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Samenvatting g 

Onderzoeksvragen n 
Hett doel van dit onderzoek was om te zoeken naar differentiatie binnen de groeiende 
groepp vrouwen in Nederland die op latere leeftijd een kind krijgen, en zo de kennis over 
dezee groep te verdiepen. Wij zochten de differentiatie in het besluitvormingsproces ten 
aanzienn van de timing van een (volgend) kind. Dit onderzoeksdoel werd uiteindelijk in 
tweee onderzoeksvragen weergegeven; 
1)) Welke concepten op individueel niveau differentiëren tussen groepen oudere moeders 

enn moeten in een theoretisch model voor de bestudering van de timingsbesluitvorming 
vann oudere moeders worden opgenomen. 

2)) Geven de individuele besluitvormingconcepten gebaseerd op meningen en 
psychologischee toestanden (zoals motivaties en keuze) en gedrag ons een ander of 
meerr inzicht in de onderliggende verschillen tussen groepen oudere moeders dan het 
meerr traditionele socio-structurele concept? 

Onderzoeksopzett en uitvoering van het veldwerk 
Onzee keuze voor het bestuderen van de gedetailleerde individuele besluitvorming ten 
aanzienn van de timing van kinderen onder moeders die op latere leeftijd een kind 
hebbenn gekregen heeft een aantal consequenties gehad voor het ontwerp van het 
onderzoek.. Ten eerste was het meteen duidelijk dat de data die wij wilden bestuderen 
niett beschikbaar waren uit al bestaande surveys, dus moesten wij onze eigen survey 
ontwerpen. . 

Tenn tweede hebben wij, net als zoveel onderzoekers, moeten kiezen voor een 
retrospectievee meting. Dat wil zeggen dat wij achteraf hebben gevraagd hoe de 
besluitvormingg zich heeft voltrokken. Hierbij hebben wij een aantal maatregelen 
genomenn om niet in de valkuil te vallen van onbetrouwbare data door geheugenfouten 
vann de respondenten. Ten eerste was het moment van meting niet langer dan een jaar na 
dee geboorte van het betreffende kind. Ten tweede hebben wij gebruik gemaakt van de 
lifee history calendar die het verloop van de tijd en de relevante gebeurtenissen 
visualiseertt voor de respondentes. 

Tenn derde hebben we alleen vrouwen (en geen mannen) opgenomen in het onderzoek. 
Aangezienn er weinig empirische kennis is over de besluitvorming ten aanzien van de 
timingg van een kind hebben wij ervoor gekozen om ons te beperken tot vrouwen. De 
invloedd van mannen wordt alleen meegenomen voorzover ze de besluitvorming van de 
vrouww hebben beïnvloed. 

Dee keuze voor een retrospectieve meting maakte het mogelijk om vrouwen te selecteren 
gestratificeerdd naar pariteit (1 en 2+) en leeftijd bij de geboorte van hun jongste kind 
(30-344 en 35+). Wij hebben dit gedaan om de variëteit van vruchtbaarheidslevenslopen 
inn de steekproef van oudere moeders (LM-steekproef) te garanderen. De stratificatie 
leverdee ons een steekproef op met vier subgroepen van oudere moeders. 
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Conceptualisering,, operationalisering en validering van de belangrijkste 
concepten. . 
Aangezienn de besluitvorming ten aanzien van de timing van een kind een onderwerp is 
datt voorzover ons bekend, nog niet eerder als centraal thema in een onderzoek is 
opgenomen,, (maar altijd als onderdeel van de besluitvorming over wel of geen kind of 
aantall  kinderen), hebben wij veel aandacht besteed aan het ontwerpen van een 
conceptueell  model en de uitwerking van de begrippen daarin. De basis van het 
conceptueell  model werd gevormd door het idee dat een vrouw meerdere parallelle 
levenslopenn naast elkaar leeft, die moeten worden gecombineerd op het moment dat de 
mogelijkheidd ontbreekt om ze allemaal volledig uit te voeren. De 
vruchtbaarheidslevensloopp vormt ons uitgangspunt. Ons onderzoeksonderwerp is 
immerss de timing van kinderen. De belangrijkste concurrerende levensloop is de 
arbeidslevensloop.. Beide levenslopen worden als het ware aangedreven door een 
motivatie;; voor de vruchtbaarheidslevensloop is dat moederschapsmotivatie en voor de 
arbeidslevensloopp is dat werkmotivatie. De motivaties vormen de input voor het 
besluitvormingsprocess dat vrouwen doorlopen om te komen tot een 
combinatiestrategie.combinatiestrategie. Moederschapsmotivatie, werkmotivatie en de combinatiestrategie 
vormenn de kern van ons conceptueel model. Wij voegden daar nog een output stadium 
aann toe, dat gebaseerd is op de algemeen geaccepteerde theorie van beredeneerd gedrag 
datt een gedragsintentie voorafgaat aan de uitvoering van het gedrag en dat de relatie 
tussenn intentie en gedrag kan worden beïnvloed door de omstandigheden waaronder de 
besluitvormingg plaats vind. Het proces wordt afgesloten met een evaluatie van de 
uitkomsten.. Voor elk volgend kind wordt het proces herhaald, en de eerdere stadia 
hebbenn dan natuurlijk invloed op de besluitvorming over de timing van een volgend 
kind.. Het besluitvormingsproces wordt beïnvloed door de sociaal-structurele en 
sociaal-culturelesociaal-culturele kenmerken van de positie van de vrouw. 

Hett concept moederschapsmotivatie is in hoofdstuk 5 gedetailleerd uitgewerkt om de 
complexiteitt volledig te doorgronden. Moederschapsmotivatie wordt niet vaak in 
onderzoekk opgenomen en als het wel gebeurt dan geeft elke onderzoeker er zijn eigen 
invullingg aan. Wij wilden een zo volledig mogelijke conceptualisatie van 
moederschapsmotivatiee ontwikkelen en hebben daarvoor vier componenten 
onderscheiden:: de invloed van het hebben van kinderen op het persoonlijk leven 
(personal(personal consequences), opvattingen ten aanzien van wat een goede moeder doet 
(motherhood(motherhood opinions), opvattingen over een goede timing (timing opinions) en 
opvattingenn over het ideale aantal kinderen (number opinions). 

Dee vier componenten zijn geoperationaliseerd met items uit eerder onderzoek uit de 
Value-of-Childrenn traditie en uit onderzoek naar moederschap. Het bleek dat de 
componentenn 'persoonlijke gevolgen' en 'moederschapsopvattingen' konden worden 
opgesplitstt in respectievelijk 4 en 2 subcomponenten. De persoonlijke gevolgen bleken 
tee clusteren rond: 'creatie van een nieuw leven', 'psychologische kosten', 'kwaliteit van 
dee moeder-kind relatie' en 'verrijking van het leven'. Moederschapsopvattingen bleken 
tee clusteren rond de exclusiviteit van de moeder-kind relatie en de keuzevrijheid voor de 
vrouww om zelf haar besluiten te nemen. Timingsopvattingen zijn geoperationaliseerd 
mett attitudes ten aanzien van oudere moeders en met de mening over welke leeftijd een 
vrouww uiterlijk zou mogen hebben als zij haar kinderen krijgt. Tot slot zijn de number 
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opinionsopinions geoperationaliseerd met het gewenste kindertal van de respondentes. 
Uiteindelijkk hebben wij het concept moederschapsmotivatie dus uiteengelegd in vier 
componentenn en negen empirische subcomponenten. Dit geeft aan dat het concept zeer 
complexx is en dat we moederschapsmotivatie niet als een enkelvoudig begrip kunnen 
opnemenn in empirische analyses. 

Hett concept werkmotivatie is op eenzelfde wijze als moederschapsmotivatie 
gedefinieerdd en uitgewerkt, zij het iets minder uitgebreid. Er kwamen twee 
componentenn naar voren: het belang van werk voor een vrouw en de reden om te 
werkenwerken (of niet te werken). De redenen voor werk zijn onderverdeeld in werk-
gerelateerdd (b.v. eigen geld verdienen, zelfontplooiing) en sociaal georiënteerd (b.v. 
socialee contacten, iets anders doen dan huishouden). Overigens blijkt dat vrouwen die 
werkenn om een werk-gerelateerde reden werk even belangrijk vinden als vrouwen die 
werkenn om een niet werk-gerelateerde reden. 

Err zijn twee strategieën om werk en kinderen te combineren opgenomen in ons 
onderzoek:: bewust uitstel van zwangerschap en aanpassing van het werkgedrag. Onze 
bevindingenn ten aanzien van de combinatiestrategieën laten zien dat vrouwen 
makkelijkerr kiezen om hun werk aan te passen aan het krijgen van een kind dan dat zij 
hett krijgen van een kind uitstellen vanwege voorziene complicaties gerelateerd aan 
werk.. Dit laatste komt in onze groep oudere moeders zelfs nauwelijks voor. Overigens 
iss het zo dat vrouwen niet slechts één strategie kiezen, maar beide strategieën kunnen 
voorkomenn in een levensloop. Als er eerst sprake was van uitstel dan wil dat niet 
zeggenn dat er geen aanpassingen meer gedaan worden aan het aantal uren dat men 
werkt.. De meeste vrouwen die uitstellen, verminderen ook hun arbeidsuren rond de 
geboortee van het kind. 

Hett conceptueel model is ontworpen op basis van de bestaande literatuur uit diverse 
disciplines,, met als doel om het mogelijk te maken de kennis omtrent de besluitvorming 
overr de timing van het krijgen van kinderen te verdiepen. De detaillering in de definities 
enn conceptualisering van moederschapsmotivatie, werkmotivatie en de 
combinatiestrategieënn die wij hebben toegevoegd geeft ons inziens een waardevolle 
bijdragee aan het begrip en de operationalisering van de concepten. 

Verschillenn tussen jonge en (zeer)oude moeders 
Voorr vrijwel alle concepten in ons model hebben we markante verschillen gevonden in de 
timingsbesluitvormingg tussen vrouwen die vóór hun dertigste hun eerste kind hebben 
gekregenn (j°nge moeders) en vrouwen die na hun dertigste hun eerste kind hebben 
gekregen,, ((zeer)oude moeders). Alle verschillen betreffende moederschapsmotivatie 
makenn duidelijk dat jonge moeders meer gericht zijn op het hebben van een gezin (family-
oriented)) dan oude moeders. Jonge moeders wensen voor zichzelf meer kinderen dan oude 
moeders,, ze hebben lagere leeftijdsnormen voor de maximum leeftijd waarop ze nog een 
kindd zouden willen krijgen en zij zien meer bezwaren kleven aan het krijgen van een kind 
opp latere leeftijd. De oude moeders zijn minder gezinsgericht maar daar staat tegenover dat 
zijj  de exclusiviteit van de moeder-kind relatie wel belangrijker hebben gevonden tijdens 
dee besluitvorming dan jonge moeders. Uit deze verschillen in moederschapsmotivatie 
komtt het beeld naar voren dat jonge moeders vooral gericht zijn op het hebben van een 
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traditioneell  gezin met meerdere kinderen, terwijl de oude moeders kiezen voor een kind 
mett vooral aandacht voorde interpersoonlijke relatie tussen moederen kind. 

Dee verschillen met betrekking tot werk en de combinatiestrategieèn tussen beide groepen 
moederss sluiten aan bij bovenstaand beeld. Jonge moeders werken aanzienlijk minder en 
hebbenn meer aanpassingen gedaan in hun werkgedrag rond de geboorte van hun eerste 
kindd dan oude moeders. De keuze om helemaal te stoppen met werken wordt vooral door 
jongee moeders gemaakt terwijl de oude moeders veel part time blijven werken. Jonge en 
oudee moeders verschillen niet in de mate waarin zij de komst van hun eerste kind bewust 
hebbenn uitgesteld. In beide groepen heeft ongeveer de helft dit gedaan. Oude moeders die 
hebbenn uitgesteld zeggen wel veel vaker dat hun werk de reden was van het uitstellen, 
terwijll  jonge moeders vooral uitstelden omdat ze hun vrijheid nog niet wilden opgeven. 
Ookk hier zien we dat de jonge moeder de meer traditionele gezinsgerichte moederrol voor 
zichzelff  ziet, waarin ze verwacht een groot deel van haar vrijheid te moeten opgeven als ze 
eenn kind heeft, terwijl dat voor de (zeer)oude moeder geen rol speelt. Zij is meer werk-
georiënteerd. . 

Ookk de omstandigheden waaronder de timingsbesluitvorming heeft plaats gevonden zijn 
voorr jonge moeders anders dan voor oude moeders. Er is een markant verschil in de 
omstandighedenn betreffende de aanwezigheid van een (huwelijks)partner. Jonge moeders 
hebbenn minder 'vertraging' opgelopen doordat ze een bepaalde periode in hun leven geen 
partnerr hadden dan oude moeders. 

Dee verschillen tussen jonge en oude moeders betreffende sociaal-structurele en sociaal-
culturelee kenmerken sluiten aan bij het beeld van de traditionele gezinsgerichte jonge 
moederr en de meer buiten het gezin op werkgerichte oude moeder. Oude moeders zijn 
vakerr universitair opgeleid en jonge moeders hebben vaker een lagere of middelbare 
beroepsopleiding.. De hoge opleiding van oude moeders zou aan de basis kunnen liggen 
vann hun gerichtheid op zaken buiten het gezin. Bovendien blijkt dat (ook als wordt 
gecontroleerdd voor hoogte van de opleiding) oude moeders een hoger inkomen hebben 
dann jonge moeders. 

Samenvattendd kunnen we concluderen dat oude moeders een ander 
besluitvormingsprocess doormaken dan jonge moeders. Jonge moeders zijn meer 
traditioneell  op het gezin gericht dan oude moeders. Oude moeders kiezen meer voor het 
quality-childquality-child en zijn meer werk-geonënteerd. Zij werken vaker om de intrinsieke waarde 
vann werken. 

Verschillenn in de timingsbesluitvorming voor het eerste kind en het niet-eerste kind 
Dee verschillen in de timingsbesluitvorming van oudere moeders voor een eerste of een niet 
eerstee kind zijn zeer talrijk. Zoals we zullen zien zijn deze verschillen voor een groot deel 
terugg te voeren op twee kenmerken. Ten eerste brengt het krijgen van een eerste kind veel 
meerr veranderingen in het leven van een vrouw en de timingsbesluitvorming wordt 
daardoorr nadrukkelijker beleefd. Ten tweede zijn oudere moeders die hun eerste kind 
plannenn tijdens de besluitvorming minder gezinsgericht en meer kind-gericht dan oudere 
moederss die al één of meerdere kinderen hebben. 
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Zoo vonden wij dat voor het eerste kind alle vier de subcomponenten van de persoonlijke 
gevolgenn (zowel de positieve: verrijking van het persoonlijk leven, de moeder-kind 
relatiee en het creëren van een nieuw persoon, als de negatieve: psychologische kosten) 
vann meer belang zijn in de timingsbesluitvorming dan voor een niet-eerste kind. 
Vrouwenn die hun eerste kind planden rapporteerden een lagere gewenste gezinsgrootte 
dann vrouwen die al meer kinderen hadden. De laatste component van 
moederschapsmotivatie,, de timing opinions, lieten geen verschillen zien 

Dee componenten van werkmotivatie differentiëren duidelijk tussen werkgeoriënteerde 
ouderee moeders die een eerste kind krijgen en familiegeoriënteerde oudere moeders die 
all  kinderen hebben en een volgend kind aan het plannen zijn. De aanpassingen in het 
werkgedragg vinden echter vooral rond de geboorte van het eerste kind plaats. De 
overgrotee meerderheid van de vrouwen kiest ervoor om minder te gaan werken rond de 
geboortee van het eerste kind. Rond de geboorte van het tweede wordt er ook weer 
minderr gewerkt maar er zijn minder vaak en minder ingrijpende aanpassingen nodig. 
Diee zijn dan a! gemaakt rond de geboorte van het eerste kind. Dit betekent dat ook de 
werkgeoriënteerdee oude moeder die haar eerste kind krijgt uiteindelijk besluit om 
minderr te gaan werken. 

Dee omstandigheden waaronder de timingsbesluitvorming plaats vindt blijken ook duidelijk 
tee verschillen voor eerste en niet-eerste kinderen. Zo hebben oude moeders die hun eerste 
kindd plannen een groter deel van hun volwassen leven zonder (huwelijks)partner 
doorgebrachtt en hebben zij gedurende het verloop van hun vruchtbaarheidslevensloop 
meerr problemen ervaren met zwanger worden. Ook rapporteren oude moeders meer 
vertragendee omstandigheden in de planning van hun eerste kind. Verreweg de 
belangrijkstee hiervan is de leeftijd van de vrouw zelf. Oude moeders die hun eerste kind 
kregenn zeggen vaker dat hun eigen leeftijd er toe heeft geleid dat zij het krijgen van 
kinderenn nog maar even uitstelden. Dit is opmerkelijk omdat zij uiteindelijk ouder zijn bij 
dee start van de gezinsvorming. Bij oude moeders die een niet-eerste kind krijgen heeft de 
leeftijdd geen invloed meer op de timing. 

Uitt het bovenstaande kunnen we concluderen dat we binnen de groep oudere moeders een 
belangrijkk verschil moeten maken tussen de besluitvorming voor een eerste kind en hogere 
pariteiten.. De timingsbesluitvorming voor een eerste kind is meer nadrukkelijk en de 
combinatiestrategieënn hebben meer impact dan bij niet-eerste kinderen. In eerste instantie 
zijnn de moeders voor het krijgen van hun eerste kind meer werk-georiënteerd maar dit is 
later,, als het kind er eenmaal is niet meer terug te vinden in hun gedrag. Ook zij gaan 
aanzienlijkk minder werken na de geboorte. 

Socio-structurelee versus besluitvormingsconcepten 
Inn de hiërarchisch logistische regressieanalyses van hoofdstukken 7 en 8 vonden wij dat de 
toevoegingg van de socio-structurele variabelen aan het model met de besluitvormings- en 
gedragsvariabelenn geen significante verbetering leverde aan het model. Deze bevindingen 
leidenn tot de conclusie dat de traditionele socio-structurele variabelen slechts een beperkte 
roll  spelen in de bestudering van de timingsbesluitvorming van oudere moeders. De 
besluitvomings-- en gedragsvariabelen leveren meer verklaarde variantie op en bovendien 
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zijnn ze inhoudelijk direct gerelateerd aan het besluitvormingsproces. Terwijl de socio-
structurelee variabelen vooral als proxy dienen. 

Tott slot 
Zowell  in de politiek als in de media is er een levendige discussie over vragen rond de 
timingg van kinderen krijgen. Een veel gehoorde opvatting is dan dat Nederlandse 
vrouwenn zo laat kinderen krijgen omdat ze willen werken en problemen anticiperen met 
hett regelen van kinderopvang. Onze resultaten laten zien dat dat beeld nuancering 
behoeft. . 

Tenn eerste moeten we constateren dat het grootste deel van de oudere moeders uit onze 
studiee zichzelf niet als 'oud' bestempelen. Deze constatering loopt in de pas met het 
gegevenn dat slechts iets minder dan de helft zegt bewust uitgesteld te hebben en dat de 
respondentess eigen voortschrijdende leeftijd niet vaak heeft geleid tot een versnelling 
vann het proces van gezinsvorming, maar juist tot het nog even uitstellen van het eerste 
kind.. Ten tijde van de dataverzameling in 1993 leefde er onder de vrouwen die na hun 
dertigstee een kind kregen niet het idee dat zij in de categorie oudere moeder zouden 
vallen.. En een zeer groot deel van hen heeft dus ook niet bewust uitgesteld. Voor hen 
wass het eerder krijgen van kinderen gewoonweg nooit een onderwerp waarover bewust 
werdd nagedacht. Dit was immers nog niet nodig, aangezien zij hun leeftijd zelf nog niet 
beoordeeldenn als (te) oud om moeder te worden. Het zelfbeeld van de oudere moeders 
inn onze steekproef valt dus niet samen met het beeld van de Nederlandse oudere moeder 
zoalss dat in de literatuur wordt geschetst. 

Hett beeld van de op werk georiënteerde hoger opgeleide oudere moeder behoeft enige 
relativering.. Want alhoewel ook onze resultaten hierop wijzen, moeten we zeggen dat 
ookk deze vrouwen drastisch minder werken na de geboorte van hun eerste kind. Na 
uitstell  komt dus toch ook nog een vermindering van het aantal uren dat gewerkt wordt. 
Ditt zou zeer goed het gevolg kunnen zijn van de economische zelfstandigheid die van 
vrouwenn wordt verwacht door de politiek. Hierdoor starten vrouwen na afronding van 
dee opleiding met (meestal full time) werken, maar als de kinderen geboren worden dan 
wordtt als combinatiestrategie toch gekozen om minder te werken of helemaal te 
stoppen.. Deze keus wordt ingegeven door de sterke wens van Nederlandse vrouwen om 
zelff  voor de kinderen te zorgen. 

Uitt ons onderzoek komt naar voren dat we niet alle moeders die na hun dertigste een kind 
hebbenn gekregen over één kam mogen scheren. Ze houden er niet allemaal ongeveer 
dezelfdee manier van leven op na, waarin het laat krijgen van kinderen een logisch gevolg is 
vann de omstandigheden. Waarschijnlijk heeft ook in de besluitvorming rond de timing van 
kinderenn de individualisering toegeslagen en maken Nederlandse vrouwen gebruik van de 
mogelijkhedenn die ze hebben om kinderen te krijgen op het moment dat het hun uitkomt, 
zonderr zich daarin te veel te laten beïnvloeden door maatschappelijke normen. Omdat dit 
eenn verschijnsel is dat sterk is verankerd in onze maatschappij, verwachten wij niet dat de 
vruchtbaarheidsleeftijdd binnenkort uit zichzelf zal gaan zakken. Ook de toekomstige 
generatiee moeders zal willen profiteren van de vele mogelijkheden die er in Nederland zijn 
omm zichzelf te ontplooien, en dat gaat nou eenmaal moeilijker als er kleine kinderen zijn. 
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