
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Ordening van de arbeid veronderstelt een ordening van de zorg: de rol van
mannen

Grunell, M.

Publication date
2015
Document Version
Final published version
Published in
Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt

Link to publication

Citation for published version (APA):
Grunell, M. (2015). Ordening van de arbeid veronderstelt een ordening van de zorg: de rol
van mannen. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands
Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. 29-39). Sdu Uitgevers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/ordening-van-de-arbeid-veronderstelt-een-ordening-van-de-zorg-de-rol-van-mannen(671b7fc7-a431-46fd-9ac1-c140d53749f3).html


4 Ordening van de arbeid veronderstelt een ordening 
van de zorg: de rol van mannen*

Marianne Grunell

In de onderzoeksprogramma�s van het Hugo Sinzheimer Instituut is steeds onderkend
dat een ordening van arbeidsverhoudingen een specifieke, historisch bepaalde ordening
betreft. Er was weinig overredingskracht voor nodig om de historisch georiënteerde
auteur van die programma’s, de directeur van het Instituut, Robert Knegt, ervan te over-
tuigen dat er tevens een historisch bepaalde interdependentie is met ordening van de
zorg. Hoewel dat inzicht van recenter datum is – het feminisme van de tweede golf – is
ook de historisch gegroeide verstrengeling van arbeid en zorg inmiddels in brede kring
geaccepteerd. Het inzicht is anno 2015 ook alweer gemarginaliseerd geraakt. Het siert
de directeur dat hij niet alleen met de stroom mee, maar ook tegen de stroom in aan
die interdependentie heeft vastgehouden. In de geest van Sinzheimer en met Robert
Knegt zou ik willen stellen: geen specifieke productieverhoudingen zonder bijzondere
reproductierelaties. Een historisch voorbeeld van zo�n verdeling vormt het ideaal van
de kostwinner- thuismoeder en de Nederlandse wetgeving tegen het buitenshuis werken
van getrouwde vrouwen (tot 1957), tezamen met de na-oorlogse wijdverbreide praktijk.
Met dat ideaal en deze praktijk, die feitelijk nog tot 1975 kon voortduren door vrouwen
bij hun huwelijk te ontslaan, hebben we anno 2015 nog steeds van doen, als een scha-
duw uit het recente verleden (Grunell 1985).

Vrouwenstudies stelde de veronderstellingen en de beperkingen van de arbeidsdeling
kostwinner – thuismoeder aan de orde, ik wisselde in mijn proefschrift uit 2002 het
diafragma enigszins door niet de bijdrage van vrouwen aan de betaalde arbeid aan de
orde te stellen, maar de loep te leggen op de niet-betaalde arbeid van mannen, hun
onbetaalde en informele zorg. Dat gebeurde overigens samen met en in navolging van
andere onderzoekers (zie bijvoorbeeld Duindam, Vroom 1995). Krantenkolommen lie-
pen indertijd vol met de ‘pappadag’, en heren van stand uit bedrijfsleven of politiek
mochten uitweiden over de betekenis van die extra tijd en zorg voor hun kinderen. Het
dominante emancipatie ideaal van economische zelfstandigheid werd met die veran-
derde invalshoek een fundamenteel andere: niet langer worden vrouwen aangespoord
(meer) betaalde arbeid buitenshuis ter hand te nemen om zodoende economisch zelf-
standig te zijn. Nee, nu worden ook mannen aangesproken op hun bijdrage aan te zorg,
en wel met het oog op het verhogen van die bijdrage. De in de afgelopen decennia steeds
terugkerende verdeling van zorg tussen de seksen, waarbij eenderde van de zorg door
mannen wordt verricht en tweederde van de zorg door vrouwen, kon ter discussie wor-
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den gesteld. Immers, in het licht van de ongelijke zorgverdeling tussen de seksen mocht
de dubbele belasting van vrouwen – door naast te zorgen nu ook betaald werk te ver-
richten – ook aan de orde worden gesteld. En dat gebeurde. Maatschappelijke organi-
saties, verenigingen van werkgevers en van werknemers, het vrijwilligerswerk of de
Stichting Ideële Reclame speelden op deze kwestie in met positieve en stimulerende
boodschappen over zorgende mannen. Ook mannen zouden werknemers-met-zorg-
taken moeten worden. Zouden mannen zich laten (ver)leiden door dit sociale appèl? 

Een paradigmawisseling: mannen als actor in de vrouwenemancipatie

Begin 2000 schreef ik over een historische verandering die zich hier wellicht aftekende
– zouden mannen een actor worden in het emancipatieproces (van vrouwen)? Hier-
onder herneem ik die vraag op grond van de ontwikkelingen in het afgelopen decen-
nium. Zouden mannen zich hebben laten (ver)leiden door het sociale appèl dat op hen
werd gedaan? In de jaren negentig van de 20e eeuw was er de vakbeweging, preciezer de
Industriebond FNV, die op grote posters liet weten dat ‘echte mannen betaald ouder-
schapsverlof willen�. Dat ging de vakbond in de cao regelen. In de Stichting van de
Arbeid vonden werknemers én werkgeversvertegenwoordigers elkaar in verschillende
akkoorden waarin de betaalde arbeid meer op de zorg zou worden afgestemd. Ook de
Stichting Ideële Reclame liet van zich horen in het spotje: ‘Een echte vent strijkt zijn
eigen overhemd’. In het middelbaar onderwijs werden jongens in het vak verzorging
verplicht kennis te maken met koken en schoonmaken. Het vrijwilligerswerk (in de
zorg) voerde wervingsacties waarin oudere mannen werden uitgenodigd tot onbetaalde
functies in de zorg – dat kan namelijk ook als buddy of als kok. 
Ik vond indertijd bijzonder aan deze veranderingen, dat moet u al lezend hebben begre-
pen, dat niet vrouwen werden aangespoord meer buitenshuis te werken, maar mannen
werden aangesproken hun zorgbijdrage te vergroten. Om al doende een steentje bij te
dragen aan een meer evenwichtige arbeidsdeling tussen de seksen. Was hier sprake van
een lichte rimpeling in de geschiedenis, waarin nu eens mannen een wezenlijke rol
speelden of zouden we achteraf van een nieuwe feministische golf kunnen spreken? De
werknemer-met-zorgtaken zou dan niet langer overwegend zijn voorbehouden aan
vrouwen, maar deze werknemer zou ook van het mannelijk geslacht kunnen zijn.

De dominantie van het anderhalfverdienersmodel

In 2015 kijk ik terug op een rimpeling in de geschiedenis, niet op een nieuwe feminis-
tische golf voortgestuwd door mannen. Mannen hebben de traditionele na-oorlogse
ordening in de arbeidsdeling van arbeid en zorg niet op grote schaal doorbroken: de
mannelijke kostwinner is dominant gebleven. Toch stond de ontwikkeling in denken,
maar nu vooral ook doen, niet stil. In onderzoek konden meer betrokken vaders worden
gesignaleerd, die naast de fulltime baan, meer zorgden en meer betrokken waren bij
het wel en wee van hun kinderen (Doornenbal 1996). Daarnaast konden zorgende
vaders worden onderscheiden, die minder betaald werkten om bijvoorbeeld een dag in
de week de zorg – van opstaan tot slapengaan – op zich te nemen (Duindam 1997;
Duindam & Vroom 1995).
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Wat zijn hun motieven? Sommige vaders weten al van jongs af aan dat ze later kinderen
willen en ze willen in de zorg een essentiële rol spelen. Aan de emotionele binding en
het vanzelfsprekende lichamelijke contact hechten de mannen. Ze vinden hun leven
veelzijdiger door de combinatie van werk en zorg. Ook vinden ze het een fijn idee dat
hun kinderen hen later zullen herinneren als een betekenisvolle, aanwezige vader. De
indertijd bekende anti-reclame over vader als ‘De man die zondag het vlees aansnijdt’,
is hen een gruwel, dat is duidelijk. Niet onvermeld mag blijven dat ook hun vrouwen
vierkant achter deze verdeling staan, en bijvoorbeeld het ‘nemen’ van kinderen uitstellen
als er geen overeenstemming over de zorgverdeling wordt bereikt. Het feit dat vrouwen
hiermee ook emotionele binding ‘delegeren’ en daar soms moeite mee hebben, doet
aan dit door paren geïnitieerde veranderingsproces niets af. 

Deze opmerkingen over de veranderende arbeid-zorgverdeling van vaders (en moeders)
moeten wel in perspectief worden geplaatst, want van de paren kent 7% zo’n verdeling
en naast paren met kinderen bestaan er meer huishoudtypen. Zo slagen alleenstaanden
– zo’n 30% van de bevolking – er noodgedwongen het beste in arbeid en zorg te com-
bineren. Ook de alleenstaande ouders – zo’n 5% – hebben weinig keuze. Opmerkelijk
is wel dat jonge paren zonder kinderen, paren waarvan beide partners ongeveer evenveel
buitenshuis werken, thuis ongeveer een nagenoeg gelijke zorgverdeling hebben. (Keu-
zenkamp & Oudhof, 2000; Merens et al 2011; Merens & Van den Brakel 2014)

In 2000 liet onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zien dat mannen meer
tijd voor zorg in hun leven inruimden, en dit gebeurde ten koste van hun betaalde
arbeid. Tegen de verwachting in leverden juist de mannen met de hoogste uurlonen werk-
tijd in ten faveure van een extra zorgdag. Het ging hier om hoger geschoolde mannen,
die in het onderwijs, op universiteit of hogeschool of breder, in de sociale sector en bij
de overheid werkten (De Jong & De Olde 1994 in Grunell 2002: 63). Berekend kon wor-
den dat ongeveer 7% van de werkende ouderparen de arbeid-zorgverdeling zo gelijk-
waardig had verdeeld (Van der Lippe, 1997). Beide ouders hadden ieder een betaalde
arbeidsweek van ongeveer 4 dagen. Deze 7% leek een veelbelovend begin. Menige
gedragsverandering begint tenslotte in hogere kringen. Ik suggereerde indertijd: zou
de groep van hoger opgeleide mannen de rol van voorbeeldmannen gaan vervullen?

Precies zoals rond 2000 geeft ook in 2013 een meerderheid van de werkende paren de
voorkeur aan een meer gelijke arbeid-zorgverdeling: veertig procent spreekt zich uit
ten faveure van een meer gelijke verdeling; nog eens 30 % (daarnaar gevraagd) prefe-
reert een combinatie van meer en minder in deeltijd werken (hij) en zorgen (zij). Voor
beide veranderingsgerichte groepen geldt echter dat zij hun voorkeuren niet (kunnen)
realiseren, terwijl de vergelijking over tien jaar duidelijk maakt dat de preferentie niet
minder is geworden. De feitelijke verdeling echter verandert nauwelijks. Ik moet con-
cluderen dat de meeste mannen en vrouwen wel instemmend hebben geknikt bij de
stelling dat een meer gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen de seksen nastrevens-
waardig zou zijn, tegelijkertijd hebben ze op de oude voet door geleefd. Hoe valt dat
verschil tussen droom en daad te begrijpen?
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De paren waarin beide in deeltijd werken als zij vader en moeder worden is gedurende
het decennium blijven steken op 7%, terwijl 8% voor de volle werkweek blijft tekenen.
De grote meerderheid van paren met thuiswonende kinderen, 54%, leeft in het ander-
halfverdienersmodel. Iets minder dan een kwart (23%) kent één kostwinner. Bij ruim
90% van de paren blijft de man de fulltimer, ook als hij vader wordt, het moment
waarop 31% van de vrouwen een stapje terug doet en arbeidstijd inlevert (Merens &
Van den Brakel 2014: 91-92; 102). In 2014 wordt erop gewezen dat mannelijke werk-
nemers minder vaak dan vrouwelijke werknemers een beroep doen op de voorzieningen
die de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijken. Dat geldt met name voor het
ouderschapsverlof, waarvan 23% van de mannelijke werknemers naast 57% van de
vrouwelijke gebruik maakt. Wordt het verlof gedeeltelijk betaald, dan nemen vaders
eerder verlof op. Mannen, werkend in de overheidssector, met gedeeltelijk betaald verlof,
nemen dus vaker verlof op dan vaders in het bedrijfsleven, al maakt de omvang van de
arbeidsorganisatie ook verschil. In het MKB wordt minder verlof opgenomen door
mannen (Merens & Van den Brakel 2014: 96-98; Remery 2014: 46-47).

In de Epiloog van de Emancipatiemonitor 2013 kan de onderzoeker niet anders dan
concluderen dat het gedrag van mannelijke werknemers wat de verdeling van arbeid
en zorg betreft niet wezenlijk is veranderd sinds de introductie van een nationaal eman-
cipatiebeleid in 1975 (Merens in Merens & Van den Brakel 2014: 222). Bij de komst van
kinderen zijn mannen fulltime blijven werken, terwijl zo’n fulltimewerkweek voor vrou-
wen – nota bene! – als onwenselijk wordt beschouwd (Merens & Van den Brakel 2014:
99-101; vergelijk ook Ruitenberg 2014). Ook vrouwen blijven in meerderheid, met hun
korte werkweken, vasthouden en de voorkeur geven aan het Nederlandse anderhalf-
verdienmodel. Dit model kan worden beschouwd als een gemiste kans, maar kan tege-
lijkertijd ook worden gezien als een verworvenheid voor vrouwen. Het gaat in Neder-
land bij deeltijd arbeid nog steeds in de regel om zogenoemde fatsoenlijke arbeid, om
arbeid onder een standaard arbeidscontract. En als er niet wordt echtgescheiden, heb-
ben de betrokken vrouwen misschien wel het beste van twee werelden gekozen: zo zor-
gen ze en werken ze ook betaald buitenshuis, een motivatie die ook onder ‘zorgen-
de’mannen wordt gevonden. Bovendien, en dat is volgens mij doorslaggevend voor de
aantrekkingskracht van het Nederlandse anderhalfarrangement: voor de mannen blijft
de eerste identiteit als kostwinner voorop staan, terwijl de vrouwen de regie thuis hou-
den. Grensconflicten worden zo vermeden.

Vergroting van de zorgbijdrage van mannen

Paren houden elkaar nog steeds gevangen in het anderhalfverdienmodel, concluderen
de auteurs van de Emancipatiemonitor 2011. “De uitdaging is te achterhalen waar te
beginnen om deze redenering te doorbreken: bij de arbeidsdeelname door vrouwen of
bij meer inzet van mannen bij de taken thuis? (Merens et at 2011, 144). Hieruit blijkt
dat de kwestie nog steeds op de (beleids- en onderzoeks)agenda staat, inclusief een
mogelijke toename in de zorgbijdrage van mannen. Welke innoverende stappen laat
het overheidsbeleid sinds 2000 zien rond de mannelijke zorgbijdrage?

32

ordening van de arbeid veronderstelt een ordening van de zorg: de rol van mannen

liber amicorum Robert Knegt  05-10-15  12:06  Pagina 32



In 2013 plaatst het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen de kwestie
mannen en zorg weer expliciet op de agenda. Men moet dan terugkijken op een periode,
sinds 1995, waarin de zorgbijdrage van mannen onveranderd is gebleven. Zijn bijdrage
is blijven steken op de bekende 35%. Eerder, in het beleid rond 2005, heeft het Ministerie
nog een streefcijfer genoemd. De bijdrage van mannen zou van 35% moeten stijgen
naar 40%. Maar dit streefcijfer is nooit gehaald. (Merens, Van den Brakel 2014: 222)
Het stimulerende en faciliterende emancipatiebeleid – ook voor mannen – van rond
het jaar 2000 wordt in 2007 wel herbevestigd, maar het beleid lijkt verdund. Het minis-
terie houdt nog wel vast aan de drie speerpunten van het emancipatiebeleid: de econo-
mische zelfstandigheid van ieder individu, het gelijk (of eerlijk) delen van arbeid, én
van zorg, tussen vrouwen en mannen. Het PvdA initiatief voor een ‘Plan voor de Man’
wordt opnieuw omarmt. (Tweede Kamer vergaderjaar 2007 – 2008, nr 30420, nr 124:
2-3) Wederom heet het dat de rol van de man in het emancipatieproces onderbelicht
is gebleven, maar de focus wodrt weer op de �tweede sekse� gericht. 

Ondanks de ministeriële omarming van het Plan voor de Man – blijft het faciliteren
van de betaalde arbeid van vrouwen (met kinderopvang en flexibele arbeidstijden) voor-
opstaan. Er wordt tevens op gewezen dat een evenwichtiger verdeling van (mantel)zorg-
taken en arbeid van belang is voor een verhoging van de arbeidsparticipatie van vrou-
wen – conform de EU doelstellingen tot 80% netto in het jaar 2020. Tenslotte geeft de
Minister te kennen oog te hebben voor het ontlasten van vrouwen door verandering
van de zorgverdeling met mannen. (Tweede Kamer vergaderjaar 2007 – 2008, nr 30420,
nr 124: idem) Alle pijlers worden uiteindelijk weer gericht op het verhogen va de
arbeidsdeelname van vrouwen. Het beleid gaat weliswaar niet zomaar mee in de domi-
nantie van het anderhalfverdienersmodel, maar hier blijkt wel dat het verhogen van de
arbeidsdeelname van vrouwen beleidsmatig gemakkelijker te realiseren lijkt dan de
zorgbijdrage van mannen.

Er duikt in het Nederlandse emancipatiebeleid een nieuw element op: de ongelijke
belasting gedurende de levensloop. Dit knelpunt ontstaat doordat de biologische klok
concurreert met de economische klok, wat resulteert in het spitsuur van het leven.
(Tweede Kamer vergaderjaar 2007 – 2008, nr 30420, nr 124: 3). Verlichting kan worden
gevonden in fasering: eerst kinderen, dan carrière. Dit zou echter, aldus de bewinds-
persoon, een revolutie vergen, niet alleen onder werkgevers maar ook onder mannen.
Want de laatsten moeten veranderen en hun ambities en hun carrière willen en durven
opschuiven. Deze beleidsvoornemens, waarin mannen een actieve rol in het verande-
ringsproces wordt toegedicht, zijn door de daarop volgende kabinetswisselingen nooit
vertaald in beleid.

Verhoging van de arbeidsdeelname van vrouwen

Om vrouwen èn mannen te stimuleren tot grote deeltijdbanen heeft het kabinet in 2007
de Taskforce DeeltijdPlus ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers,
werknemers en de overheid. Deze commissie heeft zich afgevraagd of mannen niet langs
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andere wegen en met andere middelen tot deeltijd moeten worden gebracht en de com-
missie komt met een scala aan beleidsmaatregelen, waarbij flexibiliteit het kernbegrip
wordt om arbeid en zorg te combineren. Uiteindelijk bepleit de commissie een wettelijk
recht op flexibilisering van werktijden, ruimere winkeltijden, en afstemming van vakan-
tie en kinderopvang. (Taskforce DeeltijdPlus, 2010; vergelijk ook Wouters 2010) Het
zijn stuk voor stuk maatregelen die drukken op werknemers en werkgevers, en de over-
heid geen euro kosten, maar desalniettemin een verlichting bij het combineren kunnen
betekenen.

Het nieuw aangetreden, centrumrechtse, kabinet reageert in 2010 teleurstellend op het
eindadvies van DeeltijdPlus, want het belangrijkste beleidsdoel wordt: vrouwen te sti-
muleren in grotere deeltijdbanen te gaan werken, al dan niet flexibel. Mannen verdwij-
nen weer uit het beleidsproza en vrouwen worden opnieuw het subject in het beleid.
(Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2010). Hoewel financiële compen-
satie – denk aan het succes van betaald ouderschapsverlof – nu juist een prikkel kan
zijn tot gedragsverandering, ook onder mannen, wordt de flexibele zorg van mannen
verbannen naar de eigen – onbetaalde – vrije tijd. De gevolgen van de economische cri-
sis van 2008 laat zich juist op dit terrein gelden; alles wat wordt beschouwd als luxe
wordt wegbezuinigd. In 2015 lijkt, nu voor het nieuwe, centrumlinkse kabinet, het
wezenlijk uitbreiden en eventueel betalen van zorgarrangementen politiek geen optie.
Het blijft op z�n best bij symboolpolitiek: uitbreiding van het kraamverlof voor mannen
met enkele dagen en verdere flexibilisering va verlofvormen (Modernisering regelingen
voor verlof en arbeidstijden, 32 855)

Ook de vakbeweging en werkgeversorganisaties zijn dan – in 2010 – allang stilgevallen
over arbeid-zorgarrangementen. Waren deze thema’s tien jaar terug vaak wisselgeld in
cao-onderhandelingen (Sloep, 1996), in de loop van het decennium raakt de CAO-
agenda steeds meer verengd, mede onder druk van de gevolgen van de economische
crisis uit 2008 (Grunell, 2011). Dat wil niet zeggen dat van de wettelijke bepalingen
over arbeid en zorg uit 2000 een aantal zijn weg heeft gevonden naar arbeidsorganisa-
ties. Tegenwoordig bieden bedrijven een aantal, niet al te kostbare, voorzieningen. In
2010 is bijvoorbeeld de wet op aanpassing van de arbeidsduur in tweederde van de cao’s
opgenomen. Dat recht is van belang voor vaders die minder willen werken, maar er
wordt nog weinig gebruik van gemaakt. Ouderschapsverlof is in 2009 uitgebreid van
13 naar 26 weken en in een klein aantal cao-afspraken opgenomen (Beeksma & Jonger
– Van Hoorn, 2010). Hoewel onbetaald, blijft het populair. Moeders zijn de belangrijkste
verlofnemers. Het animo van vaders in de overheidssector – met betaald verlof – is sub-
stantieel groter dan dat van vaders in de marktsector – met onbetaald verlof: meer dan
50% respectievelijk minder dan 10% (Mooren & Souren, 2011). Verhoudingsgewijs
nemen mannen met hogere opleidingen en inkomens vaker ouderschapsverlof op (De
Vries & Mooren, 2011). In 2013 zijn de verschillen tussen manen en vrouwen wat
ouderschapsverlof betreft toegenomen: 23% van de mannelijke werknemers naast 57%
van de vrouwelijke maakt ervan gebruik. Kortdurend, betaald zorgverlof van twee
weken en calamiteitenverlof van enkele dagen wordt nagenoeg gelijk gebruikt, terwijl

34

ordening van de arbeid veronderstelt een ordening van de zorg: de rol van mannen

liber amicorum Robert Knegt  05-10-15  12:06  Pagina 34



van het langdurende, meerdere maanden omvattende onbetaalde zorgverlof door zowel
mannelijke als vrouwelijke werknemers nauwelijks gebruik wordt gemaakt (Merens &
Van den Brakel 2014: 96-98; Remery 2014: 46). 

Naast sectoren (en betaling) bestaat er ook een verschil tussen beroepen. Bouwvakkers
krijgen bijvoorbeeld mee dat ze onmisbaar zijn op het werk, terwijl wetenschappelijk
medewerkers best een jaar lang een dag minder mogen werken om thuis te zorgen. Ook
de medewerker van een adviesbureau is zo’n dag minder gegund, maar dan voor een
bijzonder hoogleraarschap; niet voor de zorg voor zijn kinderen. Die bijbaan kan name-
lijk nieuwe relaties en klanten opleveren, terwijl zorg geen status heeft of genereert. Dus
niet alleen tussen mannen en vrouwen worden verschillende maten gebruikt, maar ook
tussen mannen onderling – variërend per sector en beroep (Grünell, 2002; E-Quality,
2011 b). 

Van overheidswege wordt om alsnog in de arbeidsdeling verandering te bewerkstelligen
voorgesteld de combinatie van arbeid en zorg te verbeteren door uitbreiding met drie
dagen van het ‘kraamverlof ’ voor mannen maar met name het opnemen van verlof te
flexibiliseren. In dit beleid, in 2014 ingevoerd onder de noemer ‘Modernisering rege-
lingen voor verlof en arbeidstijden’, worden echter vooral de bestaande maatregelingen
– nu flexibel op te nemen en uitgebreid naar meer zorgbehoevenden – op een rij gezet.
In principe zijn het zeker maatregelen die werknemers ontlasten zodat zij meer kunnen
zorgen, maar ingrijpend zijn deze ‘moderniseringen’ niet. Ook de uitbreiding van het
‘kraamverlof ’ voor mannen van 2 naar 5 dagen, kan nauwelijks worden beschouwd als
een incentive voor gedragsverandering. (Modernisering regelingen voor verlof en
arbeidstijden, 32 855) Wat mannen en zorgen betreft komt het ministerie met het wan-
trouwend stemmende begrip cultuurverandering (Merens, Van den Brakel 2014: 222).
De begeleidende studie naar ‘Mannen, zorg en werk’ onderstreept weer eens dat cultuur
weliswaar een fundamentele, maar weinig beïnvloedbare factor is bij transities (Plan-
tenga, Remery 2014). Het verhogen van de arbeidsdeelname van vrouwen lijkt gemak-
kelijker te realiseren. En dit is het afgelopen decennium gebeurd, met of zonder stimu-
lerend overheidsbeleid. De werknemer-met-zorgtaken blijft een vrouw.

Psychologisch contract

De zorgbijdrage van mannen is veranderd, maar blijft ambivalent. Daarin is in een
decennium weinig veranderd. In 2013 stelt 9 van de 10 fulltime werkende mannen dat
zij tevreden zijn met hun arbeidstijd en tegelijk wil nog steeds een meerderheid arbeid
en zorg meer gelijk verdelen. Dat zeggen mannen al meer dan een decennium tegen
onderzoekers, alleen … financiële overwegingen zouden hen tegenhouden. Opmerkelijk
is echter dat dit voor de mannen met de betere banen en dito loonstrookjes niet de
doorslag geeft als ze beslissen toch (enige tijd) korter te gaan werken. Niet uitsluitend
de ‘rational – economische – choice’ maar mede de acceptatie van zorg op het werk lijkt
beslissend. De tijdbesteding echter noch de ambivalente waardering ervan zijn nauwe-
lijks veranderd in de afgelopen decennium. Voor het (overheids)beleid is verandering
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van de verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen meer of minder expli-
ciet een vraagstuk gebleven: wat mannen aangaat, bleef het verhogen van zijn zorgbij-
drage een onderwerp. De centrum-rechtse en centrum-linkse kabinetten die volgden,
omarmden wel flexibiliteit met het oog op het verhogen van de arbeidsdeelname van
vrouwen, maar leverden daar geen enkel budget bij. In maatschappelijke organisaties
doofde langzaam het vuur voor deze kwestie.

Mijn verwachting voor het komende decennium is dat de kleine groep van hoger opge-
leide ouderparen, die arbeid en zorg gelijkmatig delen, voorlopig niet veel verder zal
toenemen. Weinig mannen zullen minder gaan werken als zij vader worden, maar wel
zullen velen naast hun fulltime baan, in hun vrije tijd betrokken zijn bij hun gezin. Deze
meerderheid zal in het anderhalfmodel blijven leven; vooralsnog varen mannen maar
ook vrouwen daar het beste bij. In dat arrangement schuilt namelijk meer rust, de ver-
antwoordelijkheden en taken zijn als vanzelf duidelijker, en de conflicten daarover kun-
nen beperkt blijven. Doorslaggevend voor de aantrekkelijkheid van het anderhalf 
–arrangement lijkt me dat voor mannen de eerste identiteit als kostwinner voorop blijft
staan, terwijl vrouwen de regie thuis houden. Dit psychologisch ‘contract’ houdt nog
onverminderd zijn aantrekkingskracht. 

Het psychologisch contract is niet alleen stilzwijgend deel van het arbeidscontract, het
is ook deel van de ordenende verdeling van arbeid en zorg. Rechten en plichten zijn
nog steeds ongelijk verdeeld tussen de seksen. Dit is niet zozeer het gevolg van bewust
handelende actoren, maar eerder van het voortleven van seksespecifieke vanzelfspre-
kendheden, die van generatie op generatie worden overgedragen. Zo is de vrouw in een
halve eeuw een werknemer geworden en door interferentie van het feminisme een werk-
nemer-met-zorgtaken geworden. De man daarentegen is kostwinner gebleven. Dit arti-
kel liet het licht schijnen op de interferenties van de ordening van de betaalde arbeid
en onbetaalde zorg, en de seksespecifieke assumpties en vanzelfsprekendheden die
daarin besloten liggen. Geen specifieke arbeidsverhoudingen zonder bijzondere zorg -
relaties.
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