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1. Inleiding

De positie van de vader als de kostwinner die op afstand zijn kinderen opvoedt, is niet

langer onomstreden. Vrouwen en mannen zijn op zoek naar een nieuwe definitie van wat het

vaderschap zou moeten of kunnen inhouden. Uit onderzoek van Hochschild (1989) onder

tweeverdieners blijkt dat een starre en traditionele taakverdeling binnenshuis ter discussie

komt wanneer vrouwen betaald werken. Maar ook onderzoek van Backett (1982; 1987)

onder echtparen waarvan de vrouw tenminste enige tijd is gestopt met werken, toont aan dat

over de ro] van de vader in huishoudelijke en gezinsaangelegenheden onderhandeld wordt.

De vraag is of hiermee ook een herverdeling van huishoudelijke en verzorgende taken heeft

plaatsgevonden. Uit nationaal (Van der Lippe 1993; Knijn e.a. 1994; De Olde en De Jong

1994) en internationaal (Hochschild 1989; Wheelock 1990) onderzoek blijkt dit niet het

geval.

Verklaringen voor de mate waarin mannen deelnemen aan huishoudelijke en verzorgende

taken worden grofweg langs twee theoretische invalshoeken gegeven. In onderzoek

gebaseerd op roltheoretische uitgangspunten wordt gepoogd op basis van sekserol-opvattin-

gen de bestaande taakverdeling tussen mannen en vrouwen te verklaren. Het idee is dat

mannen en vrouwen in hun gedrag geleid worden door (seksespecifieke) gedragsverwachtin-

gen van henzelf en anderen. Opleiding wordt vaak als een indicator voor sekserol-opvattin-

gen beschouwd, in die zin dat een hoger opleidingsniveau samengaat met moderne sekserol-

opvattingen. Resultaten tonen aan dat hoe moderner de sekserol-opvattingen van de man

zijn, des te groter zijn aandeel in zorgactiviteiten is (Coverman 1985; Ross 1987; Antill en

Cotton 1988; Perry-Jenkins en Crouter 1990; Marx Ferree 1991).
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In onderzoek gebaseerd op ruiltheoretische uitgangspunten wordt gepoogd de taakverdeling

tussen mannen en vrouwen te verklaren vanuit bestaande verschillen tussen socio-economi-

sche hulpbronnen en de (rationele) keuzes die op basis hiervan gemaakt worden. Het idee is

dat hoe meer socio-economische hulpbronnen (bijvoorbeeld opleidings- en beroepsniveau,

beschikbare tijd en inkomen) de man heeft ten opzichte van zijn vrouw, des te minder hij

aan zorgactiviteiten zal bijdragen. Resultaten tonen echter aan dat een hoger opleidingsni-

veau tot een groter aandeel van de man in gezinstaken leidt (Hodgkins Berardo e.a. 1987;

Ross 1987; Antill en Cotton 1988; Kamo 1988). Dit wijst erop dat opleiding niet zozeer als

een socio-economische hulpbron, maar eerder als indicator een voor sekserol-opvattingen

belangrijk is.

Naast opleiding wordt ook de arbeidsparticipatie van de vrouw in veel studies als hulpbron

genoemd: naarmate de vrouw meer betaalde arbeid verricht of ineer kan verdienen, verricht

de man meer gezinstaken (Tavecchio en IJzendoorn 1982; Coverman 1985; Vollebergh

1986; Barnett en Baruch 1987; Van der Lippe 1993). In ander onderzoek wordt een

dergelijk verband niet gevonden (Russell 1983; Presser 1986; Wheelock 1990). In deze

lopen de conclusies uiteen.

In dit artikel zullen wij ingaan op het aandeel van mannen in de zorg voor kinderen; het

huishoudelijk werk blijft buiten beschouwing. Daarbij hanteren ook wij de vraagstelling die

kenmerkend is voor de rol- en ruiltheoretische benaderingen. Onze aanpak verschilt echter

van de eerder genoemde onderzoeken, in die zin dat wij twee onderzoeksmethoden combine-

ren. Middels een kwantitatieve benadering gaan we na in hoeverre een aantal sekserol-

opvattingen en socio-economische hulpbronnen van invloed zijn op de mate waarin mannen

bijdragen aan de zorg voor kinderen. De bevindingen worden daarbij via een kwalítatieve

benadering genuanceerd. Alvorens we verder ingaan op de door ons gehanteerde onder-

zoeksgegevens, komen eerst de hypothesen aan de orde die in dit artikel getoetst worden.

2. Hypothesen

In dit artikel staan enerzijds opvattingen over sekserollen en over de deelname aan betaalde

arbeid en anderzijds de aanwezigheid van socio-economische hulpbronnen centraal. Op basis
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van de roltheoretische inzichten zoals eerder verwoord, wordt verondersteld dat de bijdrage

van mannen aan de zorg voor hun kinderen wordt bepaald door hun opvattingen rond

sekserollen en de deelname aan betaalde arbeid. Naarmate de opvattingen van de man over

sekserollen en de deelname betaalde arbeid moderner zijn, zal hij meer aan de zorg voor zijn

kinderen bijdragen. De volgende drie hypothesen zijn geformuleerd:

H 1: mannen met moderne sekserol-opvattingen nemen een groter aandeel in de zorg voor

kinderen op zich dan mannen met traditionele sekserol-opvattingen.

H2: mannen met een minder traditioneel arbeidsethos nemen een groter aandeel in de

zorg voor kinderen op zich dan mannen met een traditioneler arbeidsethos.

H3: mannen die aan betaalde arbeid geen centrale plaats toekennen nemen een groter

aandeel in de zorg voor kinderen op zich dan mannen die aan betaalde arbeid wel

een centrale plaats toekennen.

Op basis van de eerder genoemde ruiltheoretische inzichten wordt verondersteld dat mannen

meer aan de zorg voor hun kinderen bijdragen, naarmate de opleiding, werkkring van hun

partner beter zijn. Hoe dichter de relatieve hulpbronnen van beide partners elkaar naderen,

of hoe meer relatieve hulpbronnen de vrouw ter beschikking heeft, des te groter zal het

aandeel van de man in de zorg voor de kinderen zijn. Als socio-economische hulpbronnen

worden in de analyse betrokken: het gegeven of inen wel dan niet betaalde arbeid verricht;

de duur van iemands werkweek; het opleidingsniveau; en het beroepsniveau. De volgende

vier hypothesen zijn geformuleerd:

H4: mannen zonder betaalde arbeid zullen een groter aandeel in de zorg voor kinderen

op zich nemen dan mannen met betaald werk.

H5: mannen met een deeltijdbaan zullen een groter aandeel in de zorg voor kinderen

verrichten, dan mannen met een voltijdse baan.

H6: mannen met een lagere opleiding nemen een groter aandeel in de zorg voor kinderen

op zich dan mannen met een hogere opleiding.

H7: mannen met een lager beroepsniveau nemen een groter aandeel in de zorg voor

kinderen op zich dan mannen met een hoger beroepsniveau.

-3-



Nadat de afzonderlijke hypothesen getoetst zijn, zullen ze in één analyse betrokken worden.

Daarbij wordt verondersteld dat attitudes en hulpbronnen elkaars invloed zullen versterken.

3. Data

Dit artikel is gebaseerd op twee afzonderlijke onderzoeken: het eerste is kwantitatief

(SOCON) en het tweede kwalitatief van aard (ASOB).

SOCON '90

Het SOCON '90-onderzoek (Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland) is een nationaal

representatief survey en werd gehouden in 1990.' De onderzoeksgroep uit dit survey omvat

2384 respondenten in de leeftijd van 18 tot en met 70 jaar. Voor dit artikel waren we

evenwel alleen geïnteresseerd in (gehuwd) samenwonende mannen met kinderen. Om

voldoende respondenten over te houden, hebben we de leeftijdsgrens van de aanwezige

kinderen op twaalf jaar gesteld. Uiteindelijk resteerde 105 mannen, in de leeftijd van 25 tot

50 jaar (gemiddelde leeftijd is 35). Hiervan hebben 95 mannen (91 q) een betaalde baan;

vier mannen zijn werkloos en zes arbeidsongeschikt.

Variabelen

~` Het aandeel in de zorg voor kinderen

Binnen het SOCON '90-onderzoek is de afhanlcelijke variabele, het aandeel van mannen in

de zorg voor kinderen, vastgesteld aan de hand van één item waarbij de antwoordcategorieën

liepen van (1) `ik altijd' tot (5) `partner altijd':

Wie van u zorgt voor het kind~de kinderen?

De verdeling van zorgtaken is gehercodeerd, zodat een lage score naar een traditionele

verdeling van zorgtaken verwijst en een hoge score een meer egalitaire verdeling van

zorgtaken aangeeft.

-4-



~` Attitudes

Sekserol-opvattingen zijn geoperationaliseerd aan de hand van opvattingen van de man

inzake de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen. Vier uitspraken op het terrein van de

rolverdeling tussen partners zijn geselecteerd. De antwoordcategorieën liepen uiteen van (1)

`helemaal mee eens' tot (5) `helemaal niet mee eens'.

De antwoordcategorieën zijn gehercodeerd zodat een hoge score een modernere opvatting

vertegenwoordigd, waarbij met modern bedoeld wordt de voorkeur voor een meer egalitaire

en dus minder gescheiden taakverdeling tussen mannen en vrouwen.

1. Het is het meest natuurlijk, dat de man kostwinner is, en dat de vrouw voor
het huishouden en de kinderen zorgt.

2. Het is het beste dat man en vrouw ieder part time werken, en verder samen
voor het huishouden en de kinderen zorgen.

3. De vrouw kan maar beter niet gaan werken, want dat geeft toch maar
problemen in het huwelijk, zeker als er kinderen komen.

4. Ik vind dat een vrouw onafhankelijk moet zijn, en dat zij dus een eigen
inkomen moet verdienen.

Het arbeidsethos is gemeten aan de hand van de volgende vier items, waarbij de antwoord-

mogelijkheden liepen uiteen van (1) `helemaal mee eens' tot (5) `helemaal niet mee eens'.

Ook hier geldt weer dat hoe hoger de score op een bepaald item is, des te moderner de

opvattingen zijn.

1. Ik voel me het gelukkigst, als ik flink gewerkt heb.
2. Als je van het leven wilt genieten, behoor je ook bereid te zijn er hard voor

te werken.
3. Doen waar je zin in hebt, kun je pas als je je plicht hebt gedaan.
4. Werken moet altijd op de eerste plaats komen, zelfs als het minder vrije tijd

betekent.

~` Hulpbronnen

Als hulpbronnen worden onderscheiden opleidingsniveau, beroepsniveau en het aantal uren

dat betaalde arbeid wordt verricht. Het opleidingsniveau is vastgesteld aan de hand van de

hoogst voltooide opleiding.Z Het beroepsniveau is ingedeeld in zes categorieën.3

ASOB

Het tweede onderzoek betreft een kwalitatief project gericht op Aspiraties en Strategieën van

mannen rond de combinatie van Ouderschap en Beroepsarbeid, dat momenteel wordt
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uitgevoerd door Van Dongen. In dit project worden onderzoeksgegevens die door middel

van een enquête zijn verzameld en via een kwantificerende methode zijn verwerkt, gecombi-

neerd met gegevens die door middel van interviews zijn verzameld en middels protocollen

zijn verwerkt. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de interviewgegevens, waarbij

betekenisgevingen centraal stonden. Gesprekken zijn gevoerd met veertig Nederlandse

(gehuwd) samenwonende mannen, in de leeftijd van 25 tot 42 jaar, met kinderen in de

leeftijd 0-5 jaar. Deze onderzoeksgroep is, in tegenstelling tot die uit het SOCON '90-

onderzoek, niet representatief.

Iii het volgende wordt nader onderzocht waarom sommige mannen wel en andere mannen

niet (gedeeltelijk) zelf voor de kinderen zorgen en welke invloed daarbij moet worden

toegekend aan hun opvattingen inzake sekserollen en de deelname aan betaalde arbeid.

Allereerst komt de daadwerkelijke verdeling van de zorg aan de orde, gevolgd door de

verschillende attitudes en hulpbronnen. Deze presentatie van het kwantitatieve materiaal, zal

worden aangevuld met kwalitatieve gegevens.

4. Anal}-se

Aandeel in de zorQ voor kinderen

In het SOCON onderzoek heeft een meerderheid (66 `'I~ ) van de respondenten volgens eigen

zeggen een partner die meestal~altijd voor de kinderen zorgt. Deze respondenten duiden we

aan als traditioneel. Eén derde draagt een gelijk of groter aandee] dan de partner bij. Deze

laatste mannen worden gekarakteriseerd als modern.

In het ASOB project bleek overigens dat wanneer vaders gevraagd wordt een omschrijving

van de zorg voor kinderen te geven, zij aan de verzorgingstaken en hun aandeel daarin niet

altijd het meeste belang hechten. Zorg wordt eerder opgevat als belangstelling voor de

kinderen en betrokkenheid bij de opvoeding. Omdat vaders gezien de werkverdeling vaker

afwezig zijn, wordt door hen juist aan dergelijke zaken belang gehecht. Tijdbestedingsdata

kunnen de zorg die vaders hun kinderen geven dan ook onderschatten, daar aspecten zoals

besluitvorming omtrent en betrokkenheid bij de opvoeding niet worden meegenomen.
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"De zorg is voor mij toch vooral een bezorgdheid. Het zorgen voor of het verzorgen
van kinderen dat vind ik eigenlijk een technisch probleem, maar die bezorgdheid om
ze: voelen ze zich prettig? zijn ze gezond? verongelukken ze niet? Dat vind ik echt
de zorg voor kinderen. En heb ik wel voldoende mogelijkheden om ze aandacht te
geven waar ze om vragen? Kan ik voldoende tijd vrij maken om er mee te spelen,
om ze ook dingen te leren? Die bezorgdheid en de zorg daarover vind ik zorg. Maar
het technische, voorlezen of zo, dat is regelwerk." (R5: d 28 uur, 4 32 uur ).

"Dat zijn twee dingen. Zorg in hele praktische zin van halen, brengen, koken,
wassen, dat gedoe allemaal. En daarnaast een component van er zijn, contact
hebben, aandacht erbij hebben, van haar houden, zeg maar de hele emotionele kant
ervan. Ja, met je kop erbij zijn wat er gebeurt, wat de haar ontwikkeling is. Kijk die
hele praktische dingen zijn gewoon dingen doen. Af en toe... en tussendoor...
bijvoorbeeld als ik het heel druk heb dan heb ik ook geen tijd om te kijken, om te
zien, om mee te maken. dat vind ik wel een hele essentiële poot." (R24: d 38 uur,
4 32 uur).

Attitudes

Als relevante attitudes die de deelname van mannen aan de zorg voor kinderen mede bepalen

komen respectievelijk aan de orde (a) sekserol-opvattingen, en (b) opvattingen over het

arbeidsethos en de centraliteit van arbeid.

(a) Seksei-olleii

In tabel 1 wordt de mening van de vaders uit het SOCON onderzoek over een aantal

aspecten van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen weergegeven. In de tabel zijn

tevens de verschillende factorladingen, de schaalbetrouwbaarheid en de verklaarde variantie

opgenomen.

Als eerste valt op dat een minderheid van vaders van mening is dat een vrouw maar beter

niet kan gaan werken, omdat dit problemen oplevert voor haar gezin. Daarnaast vindt een

klein aantal vaders dat een vrouw geen economische onafltankelijkheid hoeft te verwerven.

De formulering van de verschillende items is echter nogal algemeen, wat het gemakkelijker

maakt om een progressief antwoord te geven. In hoeverre het kleine aantal traditionele

denkers wordt veroorzaakt door het feit dat dergelijke items geen gevolgen voor de man

bevatten, is de vraag. Explicitering in de vraagstelling omtrent de gevolgen voor de man

lijkt een rol kunnen te spelen, gezien de scores op het item waarin gesteld wordt dat beide

partners in deeltijd zouden moeten werken. Bijna vier op de tien mannen heeft hier moeite

mee. Een streven naar economische onafhankelijkheid door vrouwen geniet instemming,

zolang de eigen werksituatie zo weinig mogelijk gevolgen ondervindt, zo lijkt het.
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Tabel 1. Mening over een aantal aspecten van de rolverdeling tussen mannen en
vrou~~~en (in percentages)

Item 1
Het is het meest natuurlijk dat de man kostwinner
is, en dat de vrouw voor het huishouden en de
kinderen zorgt.

Mee eens 35.2
Noch mee eens, noch mee oneens 20.0
Mee oneens 44.8

(N -105)

Item 2
Het is het beste dat man en vrouw ieder part-time
werken, en verder samen voor het huishouden en
de kinderen zorgen.

Mee eens 37.9
Noch mee eens, noch mee oneens 27.1
Mee oneens 35.0

(N-103)

Item 3
De vrouw kan maar beter niet gaan werken, want
dat geeft toch maar problemen in het huwelijk,
zeker als er kinderen komen.

Mee eens 14.3
Noch mee eens, noch mee oneens 6.7
Mee oneens 79.0

(N -105)

Item 4
Ik vind dat een vrouw onafhankelijk moet zijn, en
dat zij dus een eigen inkomen moet verdienen.

Mee eens
Noch mee eens, noch mee oneens 18.1
Mee oneens 26.7

55.2
Cronbach's alpha .68 (N-105)
Verklaarde variantie .38

Factorladingen:
Item 1 .83
Item 2 .55
Item 3 .53
Item 4 .48
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De vraag is of een explicitering in de vraagstelling leidt tot minder progressieve antwoorden.

Net als in het SOCON onderzoek vindt een meerderheid in het ASOB project het kostwin-

nerschap geen exclusieve taak van vaders en wordt het werken door moeders niet als

problematisch ervaren. De vaders vinden het zelfs belangrijk dat hun vrouw betaald werkt.

Sommigen geven aan dat beide inkomens nodig zijn.

"Dus op de één of andere manier moet je toch allebei blijven werken. De één
fulltime, de ander wat erbij, om te zorgen dat je een boterham hebt waar toch wel
iets op komt te zitten. "(R28: d 18 uur, 4 32 uur)

In veruit de meeste gevallen echter vindt men het belangrijk dat de vrouwelijke partner

werkt, omdat `ze anders alleen maar thuiszit', `de capaciteiten die ze heeft niet zou

gebruiken', `anders sociale contacten mist', of vanwege een zekere mate van zelfontplooiing.

De keuze voor wel of niet betaald werken leggen veel van deze mannen bij hun partner. Als

zij graag wil werken, wordt dat gesteund; als zij wil stoppen, wordt ook dat prima gevon-

den.

"Als zij zegt ik heb er geen zin meer in om te werken, ik stop ermee, dat vind ik
goed. Ja, maakt mij niet uit. Gaan we financieel een hele hoop achteruit, maar ja,
als dat niet anders kan, dan kan het niet anders." (R20: d 36 uur, 4 12 uur).

"Op het moment dat zij die knoop door zou hakken, heel serieus, dan zou ik daar op
zich niet zoveel problemen mee hebben." (R31: d 28 uur, 4 38 uur)

(b) Arbeidsethos en certtraliteit van arbeid

Het traditionele arbeidsethos geniet een sterke aanhang onder vaders uit het SOCON

onderzoek. Een meerderheid stemt in met drie van de vier items hieromtrent. Alleen de

stelling dat het werk altijd op de eerste plaats dient te komen, gaat velen te ver. Tabel 2

illustreert deze instemming met het traditionele arbeidsethos. Ook in deze tabel worden weer

factorladingen, betrouwbaarheid en verklaarde variantie weergegeven.



Tabel 2. Meningen over het arbeidsethos (in percentages)

Item 1
Ik voel me het gelukkigst als ik flink gewerkt
heb.

Mee eens 47.6
Noch mee eens, noch mee oneens 26.2
Mee oneens 26.2

(N-103)

Item 2
Als je van het leven wilt genieten, behoor je ook
bereid te zijn er hard voor te werken.

Mee eens 63.8
Noch mee eens, noch mee oneens 15.2
Mee oneens 21.0

(N-105)

Item 3
Doen waar je zin in hebt, kun je pas als je je
plicht hebt gedaan.

Mee eens 56.3
Noch mee eens, noch mee oneens 15.5
Mee oneens 28.2

(N-103)

Item 4
Werken moet altijd op de eerste plaats komen,
ook als het minder vrije tijd betekent.

Mee eens 16.2
Noch mee eens, noch mee oneens 23.8
Mee oneens 60.0

(N -105)
Cronbach's alpha .72
Verklaarde variantie .44

Factorladingen:
Item 1 .61
Item 2 .77
Item 3 .62
Item 4 .52



In onze beschouwing wordt de deelname van mannen aan de zorg voor kinderen ook

beïnvloed door de mate waarin (betaalde) arbeid in het eigen leven centraal wordt gesteld. In

het SOCON onderzoek werd de respondent gevraagd middels een zevenpunts-schaal aan te

geven hoe belangrijk betaald werk werd gevonden ( 1-werken is één van de meest belang-

rijkste dingen in mijn leven; 7-werken is één van de minst belangrijkste dingen in mijn

leven).

Deze meting is niet optimaal. Het concept `arbeid' is niet nader gedefinieerd, waardoor

iedere respondent er een eigen interpretatie aan kan geven (zie ook Steggerda 1990). Voor

dit artikel is dit echter geen onoverkomelijk probleem. Het is aannemelijk dat de responden-

ten uit het SOCON onderzoek in eerste instantie aan betaalde arbeid zullen denken,

aangezien 91 `7 van de vaders betaald werk heeft.

Na trichotomisering van de antwoordcategorieën komen we tot de volgende frequentieverde-

ling:

Tabel 3. Meningen over de centraliteit van arbeid (in percentages) (1V -105)

Werken is (vrij) belangrijk in mijn leven.
Mee eens 80.0
Noch mee eens, noch mee oneens 12.4
Mee oneens 7.6

Voor het overgrote deel van de vaders uit het SOCON onderzoek is het betaalde werk een

belangrijk gegeven in hun leven, waarbij opgemerkt dient te worden dat het gegeven of inen

uberhaupt betaald werk heeft geen onderscheidend criterium is. Van de tien respondenten

zonder betaald werk (9q) vonden vier mannen betaald werk in hun leven (vrij) onbelang-

rijk, stonden vier mannen er neutraal tegenover en vonden twee mannen dat het betaald werk

voor hun eigen leven (vrij) onbelangrijk was.

Wanneer arbeid en zorg complementair zijn, betekent dit dat de tijdsbesteding aan betaalde

arbeid ten kost gaat van de tijd die aan de zorg voor de kinderen wordt besteed. Sommige
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auteurs treffen inderdaad een degelijke complementariteit tussen arbeid en zorg aan (De Jong

en De Olde 1994); andere auteurs constateren daarentegen dat arbeid en zorg geen commu-

nicerende vaten zijn (Knijn e.a. 1994). Het is mogelijk dat beide partners ervoor kiezen dat

de man voltijds blijft werken en dat de vrouw op zoek gaat naar deeltijd werk of helemaal

stopt met werken, omdat zijn verdiencapaciteit hoger is dan die van haar. Dit zegt echter

niets over de wenselijkheid van de huidige taakverdeling.

In het ASOB is aan vaders gevraagd aan te geven wat hun belangrijkste motivatie is om te

werken. Betaald werken blijkt een vanzelfsprekend onderdeel uit het volwassen leven te zijn.

Naast financiële overwegingen, speelt ook het traditionele arbeidsethos een belangrijke rol.

"Ik denk één van de belangrijkste redenen waarom ik werk is dat op het moment dat
thuis gaat zitten, dat je verzandt, dat je in een grijze muis ontaardt zonder dat je
bepaalde sociale contacten en vaardigheden bijhoudt. Ik denk dat dat de allerbelang-
rijkste reden is waarom ik werk." (R31: d 28 uur, 4 38 uur)

"Ik heb een hele leuke baan. En daarbij, je kunt het niet uitvlakken, het is natuurlijk
ook een stukje financieel, je zult wel moeten op de een of andere manier. Je moet
toch het huisje dat je gekocht hebt op de een of andere manier afbetalen. Je moet
toch kunnen eten met z'n allen. Dus er moet gewerkt worden. Maar het is niet om
het moeten. Want als ik het niet naar mijn zin had, dan ging ik sowieso iets anders
zoeken. "(R28: d 18 uur, 4 32 uur)

Samenhan~ tussen attitudes en de verdeling van zor~taken

In tabel 4 wordt de samenhang4 weergegeven tussen enerzijds de gepercipieerde verdeling

van de zorgtaken en anderzijds de drie besproken attitudes. De vernlelde samenhangen zijn,

voor sekserollen (N -103) en arbeidsethos (N -101), gebaseerd op factor-scores.

Tabel 4. Samenhang tussen attitudes en de verdeling van zorgtaken

Sekserollen .21 ~`
Arbeidsethos .15~`~`
Centraliteit van betaalde arbeid .16~`~`

~` Significant bij een alpha van 5~
~`~` Significant bij een alpha van l0Í
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Alle drie de attitudes blijken van belang te zijn bij het aandeel van mannen in de zorg voor

kinderen en verlopen bovendien in de verwachte richting. Naarmate mannen meer traditione-

le attitudes op het gebied van de sekserollen en de deelname aan betaalde arbeid hebben,

leveren zij een kleiner aandeel in de zorg voor kinderen. De aanwezigheid van meer

moderne opvattingen leidt tot een groter aandeel in de zorg voor kinderen. De eerste drie

hypothesen worden met dit resultaat bevestigd.

Hulpbronnen

Bij de verdeling van opleiding zien we dat de mannelijke respondenten iets vaker alleen een

lagere opleiding (alleen lagere school of lager beroepsonderwijs) hebben dan hun partners

(34.3~ versus 29.8~0). Echter, het wetenschappelijk onderwijs is door beduidend meer

mannen voltooid dan vrouwen (het hogere beroepsonderwijs is gelijk). Ten aanzien van het

beroepsniveau van de werkende respondenten zien we duidelijke verschillen tussen mannen

en vrouwen. Het blijkt dat zo'n 44`~o van de mannen en ruim 72q~ van de vrouwen

werkzaam is in de lagere beroeps-regionen (niveau 1 t~m 3). Het aantal werkende partners is

met 43 ~~ overigens aan de hoge kant. Volgens Hooghiemstra en Niphuis-Nell (1993: 58-59)

werkt in 1988 35 `I van de Nederlandse vrouwen met een jongste kind in de leeftijd van vier

tot twaalf jaar. Verder werkt het merendeel van de mannen 38 uur of ineer (61.8 `~ ) en

werkt geen van hen minder dan 15 uur per week. Van de partners werkt 16`~~ minder dan 15

uur en 42~ meer dan 38 uur. Voor meer detail over de frequentie verdeling van deze

hulpbronnen wordt verwezen naar tabel 1 in de bijlage.

In tabel 5 wordt de samenhang weergegeven tussen enerzijds de verdeling van de zorg voor

kinderen en anderzijds de vier besproken hulpbronnen.



Tabel 5. Samenhang tussen hulpbronnen en de verdeling van zorgtaken

Vader Partner

Opleiding .07 -.07
Wel~geen betaald werk .24~` -.19~`
Beroepsniveau -.04 .06
Duur werkweek -.12 -.O1

Significant bij een alpha van 1 q

Het meest van belang voor het aandeel van de man in de zorg voor kinderen is het gegeven

of beide partners betaald werken. Dit is een bevestiging van de vierde hypothese. Als de

vader geen betaald werk heeft, is de kans op een egalitaire verdeling van de zorgtaken

groter. Deze bevinding biedt echter weinig houvast, omdat in de steekproef slechts een klein

aantal mannen (9`~) geen betaalde arbeid verricht. Zij lijken daar bovendien niet bewust

voor te hebben gekozen.

Een citaat uit het ASOB project illustreert dit. Betaalde arbeid en de zorg voor kinderen

staan in een hiërarchische verhouding tot elkaar, waarbij arbeid prioriteit heeft boven zorg.

"... hele dagen het kind is een negatieve keuze. Want dat werk is dan eigenlijk de
keuze, iets wat je wilt, je wilt dat doen. Met alle ellende die dat oproept en dineen
die je moet regelen, die neem je dan makkelijk op de koop toe. Maar het is vooral
het vooruitzicht dat mij ontevreden maakt met de situatie thuis-zitten. Dat is he[.
Niet zo zeer wat ik nu moet doen of zo, helemaal niet. Maar het is het vooruit-
zicht. "(R 17: d geen baan, 4 40 uur)

Belangrijk blijkt tevens het gegeven of de partner al dan niet betaald werk heeft. Verricht de

partner geen betaald werk dan neemt zij de zorg voor kinderen grotendeels voor haar

rekening. Overigens is het opleidingsniveau hierbij nauwelijks van belang. Heeft de partner

wel een betaalde baan dan neemt het aandeel van de vader in de zorg voor kinderen toe. Het

aantal uren dat de partner werkt, blijkt geen samenhang te vertonen met de verdeling van de

zorg voor kinderen, hetgeen in tegenspraak is met de vijfde hypothese.
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Verrassend is dat het opleidings- en beroepsniveau van zowel de vader als de partner vrijwel

niet samenhangt met de verdeling van de zorg voor kinderen en hiermee worden zowel de

zesde als zevende hypothese verworpen.

Invloed van attitudes en hulpbronnen te zamen

We hebben tot nu toe gezien dat traditionele sekserol-opvattingen en een traditionele

werkverdeling de grootste kans bieden op een klein aandeel van de man in zorgtaken. Aan

de andere kant lijkt een werkverdeling waarbij geen van beide partners betaalde arbeid

verricht tot een groter aandeel van de man in zorgtaken te leiden. Het aandeel van beide

partners in het betaalde werk en sekserol-opvattingen lijken het aandeel van mannen in de

zorg voor kinderen te bepalen.

Om na te kunnen gaan welke factoren de sterkste invloed hebben op de verdeling van de

zorg voor kinderen binnen het huishouden, worden de geselecteerde attitudes en hulpbronnen

te zamen geanalyseerd.

Aangezien de afhankelijke variabele, het aandeel van mannen in de zorg voor hun kinderen,

dichotoom is, werden de effecten hierop geanalyseerd door midde] van een logistische

regressie analyse. De parameters van de logistische regressie analyse zijn b-waarden en dit

zijn effecten op de kansverhouding traditionelelmoderne verdeling van de zorg voor

kinderen. Deze b-waarden zijn ongestandaardiseerd` en worden in het onderstaande causale

model weergegeven. Tevens wordt weergegeven in welke mate het aandeel van de man in de

zorg voor kinderen geschat kan worden (overall correct).

Allereerst dient te worden opgemerkt dat attitudes, gecontroleerd voor hulpbronnen, geen

effect hebben op de verdeling van de zorg voor kinderen. Zij staan dan ook niet in onder-

staand causaal model vermeld.



Model 1. Causaal model verdeling zorg voor kinderen (b-parameters)
(N - 97)

werk vaders--

werk mcedets ~-

aantal werkuren vaders

aantal werkuren mceders

Overall correct: 74q

-2.3

1.6

-.os

.06

moderne verdeling
zorgtaken

Variabelen:
werk vaders en moeders loopt van 1- geen werk tot 2- wel werk
aantal uren werk vaders: loopt van 16 tot 80 per week
aantal uren werk moeders: loopt van 3 tot 60 per week

De belangrijkste hulpbronnen blijken te zijn het gegeven of beide partners betaald werken

enerzijds en de lengte van de werkweek anderzijds. Pragmatische overwegingen lijken de

boventoon te voeren bij de totstandkoming verdeling van de zorg voor kinderen binnen het

huishouden. Dit pragmatisme lijkt nog duidelijker naar voren te komen, wanneer de effecten

op de kansverhouding traditionelelmoderne verdeling van zorgtaken geïnterpreteerd worden.

Als de werksituatie van de vader gekenmerkt wordt door lange werkweken dan neemt de

kans op een traditionele verdeling van zorgtaken sterk toe. Wanneer echter de werksituatie

van de moeder gekenmerkt wordt door langere werkweken dan neemt de kans op een

modernere verdeling van zorgtaken sterk toe.

Om zicht te krijgen op de onderlinge vergelijkbaarheid van de vier effecten (werk vader,

werk moeder, aantal werkuren vader en aantal werkuren moeder), worden hieronder R-

waarden gepresenteerd. Dit zijn partiële correlatie coëfficiënten, die onderling vergeleken

kunnen worden. De hoogste waarde hiervan, heeft het sterkste effect op de kansverhouding

traditionelelmoderne verdeling van zorgtaken.



Tabel 6. R-waarden effecten

Werk vaders -.12
Werk partners .18
Aantal uren betaald werk vaders -.12
Aantal uren betaald werk partners .15

Uit deze vergelijking kunnen we afleiden dat de hulpbronnen van vrouwen een sterkere

invloed hebben op de zorg voor kinderen dan de hulpbronnen die door mannen kunnen

worden aangewend. Een modernere verdeling van zorgtaken wordt het sterkst beïnvloed

door het feit dat de vrouw betaald werk verricht. Dit groter aandeel van mannen in de zorg

is misschien niet zozeer te verklaren vanuit vrijwilligheid. Het gegeven dat de vrouw betaald

werkt kan leiden tot een groter beroep op de man om aan de zorg bij te dragen (Ross 1987,

Barnett en Baruch 1987).

Attitudes blijken, onder controle van hulpbronnen helemaal geen rol meer te spelen. Wat

betreft de hulpbronnen hebben we kunnen zien dat alleen de hulpbronnen betaalde arbeid en

hoeveel uren men werkt een rol spelen bij de verdeling van de zorg voor kinderen. Zoals

eerder gezegd hebben pragmatische overwegingen de boventoon bij de verdeling van de zorg

voor kinderen.

5. Conclusies

In dit artikel zijn we ingegaan op het aandeel van mannen in de zorg voor kinderen. Daarbij

is door ons een rol- en ruiltheoretische vraagstelling gehanteerd. Middels kwantitatieve

analyse zijn we nagegaan in hoeverre ideologische voorkeuren en materiële factoren van

invloed zijn op de mate waarin mannen bijdragen aan de zorg voor kinderen. De kwalitat.ie-

ve gegevens zorgden voor een nuancering van de bevindingen.

Ook uit onze analyses blijkt dat de traditionele verdeling nog steeds het meest gangbaar is.

Het verrichten van betaald werk door vrouwen met kinderen leidt tot een groter aandeel van
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vaders in de zorg voor hun kinderen. Dit groter aandeel van mannen in de zorg voor

kinderen wordt nog versterkt, naarmate het aantal betaalde werkuren van de vrouw

toeneemt. Gezien echter het gegeven dat in Nederland vrouwen veelal in deeltijd en mannen

in voltijd werken (Hooghiemstra en Niphuis-Nell, 1993: 53), zal een herverdeling van

zorgtaken slechts langzaam gestalte krijgen.

Wanneer gecontroleerd wordt voor hulpbronnen, blijken attitudes in dit geheel geen rol te

spelen. Onze bevinding dat de meeste vaders uiting geven aan moderne rolopvattingen en

een grote betrokkenheid bij de zorg, leidt echter niet tot een moderne verdeling van

zorgtaken. Dit onderstreept nogmaals de voor Nederland zo kenmerkende discrepantie tussen

opvattingen en praktijk.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake zou kunnen zijn van een te oppervlakkige

meting van de rolopvattingen binnen het SOCON onderzoek. Gender-identiteit zou wel eens

de dieperliggende schakel kunnen zijn tussen attitudes en praktijk (Hochschild 1989;

Thompson 8r. Walker 1989; Knijn e.a. 1994). Gender-identiteit verwijst naar de manier

waarop een individu zichzelf waardeert op basis van verinnerlijkte beelden rondom manne-

lijkheid en vrouwelijkheid, vaderschap en moederschap. In toekomstig onderzoek zou dan

ook meting van de gender-identiteit aan de orde moeten komen, zoals bijvoorbeeld de visie

op goed vader-en moederschap, hetgeen mogelijk meer zou k~unnen verklaren van de

geconstateerde kloof tussen attitudes en gedrag. Het is mogelijk dat op het dieper liggende

niveau van de gender-identiteit men niet zo modern is, dan op basis van geuite attitudes

verwacht mag worden. Het kan ook zo zijn dat vaders die meer doen in de zorg voor

kinderen getuigen van een modernere gender-identiteit.



Noten

(1) Zie voor uitgebreide informatie Eisinga e.a. Religion in dutch societ)~ '90. Docurnen-
tation of a national survey ort religious and secular attitudes in 1990. Amsterdam:
Steinmetz Archief, 1992.

(2) Ten aanzien van het opleidingsniveau worden de volgende categorieën gehanteerd:
lagere school ~ lbo ~(m)ulo; mavo; 3-jarige hbs I mbo I hbs; havo; vwo I hbo ~ wo.

(3) De indeling van het beroepsniveau is gebaseerd op de ITS Beroepenklapper,
samengesteld door Van Westerlaak e.a. 1990.

(4) Gezien het nominale meetniveau van de afhankelijke variabele (deelname aan de zorg
voor kinderen) zijn alle samenhangen door middel van een non-partiële correlatie-
coëfficiënt vastgesteld.

(5) De b-waarde geeft per eenheid aan de toename~afname van de onafhankelijke
variabele met betrekking tot de kans op een groter aandeel van de man in de zorg
voor zijn kinderen. Vandaar dat de b-waarden binnen de range geïnterpreteerd
dienen te worden.



Bijlage 1

Tabel 1. De verdeling van hulpbronnen over vaders en hun partners ( in percentages).

Vader Partner

Hoogst voltooide opleidin~a
1. lagere school 9.5 3.8
2. lbo 24.8 26.0
3. mavo, (m)ulo 7.6 19.2
4. mbo 22.9 15.4
5. havo, vwo 9.5 16.3
6. hbo 17.1 17.3
7. wo 8.6 2.0

Betaald werkh
1. wel betaald werk 90.5 42.9
2. geen betaald werk 9.5 57.1

Beroepsniveau`
1. unskilled labourer 5.8 10.3
2. skilled labourer 16.5 8.2
3. low-level employee 21.4 53.6
4. self-employed person 9.7 3.1
5. mid-level employee 31.1 12.4
6. higher occupation 15.5 12.4

Uren betaald werk per weekd
1. 0-15 uur - 16.3
2. 15-30 uur 4.9 33.7
3. 30-38 uur 33.3 8.2
4. meer dan 38 uur 61.8 41.8

a N- 105 en 104
~ N - 105 en 105
` N - 103 en 97
dN - 102en98
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