaald werk heeft in het Nederlandse overheidsbeleid 
meer prioriteit dan in het Zweedse overheidsbeleid. De centrale idee achter de 
herverdeling van betaald en onbetaald werk in Nederland is dat de arbeids
marktparticipatie van vrouwen moet stijgen en dat voltijds werkende mannen meer in 
deeltijd gaan werken, met name in de periode dat kinderen worden geboren. De 
Nederlandse overheid stimuleert deeltijd werk, in tegenstelling tot de Zweedse overheid 
(met uitzondering van de regeling voor een van de ouders om 75% van de werkweek te 
werken tot het jongste kind 8 jaar is). Het Nederlands wettelijk recht op (uitsluitend) 
deeltijd ouderschapsverlof voor beide ouders individueel en de 75% compensatie van 
inkomen gedurende de verlofperiode in de overheidssector stimuleert actieve deeltijd
participatie van beide ouders in de periode dat kinderen worden geboren. Het Zweedse 
model met hoge compensatie van gederfd inkomen gedurende ouderschapsverlof van 15 
maanden per kind te verdelen over beide ouders gekoppeld aan gesubsidieerde 
kinderopvang voor kinderen vanaf 18 maanden leidt tot non-participatie gedurende 17 
of 18 maanden van de moeder, want vrouwen zijn diegenen die het verlof opnemen ook 
al mogen mannen van de regeling gebruik maken. 

Constructie van vergelijkbare 'werk en geboorte ' bestanden uit huishoudpaneldata-
bestanden 

De kwantitatieve analyses van het arbeidsmarktgedrag van vrouwen in de periode dat zij 
geboorte geven aan kinderen zijn gebaseerd op voor dit proefschrift gecreëerde 'werk en 
geboorte' bestanden, geselecteerd uit het German Socio Ökonomisches Panel (GSOEP), 
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de British Household Panel Study (BHPS), de Zweedse HUShâlIens ekonomiska 
levnadsforhâllenden en het arbeidsaanbod panel verzameld door de Organisatie voor 
Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). De gegevens zijn door nauwkeurige 
vergelijking van definities van de geselecteerde variabelen tussen de landen 
vergelijkbaar gemaakt. 
Voor de analyses zijn de volgende variabelen voor elk land geselecteerd. Op de eerste 
plaats is het jaar en de maand van de geboorte van een kind en de volgorde van de 
geboorte van het kind in het leven van de vrouw opgespoord. Vervolgens is de positie 
op de arbeidsmarkt van de moeder en de veranderingen in deze positie rondom de 
geboorte van het kind op maandelijks niveau gevolgd. Aangezien de gegevens van de 
partner van de vrouw nodig zijn in de analyses heeft identificatie van de partner van de 
vrouw op het moment van de geboorte van het kind plaatsgevonden. Vervolgens zijn 
leeftijd, opleiding en werkervaring van de moeder en haar partner op het moment van de 
geboorte, en 1 jaar voor en 2 jaar na de geboorte van het kind vastgesteld en 
vergelijkbaar gemaakt. 
De arbeidsmarktveranderingen zijn op maandelijks niveau bekend in elk van de 
nationale bestanden. De gewerkte uren en het verdiende inkomen van de vrouw en haar 
partner worden elke enquête geregistreerd. De nationale datasets verschillen in 
frequentie waardoor voor Nederland en Zweden gewerkte uren per week en verdiend 
loon tweejaarlijks bekend zijn en voor Duitsland jaarlijkse. De analyse van het inkomen 
van vrouwen en hun partners rondom de geboorte van kinderen is gebaseerd op gelijke 
meetmomenten rondom de geboorte van het kind in de betrokken landen. 

De arbeidsmarkttransities van vrouwen in relatie met de geboorte van kinderen 

Het doel van hoofdstuk 4 is de arbeidsmarkttransities in de periode van 1 jaar voor de 
geboorte tot 3 jaar na de geboorte van het eerste, tweede of derde kind te analyseren aan 
de hand van het menselijk kapitaal van de moeder, het inkomen van de partner en het 
overheidsbeleid. 
De eerste stap in de analyse is de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt voor de 
geboorte van het eerste kind in kaart te brengen. Twee tijdstippen zijn hiervoor gekozen: 
12 maanden voor de geboorte van het eerste kind betreft de situatie waarin naar 
verwachting nog geen aanpassing van de arbeidsmarktpositie heeft plaatsgevonden ten 
gevolge van de naderende geboorte van het eerste kind en 3 maanden voor de geboorte 
van het eerste kind geeft de situatie weer waarin de eerste aanpassingen zich hebben 
voltrokken. 12 maanden voor de geboorte van het eerste kind is de participatie van de 
vrouwen hoog in de vier landen, namelijk rond 80 procent. Er blijken dan wel 
verschillen te zijn tussen voltijd werk en deeltijd werk. In het bijzonder Zweden blijkt 
een lager percentage voltijdwerkers (57%) te hebben dan Duitsland (76%) en Groot-
Brittannië (74%). Dit lage percentage voor Zweedse vrouwen is niet overeenkomstig de 
verwachting gebaseerd op het Zweedse overheidsbeleid dat voltijdswerk stimuleert door 
75% van het inkomen te compenseren gedurende 15 maanden ouderschapsverlof. 
De tweede stap in de analyse is de positie op de arbeidsmarkt voor en na de geboorte 
van het kind en de bepaling van de determinanten die aangeven of de vrouw carrière 
georiënteerd is. Dit is eenvoudig gedefinieerd door de kans dat zij drie maanden voor de 
geboorte van het kind en 24 maanden na de geboorte van het kind betaald werkt. Het 
aandeel 'carrière moeders' onder de Duitse en Nederlandse moeders neemt af met de 
kindvolgorde. Binnen de groep Zweedse moeders blijft het percentage carrière moeders 
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50%, ook bij de groep vrouwen die een tweede kind hebben gekregen. De groep 
vrouwen die niet participeerde op de arbeidsmarkt 3 maanden voor de geboorte en 24 
maanden na de geboorte blijft ongeveer 12% onder de Zweedse moeders, terwijl 
ongeveer de helft van de Duitse en Nederlandse moeders tot deze niet participerende 
categorie behoort. De Britse vrouwen die het eerste kind kregen vertonen het laagste 
percentage carrière moeders. Waarschijnlijk zijn de compensatie voor inkomen 
gedurende een korte periode van bevallingsverlof gekoppeld aan hoge kosten voor 
kinderopvang en een belastingstelsel met een overdraagbare belasting vrije voet, hier 
debet aan. Opleiding en werkervaring van de vrouw zijn de belangrijkste determinanten 
gebleken bij de kans op arbeidsmarktparticipatie 3 maanden voor de geboorte van het 
kind en 24 maanden na de geboorte, zowel voor Britse, Duitse als Nederlandse 
vrouwen. Voor Zweedse vrouwen is dit in veel mindere mate het geval door faciliteiten 
om werk en gezin te combineren bij alle opleidingsniveaus en loonniveaus. 
De derde stap is de analyse van het aantal maanden dat de vrouw niet op de 
arbeidsmarkt is na de geboorte van het kind en de invloed van haar menselijk kapitaal 
en het inkomen van de partner hierop. Britse en Nederlandse vrouwen zijn diegenen die 
het eerst weer op de arbeidsmarkt verschijnen na de geboorte van hun kind. Duitse en 
Zweedse vrouwen hebben een ongeveer gelijke kans op participatie als het kind 6 
maanden is, maar naarmate het kind ouder wordt, stijgt de participatiekans van de 
Zweedse vrouwen ten opzichte van Duitse vrouwen. Als het kind 3 jaar is, is 80% van 
de Zweedse vrouwen weer op de arbeidsmarkt actief (geweest), terwijl dit maar voor 
55% van de Duitse vrouwen geldt. 
De proportionele hazard modellen schatten de kans dat de vrouw nog niet op de 
arbeidsmarkt actief is gegeven de duur dat ze al thuis is vanaf de geboorte van het kind. 
De modellen meten wat het effect is van regressors als de indicatoren van menselijk 
kapitaal en het inkomen van de partner op de duur van niet participeren. Als indicatoren 
van het menselijk kapitaal van de vrouw bij de geboorte van het kind zijn gebruikt: 
leeftijd, het aantal jaren werkervaring en het opleidingsniveau.Voor Duitse vrouwen 
hebben een hoger dan gemiddelde opleiding en een hoger aantal jaren werkervaring dan 
gemiddeld een significant verkortend effect op de periode van niet participeren na de 
geboorte van het kind. Leeftijd van de vrouw en inkomen van de partner hebben bij 
Duitse vrouwen een verlengend effect op de periode van niet participeren na de 
geboorte van het kind. Bij Zweedse vrouwen blijkt het effect van opleidingsniveau op 
de duur van niet participeren niet aanwezig. Zweedse vrouwen die ouder zijn dan 
gemiddeld bij de geboorte van het tweede kind keren sneller terug naar de arbeidsmarkt 
naarmate ze meer werkervaring hebben opgebouwd. Britse vrouwen die ouder zijn dan 
de gemiddelde Britse vrouw bij de geboorte van het kind zijn sneller terug op de 
arbeidsmarkt na de bevalling dan de gemiddelde Britse vrouw. Dit is in tegenstelling 
met Duitse en Zweedse vrouwen. Britse vrouwen met meer werkervaring hebben een 
grotere kans op snelle terugkeer dan Britse vrouwen met minder werkervaring maar dit 
effect neemt af met de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het kind. 

De bijdrage van de vrouw aan het verdiende loon in het huishouden voor en na de 
geboorte van kinderen 

Hoofdstuk 5 stelt de korte termijn effecten centraal van de geboorte van het eerste en 
het tweede kind op de bijdrage in het verdiende huishoudinkomen van de vrouw. Tabel 
5.1 beschrijft het maandelijks inkomen van vrouwen en hun partner een jaar voor de 
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geboorte van het kind en 2 jaar na de geboorte van het kind in Duitsland en Zweden. De 
bijdrage van de vrouw aan het verdiende huishoudinkomen voor en na de geboorte van 
het eerste en het tweede kind blijkt lager in Duitsland dan in Zweden. De oorzaak 
hiervan is de lagere arbeidsdeelname van de Duitse vrouwen in vergelijking met de 
Zweedse vrouwen. 
De gemiddelde bijdrage van de Duitse vrouwen met betaald werk aan het verdiende 
huishoudinkomen ligt voor de geboorte van het eerste kind op 38%. De bijdrage van de 
vergelijkbare groep Zweedse vrouwen is 43%. De bijdrage aan het verdiende 
huishoudinkomen van de Duitse vrouwen met betaald werk voor de geboorte van het 
eerste kind daalt tot 17% twee jaar nadat het eerste kind is geboren. Dit percentage is 
voor de vergelijkbare groep Zweedse vrouwen 37%. Duitse vrouwen met betaald werk 
voor de geboorte van het tweede kind dragen gemiddeld voor de geboorte van het kind 
30% aan het inkomen bij. Dit is een selecte groep van vrouwen die na de geboorte van 
het tweede kind zelfs 43% van het huishoudinkomen verdient. 
De analyse richt zich vervolgens op de samenhang tussen uurloon van de vrouw voor de 
geboorte van het eerste kind en arbeidsdeelname en omvang van de werkweek 24 
maanden na de geboorte van het eerste en tweede kind. Naarmate het voorspelde 
uurloon van de Duitse vrouw voor de geboorte van het eerste kind hoger is wordt de 
kans dat ze participeert 24 maanden na de geboorte van het eerste kind groter. Naarmate 
het inkomen van de partner hoger is wordt de kans op participatie 24 maanden na de 
geboorte lager. Duitse vrouwen met een hoger uurloon voor de geboorte van het kind 
werken meer uren per week 24 maanden na de geboorte van het kind. Duitse vrouwen 
die een tweede kind krijgen baseren hun participatie- en urenbeslissing op het uurloon 
voor de geboorte van het eerste kind. 
Zweedse vrouwen vertonen wel een grotere kans op participatie na de geboorte van het 
kind naarmate het uurloon hoger is voor de geboorte van het eerste kind, echter er is 
geen significante invloed van het uurloon op de omvang van de werkweek na de 
geboorte van het kind aan te wijzen. Het inkomen van de partner heeft geen significante 
invloed op de participatiebeslissing van de Zweedse vrouwen 24 maanden na de 
geboorte van het eerste kind, en evenmin na de geboorte van het tweede kind. 
Uit de simulaties van het arbeidsmarktgedrag van Duitse vrouwen als zij zich zouden 
gedragen als Zweedse vrouwen met gelijke hoeveelheid menselijk kapitaal en 
omgekeerd blijkt het volgende. Bij gelijk uurloon en gelijke hoeveelheid menselijk 
kapitaal is de participatie van Duitse vrouwen lager dan die van Zweedse vrouwen 24 
maanden na de geboorte van het kind. Bovendien werken Duitse vrouwen in deze 
situatie minder uren per week dan Zweedse vrouwen. Dit verklaart de verschillen in de 
bijdrage van vrouwen aan het verdiende huishoudinkomen in Duitsland en Zweden. Ik 
interpreteer dit als het resultaat van verschil in macro sociaal economisch beleid in de 
beide landen. 

Carrière en de planning van de geboorte van het eerste kind en volgende kinderen in 
het leven van de vrouw 

De hoofdstukken 4 en 5 analyseren de arbeidsmarktpositie van vrouwen voor en na de 
geboorte van hun kind. De leeftijd van de vrouw bij de geboorte van het kind verklaart 
haar kans op arbeidsmarktparticipatie en de hoogte van haar loon. In de hoofdstukken 6 
en 7 wordt de leeftijd van de vrouw bij de geboorte van het eerste en volgende kinderen 
als te verklaren variabele in de analyse gebracht. Sinds enkele decennia zijn vrouwen in 
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Europese landen ouder bij de geboorte van het eerste kind dan voorheen. Uit de analyse 
van de bestudeerde landen komt duidelijk naar voren dat als het inkomen en de 
opleiding van de partner constant wordt gehouden, een latere leeftijd van de moeder bij 
de geboorte van het kind te verklaren is uit de hoogte van het opleidingsniveau. Een 
hoger dan gemiddeld inkomen van de partner leidt in tegenstelling tot de theorie tot 
uitstel van de geboorte van het eerste kind. 
Een interessante overeenkomst tussen Britse, Duitse en Zweedse vrouwen die 
terugkeren naar de arbeidsmarkt nadat het eerste kind is geboren maar voordat het 
tweede kind ter wereld komt, is dat de terugkeer na gemiddeld 12 maanden plaatsvindt. 
De proportionele hazard modellen in hoofdstuk 6 betrekken in de analyse van het tempo 
van terugkeer naar de arbeidsmarkt of en wanneer een vrouw een tweede kind krijgt in 
de periode waarover de data beschikbaar zijn voor dit onderzoek. Dit in tegenstelling tot 
de proportionele hazard modellen in hoofdstuk 4 waarbij is uitgegaan van terugkeren na 
de geboorte ongeacht een volgende geboorte. Vergelijking van de resultaten leert dat 
opleiding en werkervaring van de vrouw een positief effect blijven hebben op het tempo 
van terugkeer. Het inkomen van de partner van Duitse vrouwen heeft geen significant 
vertragend effect meer op de terugkeer naar de arbeidsmarkt van de vrouwen na de 
geboorte van het eerste kind zoals in hoofdstuk 4. De geboorte van het tweede kind 
heeft een significant vertragend effect op de terugkeer van Duitse vrouwen naar de 
arbeidsmarkt na de geboorte van het eerste kind. Uit de analyse van de duur tussen de 
geboortedatum van het eerste en het tweede kind, blijkt een hoger dan gemiddeld 
inkomen van de partner van de Duitse vrouwen een significant verkortend effect te 
hebben op de periode tussen de geboortedatum van het eerste en het tweede kind. 
Voor Britse vrouwen blijkt de geboorte van het tweede kind het tempo van terugkeer 
naar de arbeidsmarkt na de eerste geboorte te verhogen. In Duitsland en Groot-
Brittannië blijkt een jongere leeftijd bij de geboorte van het eerste kind een negatief 
effect te hebben op het tempo van terugkeren naar de arbeidsmarkt. Dit is te verklaren 
uit de relatie tussen leeftijd bij de geboorte van het eerste kind en opleidingsniveau. Hoe 
hoger het opleidingsniveau hoe ouder de vrouw bij de geboorte van het eerste kind. 
Vrouwen met een relatief jonge leeftijd bij de geboorte van het eerste kind hebben een 
gemiddeld lager opleidingsniveau en daarmee samenhangend minder carrière 
perspectief en zullen daarom minder snel terugkeren, vooral wanneer faciliteiten om 
werk en kinderen te combineren relatief duur zijn. 

De proportionele hazard modellen die de kans op de duur verklaren van de periode 
tussen de geboortedatum van het eerste en het tweede kind en rekening houden met het 
gegeven of en wanneer een vrouw terugkeert naar de arbeidsmarkt na de eerste 
geboorte, geven een significant vertragend effect van (het tempo van) terugkeer naar de 
arbeidsmarkt na de eerste geboorte op de periode tussen de geboorte van het eerste en 
het tweede kind. Naarmate Duitse vrouwen meer jaren werkervaring hebben blijkt de 
kans dat er snel een tweede kind wordt geboren kleiner. In Groot-Brittannië heeft een 
hogere leeftijd van de moeder een significant vertragende invloed op de periode tussen 
de geboortedatum van het eerste kind en van het tweede kind. Bij de Duitse en Zweedse 
vrouwen heeft de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind geen 
significant effect op de lengte van de periode tussen de geboorte van het eerste en het 
tweede kind. 
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Optimale leeftijd bij de geboorte van het eerste kind in Nederland 

De centrale vraag uit Hoofdstuk 7 luidt: wat is de optimale leeftijd om het eerste kind te 
krijgen als rekening wordt gehouden met potentiële looncurve, participatiekans na de 
geboorte van het eerste kind en deeltijdfactor (aantal uren per week gerelateerd aan 
voltijds werkweek) na de geboorte van het eerste kind'? Het totaal gederfde 
levensduurinkomen wordt op basis van potentiële looncurven gesimuleerd bij 
verschillende leeftijden (23,27,3135) waarop de vrouw het eerste kind krijgt bij 
verschillende patronen van arbeidsdeelname en deeltijdfactor na de geboorte van het 
eerste kind. Idealiter zou het potentieel levensduurinkomen van de vrouw worden 
weergegeven door een looncurve van voltijds werk zonder onderbrekingen gedurende 
de levensduur bij afwezigheid van discriminerende effecten op het loon. Deze curve 
bestaat niet. De looncurven van Nederlandse mannen staan in de analyse model voor de 
potentiële looncurven van de Nederlandse vrouwen. Voor de geboorte van het eerste 
kind komen de looncurven van mannen naar opleidingsniveau redelijk overeen met de 
looncurven van vrouwen. Uit de simulaties van het verlies aan levensduurinkomen 
blijken de verschillen in arbeidsdeelnamegraad na de geboorte van het eerste kind naar 
opleidingsniveau van de vrouw de grootste verschillen in verlies van levensduur
inkomen te veroorzaken. In de jaren 1990-1996 ligt de participatie in de periode 0-24 
maanden na de geboorte van het eerste kind gemiddeld op 0.86 voor hoog opgeleide 
vrouwen, op 0.59 voor middel opgeleide vrouwen en op 0.32 voor laag opgeleide 
vrouwen. Het aantal uren dat vrouwen in de jaren 90 na de geboorte het eerste kind 
aanbieden blijkt ongeveer gelijk bij de verschillende opleidingsniveaus. In het bijzonder 
laag opgeleide vrouwen hebben een groot verlies aan levensduurinkomen in 
vergelijking met hoger opgeleide vrouwen doordat de participatiekans van laag 
opgeleide vrouwen na de geboorte van het eerste kind kleiner is. 

Hoeveel hebben Nederlandse vrouwen verdiend en bijgedragen aan het bruto nationaal 
product door de geboorte van het eerste kind uit te stellen? Uit de analyse blijkt dat 
Nederlandse vrouwen het eerste kind gemiddeld op een latere leeftijd hebben gekregen 
in de jaren 90 dan in de jaren 80. Door het leeftijdspatroon bij de geboorte van het eerste 
kind dat vrouwen in de jaren 80 vertoonden te vergelijken met het patroon dat vrouwen 
in de jaren 90 vertonen en dit te koppelen aan de simulaties in Tabel 7.2 is de winst in 
levensduurinkomen van vrouwen van het jaren 90 patroon te benaderen. Het patroon uit 
de jaren 80 had bijvoorbeeld voor vrouwen met middelhoge opleiding in de jaren 90 
betekend dat 17% meer vrouwen op 23-jarige leeftijd voor het eerst moeder was 
geworden en 23% meer vrouwen op 27-jarige leeftijd. Door de geboorte van het eerste 
kind uit te stellen van 23 jaar naar 27 jaar hebben deze vrouwen het verlies aan 
levensduur inkomen beperkt van 67.4% van het levensduurinkomen tot 59.6% van het 
levensduurinkomen. Verder uitstel tot 31 jaar zou het verlies aan levensduurinkomen 
beperken tot 51.9%. Echter dit uitstel van de geboorte van het eerste kind in het leven 
van de vrouw brengt biomedische kosten mee. Deze kosten zouden betrokken moeten 
worden in de discussie over de kosten van kinderopvang en regelingen voor betaald 
verlof. 

Een conclusie die uit het gehele werk blijkt is dat verschillen in participatie op de 
arbeidsmarkt en het inkomen dat vrouwen op de arbeidsmarkt verdienen tussen de 
landen groot zijn en kunnen worden verklaard uit verschillen in macro sociaal 
economisch beleid, maar dat er veel geringere verschillen bestaan tussen de landen 
blijkend uit de analyse van de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind en volgende 
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kinderen. De verschillen in leeftijd van de moeder waarop het eerste en volgende 
kinderen worden geboren zijn vooral afhankelijk van haar opleidingsniveau en 
werkervaring. 
De geconstrueerde vwerk en geboorte' bestanden kunnen verder worden geanalyseerd. 
Bovendien is verrijking met recentere gegevens nodig. Ook in 1998 zijn ze weer 
verzameld! Ik hoop dat dit gebeurt, want meer en betere analyses zijn nodig op dit 
onderzoeksterrein. 
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