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Arbeidsmarkteffecten van op hun
kleinkinderen passende grootouders

Het aantal Amerikaanse grootouders dat betrokken is bij de opvang
en opvoeding van hun kleinkinderen neemt nog steeds toe. Ook in
Nederland nemen grootouders een belangrijk deel van de opvang en
opvoeding van de kleinkinderen voor hun rekening. Volgens Tio
(2007: 21) is opvang door grootouders in Nederland (een van) de
meest voorkomende vorm(en) van informele kinderopvang die blij-
kens door hem geciteerd onderzoek de (formele) opvang in kinder-
dagverblijven zelfs voorbijstreeft als meest gebruikte vorm van op-
vang (Tio, a.w., ibidem).

De Amerikaanse onderzoekers Wang en Marcotte (2007) richtten
zich op de eerste plaats op de economische implicaties van deze trend:
welk effect heeft de betrokkenheid bij het opvoeden van een kleinkind
op de arbeidsparticipatie en het aantal gewerkte uren van grootou-
ders? Voor een antwoord op deze en andere vragen maakten ze ge-
bruik van gegevens afkomstig uit de Panel Study of Income Dynamics
(PSID), een representatief landelijk Amerikaans onderzoek bij, op dit
moment, 8000 gezinnen. De onderzoekseenheid bestond uit groot-
ouders, gehuwd en ongehuwd, met ten minste één van hen afhanke-
lijk kleinkind, jonger dan achttien jaar. Afhankelijk in die zin dat het
kleinkind nog bij iemand thuis woonde (ouder, grootouder of iemand
anders). Beperkende voorwaarde was dat de grootouders niet gepen-
sioneerd mochten zijn. Dit om na te kunnen gaan hoe de grootouders
hun tijd verdelen tussen betaald en onbetaald werk en welke overwe-
gingen bij beslissingen daarover een rol spelen. Uiteindelijk waren
3240 grootouders bij het onderzoek betrokken en werd gebruik ge-
maakt van gegevens die werden verzameld in 1994, 1997, 1999 en
2001.

Om het economisch effect van de grootouderlijke betrokkenheid te
kunnen schatten, maakten Wang en Marcotte gebruik van modellen
die onderscheid maken tussen drie typen grootouders: 1 alleenwo-
nende grootouders (die verder wel verantwoordelijkheid dragen voor
het kleinkind), 2 grootouders in drie-generatiehuishoudens (kinde-
ren en kleinkinderen wonen bij hen in huis) en 3 grootouders met
inwonende kleinkind(eren) (skipped-generatie-huishoudens).

Uit de resultaten komt onder meer naar voren dat – ceteris paribus
– grootouders die een kleinkind opvoeden vaker jong zijn, vrouw,
Afrikaans-Amerikaans en een lager inkomen hebben. Grootouders in
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drie-generatiehuishoudens zijn gemiddeld ongeveer tien jaar jonger
dan grootouders zonder inwonende (klein)kinderen. Maar grootou-
ders met een inwonend kleinkind (het skipped-generatiehuishouden)
zijn ongeveer even oud als alleenwonende grootouders. Het leeftijds-
verschil suggereert dat grootouders met een inwonend kleinkind
onder bijzondere druk staan: ze zijn ouder en minder gezond, het-
geen ze minder in staat stelt om te werken; tezelfdertijd is de kans
kleiner dat leden van de tweede generatie hen kunnen helpen bij de
opvoeding. Bovendien kunnen ze minder rekenen op het inkomen
van de tweede generatie als bijdrage aan de kosten van levensonder-
houd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de skipped-generatie-
grootouders, vergeleken met alleenwonende grootouders, méér gaan
werken en dat geldt vooral voor gehuwde grootvaders. Er zijn dus
belangrijke verschillen tussen drie-generatie- en skipped-generatie-
huishoudens.

Maar de grootste verandering in arbeidsparticipatie als reactie op
de aanwezigheid van een kleinkind thuis valt toch te zien bij de groot-
moeders. Dat is een seksespecifiek verschijnsel, dat in de Verenigde
Staten ook samenhangt met etniciteit en ongelijkheid. Vaak betreft
het huishoudens met weinig mogelijkheden en geringe middelen van
bestaan. Juist binnen dit soort huishoudens blijken vrouwen vaak
over het grootste aanpassingsvermogen te beschikken en offeren ze
zich het meeste op (zie ook Joslin & Brouard, 1995).

Dit Amerikaanse onderzoek laat dus zien dat de zorg en verant-
woordelijkheid voor kleinkinderen de arbeidsparticipatie van groot-
ouders versterken. Dit betekent dat voor grootvaders de kans toe-
neemt dat ze (blijven) werken, terwijl grootmoeders (nog) meer uren
maken, als er een andere volwassene aanwezig is om op de kleinkin-
deren te passen.

In Nederland zien we, althans op dit moment, hele andere dingen
gebeuren. Daar kunnen grootouders subsidie krijgen voor het oppas-
sen op hun kleinkinderen, als ze officieel geregistreerd zijn bij een
gastouderbureau. Nederlandse grootouders die gaan (of blijven) wer-
ken om bij te dragen aan de opvang en opvoeding van hun kleinkin-
deren: het lijkt nog erg ver weg!

Louis Tavecchio
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Is opgroeien in gezinnen van gehuwde
ouders beter voor kinderen?

Volkswijsheid en sociaalwetenschappelijk onderzoek lijken erop te
wijzen dat kinderen die opgroeien in gezinnen van gehuwde biologi-
sche of adoptieouders hoger scoren op tal van uitkomstmaten dan
kinderen die opgroeien in een ander opvoedingsarrangement of sa-
menlevingsverband. Volgens deze opvatting hangt het welbevinden
van kinderen samen met de woon- en leefsituatie waarin het kind
opgroeit. Acs (2007) spreekt over een convergentie tussen ideologie
en onderzoek en stelt zich de vraag of actieve propaganda voor het
sluiten van een ‘heilzaam huwelijk’ (healthy marriage) wel voldoende
empirisch onderbouwd is. Hij doelt daarmee op de regering-Bush die
onder de noemer ‘Healthy Marriage Initiative’ 150 miljoen dollar per
jaar spendeert aan onderzoek, beleidsontwikkeling en programma’s
ter bevordering van het sluiten van stabiele huwelijken met – daarbij
impliciet veronderstelde – gunstige effecten op kinderen. Maar be-
leidsmaatregelen zouden volgens Acs gebaseerd moeten zijn op een
grondige analyse van de antwoorden op in ieder geval de volgende
vragen:

1 Kan redelijkerwijs worden verondersteld dat kinderen die zullen opgroeien in
een dergelijk ‘heilzaam’ huwelijk het even goed doen als kinderen die op dit mo-
ment opgroeien in gezinnen van gehuwde ouders?
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