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Voorwoord

Toen ik in 1990 hoorde van de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de
demografische implicaties van emancipatiebeleid was ik direct enthousiast. Het
bestuderen van de 'beleidstheorie' die ten grondslag ligt aan het emancipa-
tiebeleid zou op deze manier een mooi vervolg kunnen vinden in het onderzoe-
ken van de effecten ervan. Hoewel demografie als vakgebied voor mij indertijd
vrijwel onbekend was, raakten Gerard Frinking en ik tijdens het sollicita-
tiegesprek onmiddellijk verdiept in discussies over vrouwenstudies en demo-
grafie en de raakvlakken van bevolkingsvraagstukken en vrouwenemancipatie.
De toon voor de daarop volgende samenwerking was gezet en het is met zeer
goede herinneringen dat ik terug kijk op de tijd die ik bij de sectie demografie
heb gewerkt.

In principe is het schrijven van het proefschrift een nogal individuele bezig-
heid. Maar zonder de steun en inspiratie van vele mens en om mij heen was dit
proefschrift er waarschijnlijk nooit zo gekomen. Mijn grootste dank gaat uit
naar degenen die het dichtst bij de totstandkoming van dit proefschrift betrok-
ken zijn geweest: mijn beide promotoren Gerard Frinking en Joyce Outshoom
en Ad Vossen die als gevolg van een 'KUB-se' regel (drie is teveel), helaas
geen copromotor mocht worden. Op vele manieren hebben zij een stimulerende
rol vervuld en mij terzijde gestaan op momenten dat dat nodig was. Gerard wil
ik bovendien vooral bedanken voor zijn open en constructief kritische houding
ten aanzien van vemieuwing van demografische theorievorming en onder-
zoeksobjecten. Joyce dank ik met name voor de manier waarop zij mij liet
profiteren van haar brede deskundigheid op het gebied van vrouwenstudies. Ad
bedank ik voor de conscientieuze manier waarop hij de concept-teksten steeds
van commentaar voorzag en zijn zorg voor de methodische vormgeving van
het onderzoek. Veel dank gaat ook uit naar Marry Niphuis-Nell en Helene de
Vries, die als 'exteme leden' van de begeleidingscommissie betrokken waren
bij het onderzoek. De bijeenkomsten van de begeleidingscommissie kenmerk-
ten zich door stevige discussies. Er werd nooit om de hete brei heengedraaid
en ik heb de discussies altijd als zeer stimulerend ervaren. De deelnemers aan
het Delphi-project bedank ik voor de tijd en energie die zij staken in het
beantwoorden van de ingewikkelde opgaven die ik hen voorlegde.

Talloze collega's hebben op uiteenlopende manieren bijgedragen aan mijn
onderzoek, door delen van de tekst te becommentarieren, als proefpersoon voor
het Delphi-project te fungeren, van gedachten te wisselen over problemen
tijdens het onderzoek, etc. Ik noem met name: Piet van den Akker, Marrie
Bekker, Jacques Hagenaars, Mark van den Heuvel, Therese van den Heuvel,
Alkeline van Lenning, Jan Nelissen, Monique Turkenburg, Jeroen Vermunt,
Ria Vogels, Tineke Willemsen en Marei Zwinkels. Annemieke van Drenth
bedank ik voor het becommentarieren van de concept-tekst van het manuscript.



Caroline Keijzer heeft mij veel werk uit handen genomen bij het organiseren
van het Delphi-project. Els Verhoeven en de medewerkers van het lCO waren
van grote waarde door de zeer adequate en prettige secretariele respectievelijk
technische ondersteuning. Mijn collega's van de vakgroep planologie zeg ik
dank voor de mij gegunde tijd om in mijn nieuwe baan het proefschrift af te
ronden. Barrie Needham dank ik bovendien voor het corrigeren van de engelse
samenvatting.

Mijn zesendertigste levensjaar staat in het teken van afronding en van
nieuw begin: eerst nog de baan in Tilburg en vervolgens in Nijmegen, het
afronden van mijn proefschrift, mijn besluit om uit de woongroep te gaan, het
eindigen van mijn relatie, een nieuw huis in Nijmegen om vandaaruit een
nieuw leven op te bouwen. De steun van mijn familie, vriendinnen en vrienden
in deze periode is voor mij van onschatbare waarde geweest. Maar vooral ook
wil ik Marjan de Wit dank zeggen voor haar steun tijdens het schrijven van het
proefschrift en voor al het lief en leed dat wij gedeeld hebben. Sietske Visser,
Hinne Wagenaar, Jornt en Leon bedank ik voor de prettig afwijkende manier
waarop wij in de afgelopen jaren deelgenoot waren van elkaars leven.



1 Inleiding

1.1 Demografische implicaties van emancipatiebeleid:
achtergrond en probleemstelling van het onderzoek

In april 1989 geeft de Emancipatieraad het rapport Emancipatiebeleid in
macro-economisch perspectiej uit. Dit rapport betreft een scenario-project en
heeft als zodanig een ander karakter dan de vele studies en adviezen die de
raad sinds zijn oprichting in 1981 heeft uitgebracht. Eerdere adviezen die
gericht waren op een structurele verbetering van de arbeids- en inkomensposi-
tie van vrouwen, worden in dit rapport gemtegreerd tot een samenhangend
beleid. In het rapport gaat de Emancipatieraad na wat de effecten van dit beleid
zijn, het zogenaamde beleidsscenario. Ter vergelijking onderzoekt men hoe de
ontwikkeling van de positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt zou
verlopen bij ongewijzigd beleid: het trendscenario.

Gemspireerd door dit rapport en voortbouwend op eigen ervaringen met de
ontwikkeling van scenario's (Vossen 1988), ontstaat binnen de sectie demogra-
fie van de Katholieke Universiteit Brabant het plan na te gaan wat de demo-
grafische implicaties van verschillende vormen van emancipatiebeleid zullen
zijn. Dit idee past in de lijn van de al langer bestaande belangstelling onder
demografen voor het emancipatiebeleid. Met name sociaal-demografen die zich
bezighouden met ontwikkelingen op het gebied van de relatiepatronen en de
gezinsvorming, schenken aandacht aan de rol van het emancipatiebeleid (zie
onder andere: Niphuis-Ne111984; Bosman 1989; Frinking 1990c). In 1992
organiseert de Nederlandse Vereniging voor Demografie zelfs een studiedag
over dit onderwerp. Volgens de organisatoren van de studiedag wordt langza-
merhand duidelijk dat emancipatiebeleid ook effect heeft op de bevolkingsont-
wikkeling, met name op het terrein van relatie- en gezinsvorming. 'De mate
waarin dergelijke effecten optreden is echter niet altijd even duidelijk. De tijd
lijkt daarom rijp om de gedachtenvorming hierover te structureren' (Bronsema
en Van der Erf 1992: 1).

De belangrijkste verklaring voor het feit dat juist vanuit demografische
hoek belangstelling voor het emancipatiebeleid bestaat, vloeit voort uit de
veronderstelde samenhang tussen emancipatiebeleid en arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen enerzijds en ontwikkelingen in relatie- en gezinsvorming en
relatie-ontbinding anderzijds. Men constateert dat met de stijgende arbeidsparti-
cipatie van vrouwen een daling in de vruchtbaarheidscijfers is opgetreden.
Bovendien is het aantal echtscheidingen toegenomen en de geroiddelde huwe-
lijksleeftijd gestegen (Centraal Bureau voor de Statistiek 1989). Verondersteld



wordt dat deze verschuivingen samenhangen met de stijging van de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen, die op haar beurt een gevolg zou zijn van het emancipa-
tiebeleid.

Significant in dit verband is ook de centrale rol die het emancipatiebeleid
krijgt toebedeeld in het bevolkingsbeleid. In de Handelingen van de Tweede
Kamer (voortaan te noemen: Handelingen) over het bevolkingsbeleid wordt
gesproken over de demografische relevantie van de moeilijke combineerbaar-
heid van ouderschap en betaald werk. Dit zou met name een ontmoediging van
ouderschap ten gevolge hebben. Emancipatiebeleid wordt opgevoerd als manier
om de belemmeringen voor ouderschap, voor zover die te maken hebben met
het combineren van betaald werk en ouderschap, weg te nemen.

Hoewel in beleidsteksten en in wetenschappelijke literatuur wordt beweerd
dat de huidige maatschappelijke organisatie (onbedoelde en door sommigen
ongewenste) demografische effecten heeft, is het niet duidelijk in hoeverre dat
werkelijk het geval is. In literatuur over de effecten van emancipatiebeleid
wordt vooral ingegaan op de groeiende arbeidsdeelname van vrouwen. Zo
verwacht men bijvoorbeeld van de uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen
een toename van de deelname van vrouwen aan betaalde arbeid (zie onder
meer: Wilbrink-Griffioen e.a. 1987; Eggink e.a. 1990; Sundstrom e.a. 1992).
Over de demografische effecten van verschillende beleidsmaatregelen biedt de
literatuur minder uitsluitsel. Heitlinger wijst bijvoorbeeld op de mogelijkheid
dat er zowel een geboortenbeperkend als een geboortenbevorderend effect uit
kan gaan van kinderopvang. 'To the extent that child care availability increases
women's entry into paid employment, it may be anti-natalist, but to the extent
that it reduces the burden of child rearing for those who are, and will remain,
in the labour force, it may be pronatalist' (Heitlinger 1991). Ook Gauthier
(1992) constateert dat uitbreiding van de kinderopvang niet per definitie
bijdraagt aan de toename van het gemiddeld kindertal. In Zweden heeft zich
wel een dergelijk effect voorgedaan, maar in landen waar een traditionele
moederschapsideologie dominant is zal uitbreiding van de kinderopvang
volgens haar niet erg effectief zijn.

De onzekerheid over de effecten van emancipatiebeleid kan worden toege-
schreven aan verschillende factoren. Voorop staat dat het op zich al niet
eenvoudig is om de effecten van beleid op het gedrag van mens en aan te
tonen. Hoewel de ontwikkeling van methoden van beleidsonderzoek in de
afgelopen decennia veel aandacht heeft gekregen, blijft het moeilijk om vast te
stell en in hoeverre bepaalde maatschappelijke veranderingen (of juist het
uitblijven daarvan) het gevolg zijn van beleid. Specifiek ten aanzien van de
onzekerheid over de demografische implicaties van beleid speelt bovendien het
probleem, dat onderzoek daarnaar tot voor kort veelal gericht was op het
analyseren van de effecten van beleid op een aspect van de levensloop (Gaut-
hier 1993). Verschillende auteurs wijzen er echter op dat keuzes ten aanzien
van bijvoorbeeld arbeidsdeelname, relatievorming, gezinsvorming en relatie-
ontbinding onderling verweven zijn. Zij pleiten voor het hanteren van een
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dynamisch perspectief, waarbij meer aandacht wordt geschonken aan de
onderlinge afuankelijkbeid van (demografische) gedragingen en waarin een
tijdsdimensie in de analyse wordt opgenomen (zie bijvoorbeeld: Willekens
1989; Bernhardt 1993).

Dit onderzoek heeft tot doel het inzicht in de demografische effecten van
emancipatiebeleid te vergroten. Gezien de nadruk in het emancipatiebeleid in
Nederland op bevordering van de econornische zelfstandigheid van vrouwen, te
realiseren door bevordering van de deelname aan betaalde arbeid, en gezien de
wisselwerking tussen de verschillende keuzes van vrouwen ten aanzien van de
levensloop, bestudeer ik de demografische effecten van emancipatiebeleid in
samenhang met de effecten op de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Op grond van deze overwegingen forrnuleer ik de volgende probleemstel-
ling: Wat zijn de gevolgen van emancipatiebeleid voor vrouwen wat betreft de
arbeidsmarktdeelname, de relatievorrning, de gezinsvorrning en de relatie-
ontbinding op de lange termijn?

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk licht ik verschillende aspecten
die hierboven zijn aangestipt en die van belang zijn voor het onderzoek, nader
toe. Eerst geef ik een korte schets van de geschiedenis van het emancipatiebe-
leid, dat in dit onderzoek als onafuankelijke variabele fungeert. Om enig zieht
te bieden op de plaats die het emancipatiebeleid heeft binnen het bevolkingsbe-
leid, gaat een beknopte beschrijving van dat bevolkingsbeleid hieraan vooraf.
Vervolgens ga ik nader in op de wisselwerking tussen arbeidsmarktparticipatie,
relatievorrning, gezinsvorrning en relatie-ontbinding en geef een toelichting op
de keuze voor het levensloopperspectief. Dit wordt gevolgd door een paragraaf
over de manier waarop de effecten van beleid onderzocht kunnen worden.
Tenslotte volgt een toelichting op de gevolgde werkwijze voor de beantwoor-
ding van de probleemstelling en een overzicht van de opbouw van de disserta-
tie.

1.2 Bevolkingsbeleid in Nederland

Met de instelling van de Staatscomrnissie Bevolkingsvraagstukken in 1972
(beter bekend als de commissie-Muntendam) erkent de Nederlandse regering
het bevolkingsvraagstuk als een beleidsprobleem. Aanleiding voor de instelling
van deze commissie is de zorg over de sterke groei van de bevolking. De
commissie krijgt de opdracht onderzoek te doen naar de te verwachten bevol-
kingsontwikkeling, de factoren die daarop van invloed zijn en de gevolgen van
deze ontwikkeling voor de gezondheidstoestand van de bevolking. In 1977
komt het eindrapport van de comrnissie uit, getiteld Bevolking en Welzijn in
Nederland. Dit rapport is voor die tijd vooruitstrevend gezien de positieve
opstelling ten aanzien van altematieve leefvorrnen en vrije toegang tot anti-
conceptiva, en gezien de aanbevelingen ter verbetering van de mogelijkbeid om
betaald werk en zorg voor kinderen te combineren en de aanbeveling voor
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individualisering van het belastingstelsel. Ook adviezen op het gebied van
gezondheid en sterfte, immigratie, milieu, onderwijs en onderzoek maken deel
uit van het rapport.

Uit het standpunt van de regering' over het eindrapport van de commissie-
Muntendam spreekt een terughoudende opstelling ten aanzien van een eventu-
eel ingrijpen in de bevolkingsontwikkeling. Deze terughoudendheid beeft voor
een belangrijk deel te maken met het feit dat het gemiddeld kindertal per
vrouw ondertussen drastiscb is gedaald, namelijk van 2,6 in het begin van de
jaren zeventig naar 1,6 aan het eind van dat decennium (De Jong-Gierveld en
Van Nimwegen 1992). Het algemene uitgangspunt voor het overheidsbeleid is
dat de 'aandacht dient te worden gericht op een gecoordineerde opvang van de
gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking
voor de verschillende terreinen van het overheidsbeleid." De regering kiest er
niet voor om sturend op te treden in de bevolkingsontwikkeling wat betreft de
natuurlijke bevolkingsgroei. Men vindt echter weI een restrictief toelatingsbe-
leid wenselijk, 'overwegende dat immigratie op de bevolkingsontwikkeling in
ons land geen noemenswaardige invloed mag uitoefenen." In dit eerste
regeringsstandpunt, dat stamt uit 1979, is niets terug te vinden van de emanci-
patoire gedachten die zijn verwoord door de commissie-Muntendam, Zo
worden de veranderende maatschappelijke positie van vrouwen en de moeilijke
combineerbaarheid van werk en gezin in het geheel niet genoemd. Dat zal pas
zes jaar later gebeuren.

Op 3 februari 1983 verschijnt er opnieuw een regeringsstandpunt over het
bevolkingsbeleid, dit naar aanleiding van het Voortgangsrapport van de
Interdepartementale Commissie Bevolkingsvraagstukken (ICB) over de aanbe-
velingen van de commissie-Muntendam, De hoofdlijnen van het Nederlandse
bevolkingsbeleid worden hierin vastgesteld en deze zullen later niet wezenlijk
veranderen. De algemene uitgangspunten van het Nederlandse bevolkingsbeleid
zijn: het op termijn bereiken van een stationaire bevolking; het principe dat
Nederland geen immigratieland moet zijn; en de nadruk op onderzoek om
inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van
de bevolking en in de mogelijke gevolgen daarvan.

De regering stuurt in de volgende jaren nog diverse keren een notitie naar
de kamer waarin zij haar standpunt over het bevolkingsbeleid verwoordt, dit als
reactie op de wettelijk vastgelegde advisering door de Interdepartementale
Commissie Bevolkingsvraagstukken (verder: ICB). In het vervolg van deze
paragraaf zal ik dit beleid kort bespreken, waarbij ik het beleid ten aanzien van
migratie buiten beschouwing laat.

Op 19 december 1985 stuurt de minister met instemming een advies van de
ICB naar de Tweede Kamer en zegt toe waar mogelijk de uitvoering van de

1 Handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15552, nr. l.
2 Handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15552, nr. 1
3 Handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15552, nr. I.
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aanbevelingen te zullen bevorderen. In het ICB-advies wordt geconstateerd dat
hoewel het bemvloeden van de bevolkingsontwikkeling weliswaar nooit
expliciet doel van beleid is geweest, aangenomen mag worden dat het over-
heidsbeleid een aantal 'niet onbelangrijke demografische consequenties heeft
gehad. ,4 De geringe tegemoetkomingen van de overheid in de kosten van het
grootbrengen van kinderen, de ongunstige zwangerschapsverlofregeling en het
gebrek aan kinderopvangmogelijkheden worden genoemd. Ook verwijst men
voor het eerst expliciet naar het emancipatiebeleid, waarbij het vooral gaat om
het verbeteren van de mogelijkheden om betaald werk en zorg voor kinderen te
combineren. 'Demografische doelstellingen hoeven zeker niet strijdig te zijn
met emancipatiedoeleinden. Een beleid dat belemmeringen voor geemancipeerd
ouderschap wegneemt, biedt eerder gunstige perspectieven voor een voort-
gaande emancipatie." Het Beleidsplan Emancipatie (1985) en de dan nog te
verschijnen beleidsnota Combinatie ouderschap - betaalde arbeid (1985) krijgen
in dit verband aandacht.

In 1988 zijn de genoemde ideeen van de rCB opgenomen in een nieuw
formee1 regeringsstandpunt. De regering stelt daarin dat er vooralsnog geen
aanleiding is voor het voeren van een expliciet bevolkingsbeleid, dat gericht is
op het bemvloeden van de geboortenontwikkeling. Men pleit daarentegen wei
voor een zogenaamd impliciet bevolkingsbeleid", 'Om te voorkomen dat bij
voortzetting van deze tendensen [gedoeld wordt op individualisering en
emancipatie, SK] de kinderwens bij veel paren al te zeer wordt beperkt, pleit
de rCB voor een voorwaardenscheppend beleid dat vrouwen en mannen betere
mogelijkheden biedt om ouderschap, de keuze voor kinderen, met andere
levensopties, zoals werken buitenshuis, te combineren. De regering onder-
schrijft dit pleidooi, voorzover deze aanbeveling opgevat wordt als een aanbe-
veling in het kader van het emancipatiebeleid."

Hoewel de laatste jaren het belang van het emancipatiebeleid voor het
bevolkingsbeleid wordt erkend, betekent dit niet dat vanuit deze invalshoek
daadwerkelijk een bijdrage wordt ge1everd aan de verdere ontwikkeling van dat
emancipatiebeleid. De minister ziet het uitsluitend als zijn taak ervoor te
zorgen 'dat door onderzoek het inzicht in de problematiek wordt vergroot
zonder dat daaraan evenwel beleidsconsequenties worden verbonden." Het is
bovendien opmerkelijk dat hoewel het belang van het emancipatiebeleid steeds
duidelijker wordt onderschreven, in de ICB nooit een ambtenaar van de

4 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, 15552 nr. 10.
5 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, 15552 nr. lO.
6 Het is gebruikelijk om tot het bevolkingsbeleid niet aileen maatregelen te rekenen die
expliciet gericht zijn op het beinvloeden van demografische processen (expliciet bevolkings-
beleid), maar ook maatregelen die niet primair een demografische doeistelling hebben, maar
weI van invioed zijn op demografische processen (impliciet bevolkingsbeleid) (Frinking
199Oc).
7 Handelingen Tweede Kamer 1987-1988, 15552 nr. 13.
8 Handelingen Tweede Kamer 1989-1990, 15552 Dr. 17.
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Directie Coordinatie Emancipatiebeleid heeft gezeten. Deze afwezigheid kan
wellicht niet geheel op het conto van de direct bij de ontwikkeling van het
bevolkingsbeleid betrokkenen geschreven worden. Zo werd ook in feministi-
sche kringen verschillend gedacht over de vraag of het verstandig is om
eventuele bondgenootschappen te sluiten in de hoek van het bevolkingsbeleid
(zie onder meer: Niphuis-Nell 1984; Outshoom 1987; Verwey-Jonker 1988).

1.3 Emancipatiebeleid

Ongeveer in dezelfde peri ode als het bevolkingsbeleid komt het emancipa-
tiebeleid op gang. Het initiatief voor de ontwikkeling van een dergelijk beleid
komt, in tegenstelling tot bij het bevolkingsbeleid, niet van de regering. De
directe aanleiding voor de start van een emancipatiebeleid is het feit dat de
Verenigde Naties 1975 uitroepen tot het Jaar van de Vrouw. Vanuit de vrou-
wenbeweging is het vooral de actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij die op een
dergelijk beleid aandringt. Het kabinet-Den Uyl (PvdA, KVP, ARP, PPR,
0'66) stelt vervolgens de Emancipatiekommissie in, die met de Aanzet voor
een vijjjarenplan (1979) de basis voor het emancipatiebeleid legt. Wanneer
deze Aanzet op 21 juni 1976 in de Tweede Kamer wordt besproken, staat het
emancipatiebeleid voor het eerst offici eel op de agenda van de Tweede Kamer.
In de jaren daarna verschijnen verschillende algemene nota's over het emanci-
patiebeleid - naast vele specifieke nota's die betrekking hebben op delen van
dit beleid (zoals bestrijding van seksueel geweld, onderwijsemancipatie,
vrouwenhulpverlening etc.).

In deze paragraaf schets ik in het kort de ontwikkeling die het emancipa-
tiebeleid van de rijksoverheid in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt (zie
voor een meer uitgebreide beschrijving: Dijkstra en Swiebel 1982; Van Praag
1985; Huisman 1988 en 1991; Prins 1989; Keuzenkamp en Teunissen 1990;
Keuzenkamp en Outshoorn 1992). Ik beperk de beschrijving tot de algemene
beleidsnota's. In mijn globale schets van het Nederlandse emancipatiebeleid
maak ik een onderscheid in drie fases, die achtereenvolgens gekenmerkt
worden door de nadruk op: mentaliteitsverandering, de herverdeling van macht
en het bevorderen van economische zelfstandigheid.

De fase van mentallteitsverandering (1974-1981)
Op 18 mei 1977 biedt het inmiddels demissionaire kabinet-Den Uyl (pvdA,
KVP, ARP, PPR en 0'66) de nota Emancipatie. Proces van verandering en
groei' aan aan de Tweede Kamer. Centrale doelstelling daarin is: het scheppen
van voorwaarden voor, en het zo nodig stimuleren van veranderingsprocessen
gericht op een grotere vrijheid van keuze voor vrouwen en mannen om alleen
of samen met anderen vorm en inhoud aan hun leven te geven. Drie subdoelen

9 Handelingen Tweede Kamer 1976-1977,14496, nrs. 1-2.
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worden geforrnuleerd: het doorbreken van rolbeperkingen voor vrouwen en
mannen; het inhalen van achterstanden (bij vrouwen: in rechten, onderwijs-
niveau en maatschappelijke participatie; bij mannen: in participatie in de
persoonlijke levenssfeer); het bevorderen van waardering bij vrouwen en
mannen van eigenschappen en activiteiten die traditioneel aan het vrouw-zijn
gekoppeld worden. Deze nota wordt door het nieuwe kabinet-Van Agt I (CDA
en VVD) overgenomen. In dat kabinet wordt voor het eerst een staatssecretaris
voor emancipatie benoemd: Jeltien Kraaijeveld-Wouters (CDA).

Kenmerkend voor deze eerste periode van het emancipatiebeleid is de grote
nadruk op bewustwording en mentaliteitsverandering. De regering gaat er van
uit dat als gevolg van de voor mannen en vrouwen verschillende verwachtings-
patron en en norrnenstelsels, de feitelijke mogelijkbeden voor vrouwen en
mannen zeer uiteenlopen. Vrouwen zouden zodanig worden beinvloed in de
richting van de traditionele vrouwelijke rol, dat niet gesproken kan worden van
bewuste keuzen. Een ander kenmerk van het emancipatiebeleid in deze periode
is dat het beleid niet aIleen op vrouwen maar ook op mannen is gericht, althans
in theorie. Mannen moeten achterstanden inhalen wat betreft 'de participatie in
de persoonlijke levenssfeer'. In deze eerste fase van het emancipatiebeleid
wordt de overheid weI aIs deel van de oplossing, maar niet als deel van het
probleem gezien. Regulier overheidsbeleid wordt door het kabinet nog als
sekseneutraaI beschouwd. Er is nog geen plaats voor specifiek op vrouwen
gerichte beleidsmaatregelen (anders dan tijdelijke subsidies).

Herverdeling van macht (1981-1982)
Hedy d' Ancona (pvdA), staatssecretaris tijdens het tweede kabinet- Van Agt
(CDA, PvdA, 0'66), kondigt in 1981 een duidelijke koerswijziging in het
beleid aan. 'Bij emancipatiebeleid gaat het niet aIleen om mentaliteitsverande-
ring en bewustwording, maar ook om een eerlijke verdeling van arbeid
binnens- en buitenshuis, om her- en bijscholing, het bezetten van maatschappe-
lijke posities door vrouwen en economische zelfstandigheid.' 10

0' Ancona laat een werkgroep van ambtenaren en externe deskundigen een
studie verrichten naar het emancipatievraagstuk. Het resultaat: Een analyse van
het 'vrouwenvraagstuk' is in mei 1982 gereed wanneer het kabinet al weer
demissionair is. Hoewel deze Analyse van het 'vrouwenvraagstuk' geen echt
beleidsplan met doelstellingen en maatregelen is en niet het officiele standpunt
van de regering behelst, hebben veel elementen ervan hun weg gevonden in het
emancipatiebeleid. Het belangrijkste is wellicht dat de verhouding tussen
vrouwen en mannen gekenschetst wordt als een structureel ongelijke machts-
verhouding, die doorbroken moet worden.

In de periode dat 0' Ancona staatssecretaris is wordt een begin gemaakt met
een specifiek op vrouwen gericht beleid op de terreinen van scholing, werkge-
legenheid en etnische minderheden. Bovendien is een nieuw terrein object van

10 Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, 17100 Hoofdstuk XV nr. 28.
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emancipatiebeleid geworden: seksueel geweld. Het beleid is niet langer (mede)
gericht op mannen, ofschoon er weI van uitgegaan wordt dat zij hun bevoor-
rechte positie zullen moeten opgeven. Het emancipatieproces wordt in deze
fase meer opgevat als een proces van maatschappelijke strijd, dan als een
kwestie van mentaliteitsverandering die met informatie en voorlichting tot
stand zal komen.

Bevordering van economische zelfstandigheid (19S2-heden)
Met de komst van het eerste kabinet-Lubbers (CDA, VVD) - waarin Annelien
Kappeyne van de Coppello (VVD) als staatssecretaris is belast met de coordi-
natie van het emancipatiebeleid - breekt de derde fase in het emancipatiebeleid
aan. Evenals D' Ancona vindt Kappeyne van de Coppello een beleidsfilosofie in
termen van roldoorbreking en het inhalen van achterstanden onbevredigend.
'Het gaat er vee leer om te bereiken dat het verschil tussen de seksen niet
langer op zodanige wijze grondslag voor de maatschappelijke organisatie is dat
systematisch de kansen voor de ene groep groter zijn dan voor de andere en
daarmee verbonden machtsverschillen in stand worden gehouden.' II

De nieuwe visie op het vrouwenvraagstuk, waarin het gedachtengoed van
de Analyse duidelijk herkenbaar is, is in 1985 vastgelegd in het Beleidsplan
Emancipatie", Dit Beleidsplan vormt nog altijd de grondslag van het huidige
emancipatiebeleid. De hoofddoelstelling van het emancipatiebeleid is sinds
1985: het bevorderen van de ontwikkeling van de huidige maatschappij, waarin
het sekseverschil nog in zo grote mate is geinstitutionaliseerd, naar een
pluriforme maatschappij, waarin ieder ongeacht sekse of burgerlijke staat de
mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en
mannen gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden kunnen
realiseren. In het Beleidsplan Emancipatie worden bovendien drie subdoelen
geformuleerd: het verzekeren van gelijke rechten voor mannen en vrouwen; het
bereiken van structurele veranderingen waardoor het sekseverschil niet langer
een van de pijlers van de maatschappelijke organisatie vormt; het doorbreken
van beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid.

De centrale termen van deze derde beleidsperiode zijn 'doorbreking van de
structureel ongelijke machtsverhouding tussen mann en en vrouwen', maar
vooral 'vergroting van de economische zelfstandigheid van vrouwen'. Bij de
herverdeling van macht blijkt meer sprake te zijn van theorie dan van een
daadwerkelijk daarop gerichte beleidspraktijk (Keuzenkamp en Teunissen,
1990). De vergroting van de economische zelfstandigheid van vrouwen, door
middel van bevordering van de deelname aan betaalde arbeid, krijgt de meeste
aandacht in het beleid. Emancipatie wordt zelfs vrijwel ingeperkt 'tot bet
streven naar economiscbe zelfstandigheid van vrouwen, door middel van een
vrouwvriendelijk arbeidsmarktbeleid, enige verwante aanpassingen van bet

11 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, 18100 Hoofdstuk XV nr. 2.
12 Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, 19052 nrs. 1-2.

8



sociaal-economisch beleid en de 1990-maatregel' (Keuzenkamp en Teunissen
1990: 219-220). Dit streven naar economische zelfstandigheid wordt echter niet
consequent uitgevoerd, zoals blijkt uit de vormgeving van de 1990-maatregel
(waarin kostwinners hun toeslag op hun uitkering behouden als er kinderen
onder de 12 jaar te verzorgen zijn) en uit het vasthouden aan de alleenver-
dienerstoeslag in de inkomstenbelasting (de zogenaamde overdraagbare
basisaftrek) .

Hoewel het beleid in principe ook veranderingen in de levens van mannen
impliceert, is het concrete beleid tot op heden vrijwel uitsluitend op vrouwen
gericht. Mannen zijn de norm en vrouwen moeten hun achterstand ten opzichte
van mannen inhalen.

Ofschoon in november 1992 een nieuwe algemene emancipatienota aan de
Tweede Kamer is aangeboden, het Beleidsprogramma Emancipatie 'Met het
oog op 1995', betekent dat niet dat de inhoudelijke bakens zijn verzet. 'Uit-
gangspunt voor het emancipatiebeleid van de rijksoverheid blijft het Beleids-
plan Emancipatie', schrijft staatssecretaris Ter Veld (PvdA) in haar aanbie-
dingsbrief aan de Karner". De algemene doelstellingen zoals die in het Beleids-
plan zijn verwoord, worden gehandhaafd. In het nieuwe Beleidsprogramma ligt
de nadruk op de tweede en derde subdoelstelling (het bereiken van structurele
veranderingen en het doorbreken van de traditionele beeldvorming). Het
kabinet constateert dat de belangrijkste structurele belemmeringen voor de
voortgang van het emancipatiebeleid een intensievere en meer samenhangende
aanpak behoeven. Er is daarom gekozen voor het formuleren van drie speer-
punten van algemeen emancipatiebeleid: vergroting van de deelname van
vrouwen aan politieke en maatschappelijke besluitvorming; herverdeling van
onbetaalde arbeid en in samenhang daarmee vergroting van de zorgverant-
woordelijkheid van mannen; doorbreking van beeldvorming in termen van
mannelijkheid en vrouwelijkheid. Met name het tweede speerpunt is opmerke-
lijk. De aandacht lijkt (deels) verlegd te worden naar onbetaalde arbeid en naar
mannen. Deze intentieverklaring heeft echter nog niet tot een daadwerkelijke
accentverschuiving in het concrete beleid geleid.

Hoewel over het bestaan van een emancipatiebeleid in de samenleving een
brede consensus lijkt te bestaan en het derde kabinet-Lubbers (CDA, PvdA)
emancipatie zelfs tot zijn kerntaken rekent, is de concrete vormgeving van dat
beleid regelmatig onderwerp van politiek debat. Verschillende elementen
krijgen de aandacht, maar de meeste aandacht gaat uit naar de econornische
zelfstandigheid van vrouwen en de herverdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid. Het beleid op dit gebied schiet volgens velen tekort en moet geintensi-
veerd worden. Diverse eisen worden geformuleerd om bet emancipatiebeleid
meer inhoud te geven: de kostwinnersvoorzieningen moeten afgeschaft worden,
de kinderopvang moet sterk uitgebreid worden, werknemers moeten een

13 Handelingen Tweede Karner 1992-1993,22913 Of. 1.
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wettelijk recht op deeltijdwerk krijgen etcetera.
Gezien de voortdurende roep om een krachtiger emancipatiebeleid en

gezien het belang dat emancipatiebeleid krijgt toegekend binnen het bevol-
kingsbeleid, zal in deze studie nagegaan worden welke demografische gevolgen
van intensivering van het emancipatiebeleid verwacht kunnen worden.

1.4 Arbeidsparticipatie, relatie- en gezinsvorming en relatie-
ontbinding als elementen van de levensloop

Zoals ik eerder vermeldde pleiten diverse auteurs ervoor om demografisch
gedrag te bestuderen vanuit een dynamisch perspectief, waarbij ruimschoots
aandacht wordt besteed aan de wissel werking tussen demografische gedragin-
gen en andere onderdelen van de levensloop. Willekens (1989) spreekt bijvoor-
beeld van parallelle carrieres, waarbij hij met het begrip carrieres niet alleen
duidt op arbeidsdeelname en beroepsloopbaan, maar ook op onderwijs, gezond-
heid, gezinsvorming, woonplaats etc. Hoewel een dergelijk pleidooi voor een
meer dynarnische benadering niet nieuw is en het nut daarvan door ieder
onderkend wordt, betekent dat geenszins dat een dergelijke werkwijze gemeen-
goed is binnen demografisch onderzoek en evenmin dat inmiddels veel
zekerheid bestaat over de samenhang tussen arbeidsparticipatie van vrouwen,
relatie- en gezinsvorming en relatie-ontbinding. De meeste aandacht is tot nu
toe uitgegaan naar de samenhang tussen arbeidsparticipatie en gezinsvorming.

Deze paragraaf bevat een beknopt overzicht van de huidige kennis over de
samenhang tussen arbeidsparticipatie van vrouwen, relatie- en gezinsvorming
en relatie-ontbinding. (In hoofdstuk 3 zullen de factoren die van invloed zijn
op deze 'carrieres' nader aan bod komen.) Aan het slot van deze paragraaf trek
ik enkele conclusies ten aanzien van de afbakening van het onderzoek.

Op grond van een analyse van de literatuur over de relatie tussen de arbeids-
marktparticipatie van vrouwen en de gezinsvorming stelt Bernhardt (1993), dat
iedereen het er over eens is dat geen definitieve conclusies getrokken kunnen
worden over de richting van de in westerse landen geconstateerde samenhang
tussen arbeidsparticipatie en gezinsvorrning (namelijk dat vrouwen die buitens-
huis werken minder kinderen hebben dan huisvrouwen en dat de aanwezigheid
van kleine kinderen de kans kleiner maakt dat een getrouwde vrouw buitens-
huis werkt). Zij concludeert dat 'fertility has an immediate and negative impact
on women's employment. This effect tends, however, to be temporary and to
decrease as the child gets older. On the other hand, despite a considerable
amount of research in this area, the evidence is far from conclusive concerning
the reverse, namely that women's employment exerts a sizeable negative
influence on fertility. Neither is it clear whether it is actual, ongoing work-
force activity that matters, or if the mechanism works through women's
intentions to continue or resume gainful employment' (Bernhardt 1993: 39).
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Verschillende auteurs brengen naar voren dat er meerdere vormen van
samenbang tussen arbeidsparticipatie en gezinsvonning denkbaar zijn (Siegers
1985; Dykstra 1991; Van Hoom 1991). De gezinsvonning kan van invloed zijn
op het arbeidsmarktgedrag van vrouwen (doordat vrouwen kinderen krijgen
neemt hun arbeidsparticipatie af). Omgekeerd kan het arbeidsmarktgedrag van
vrouwen van invloed zijn op de gezinsvonning (doordat vrouwen op de
arbeidsmarkt participeren krijgen zij minder kinderen). In de derde plaats is het
mogelijk dat vrouwen tegelijkertijd besluiten over gezinsvonning en arbeids-
marktparticipatie, waarbij de uitkomst van de besluitvorming over en weer
afhankelijk wordt gesteld. En tenslotte kunnen ook andere factoren van invloed
zijn op de arbeidsparticipatie en de gezinsvorming, zonder dat deze twee
onderling causaal samenhangen. Hoewel deze veronderstellingen allemaal waar
kunnen zijn, zijn zij niet erg precies. Zo ontbreekt bijvoorbeeld aandacht voor
de verschillende aspecten van de gezinsvorming (kindertal, timing van de
eerste geboorte, timing van de laatste geboorte, peri ode tussen de geboorten) en
is het van belang om onderscheid te maken tussen 'huidig werk' en 'later
werk' (zie voor dit laatste: Ni Bhrolchain 1986).

Hoewel op verschillende manieren is geprobeerd om het inzicht in de
samenhang tussen arbeidsparticipatie en gezinsvorming te vergroten, onder
meer door meer nadruk op het vergaren van informatie over de geschiedenis
van vrouwen ten aanzien van hun arbeidsparticipatie en gezinsvorming en door
toepassing van relatief nieuwe statistische technieken, zoals event-history-
analysis, is het vraagstuk nog altijd niet opgelost. De reden dat een goed
inzicht nog altijd ontbreekt is volgens Nf Bhrolchain (1993) gelegen in het
ontbreken van een bepaald soort data. Zij stelt dat het, gezien de evidente
problemen (voor vrouwen) bij het combineren van betaald werk met de zorg
voor kinderen, zeer waarschijnlijk is dat als vrouwen beslissingen nemen ten
aanzien van arbeidsparticipatie en gezinsvorming, zij rekening houden met de
gevolgen van het een voor het ander. Dit betekent volgens haar dat het
noodzakelijk is om naast informatie over het feitelijk gedrag van vrouwen, ook
informatie te verzamelen over hun intenties ten aanzien van arbeidsparticipatie
en gezinsvonning.

Aangezien beslissingen met op een bepaald moment genomen worden en
intenties met voor eens en altijd vaststaan, dient de relatie tussen arbeidspar-
ticipatie en gezinsvorming stap voor stap te worden nagegaan. Tevens kan
bezien worden in hoeverre sprake is van opeenvolgende beslissingen, of in
hoeverre vrouwen bepaalde strategieen volgen om het combinatie-probleem op
te lossen (bijvoorbeeld door het kindertal aan te passen, het tijdstip van de
geboorte van het eerste kind uit te stellen, door vergroting of verkleining van
het interval tussen de opeenvolgende geboorten met het oog op een tussentijdse
respectievelijk snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt).

Vergeleken met de samenbang tussen arbeidsparticipatie en gezinsvorming, is
de samenhang tussen arbeidsparticipatie en de vonning en ontbinding van
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relaties weinig onderzocht. In literatuur over de relatievonning gaat de meeste
aandacht uit naar de afname van het aantal huwelijkssluitingen, die gedeeltelijk
verklaard wordt door de toename van de zogenaamde altematieve leefvonnen
en met name van het ongehuwd samenwonen. Nederlandse auteurs verklaren
deze veranderingen in het relatiepatroon vooral door te wijzen op het individu-
aliseringsproces, waarbij waarden als individuele vrijheid en autonomie en
zelfontplooiing steeds belangrijker zijn geworden (zie bijvoorbeeld: Weeda
1982; Kooy 1985; Langeveld 1985). In buitenlandse studies wordt meer
aandacht geschonken aan de samenhang met de arbeidsparticipatie van vrou-
wen, met name gemspireerd door het werk van Gary Becker (1973, 1974 en
1981). Volgens hem is de belangrijkste oorzaak voor de veranderingen op het
gebied van duurzame relaties de toegenomen economische zelfstandigheid van
vrouwen door hun gestegen arbeidsparticipatie. De toegenomen economische
zelfstandigheid van vrouwen zou leiden tot afname van het nut van het
huwelijk en dus tot vennindering van het aantal huwelijkssluitingen. Recente-
lijk is de juistheid van deze veronderstelling door Oppenheimer op overtuigen-
de wijze aangevochten (Oppenheimer 1994). In eerder werk heeft Oppenheimer
(1988) allaten zien dat de arbeidsparticipatie van vrouwen invloed heeft op de
huwelijkssluiting, bijvoorbeeld: wat betreft de partnerkeuze; doordat werk het
leven structureert; en doordat onzekerheid over de loopbaan door kan werken
in andere 'carrieres' (Oppenheimer 1988). Maar uit haar recente analyse van
empirische gegevens blijkt dat er meer sprake is van een verandering in de
timing van de huwelijkssluiting (meer uitstel) in samenhang met de gestegen
arbeidsparticipatie, dan dat het trouwen op zich afneemt als gevolg van die
gestegen arbeidsparticipatie.

De kennis over de relatie-ontbinding en de eventuele samenhang met de
arbeidsparticipatie van vrouwen betreft vrijwel uitsluitend de ontbinding van
huwelijksrelaties. Vit verschillende onderzoeken blijkt dat buitenshuis werken-
de vrouwen een hoger echtscheidingsrisico lopen dan niet buitenshuis werken-
de vrouwen (zie: Seccombe en Lee 1987; en zie: Bracher e.a. 1992 en Trussel
e.a. 1992, aangehaald in: Manting 1993). Deze bevinding sluit aan bij de
theorie van de eerder aangehaalde econoom Becker (1981). De toegenomen
economische zelfstandigheid van vrouwen zou volgens hem niet aileen leiden
tot afname van het nut van het huwelijk, maar ook tot verlaging van de
drempel om tot echtscheiding over te gaan. Uit onderzoek van Manting (1993)
blijkt echter dat Beckers hypothese voor Nederland niet bevestigd kan worden.
Bovendien blijkt ook uit buitenlandse literatuuroverzichten (Spitze 1988; White
1990) dat het verband tussen arbeidsparticipatie en echtscheiding niet zo
eenduidig is als Becker veronderstelt. Zo tonen sommige buitenlandse studies
aan dat arbeidsparticipatie van vrouwen echtscheiding bevordert, terwijl het
volgens andere juist de huwelijks-instabiliteit reduceert. In beide gevallen is het
echter de vraag wat eerst komt. Veranderingen in de arbeidsparticipatie van
vrouwen (toetreding tot de arbeidsmarkt, verandering van het aantal arbeids-
uren etc.) kunnen zowel een oplossing als een oorzaak zijn voor spanningen
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binnen het huwelijk. Maar ook is het mogelijk dat vrouwen, anticiperend op
een verwachte kans op echtscheiding, betaald gaan werken (of meer oren gaan
werken) om zo op termijn het huwelijk te kunnen beeindigen of juist te redden.

Tenslotte wijs ik nog op de samenhang tussen relatievorming en -ontbinding en
gezinsvorming. Uit de literatuur blijkt duidelijk sprake te zijn van verbanden
tussen deze gebeurtenissen. Een van de belangrijkste redenen om te trouwen na
ongehuwd te hebben samengewoond is het krijgen van kinderen (Centraal
Bureau voor de Statistiek 1990; Liefbroer 1991). Het ongehuwd samenwonen
kan daarbij vooral als een soort proefperiode beschouwd worden. De wens om
elkaar eerst beter te leren kennen is de belangrijkste reden om ongehuwd te
gaan samenwonen (Liefbroer 1991). Volgens Bumpass is het zelfs de vraag, of
in demografisch onderzaek relatievorming gemeten moet worden vanaf het
samenwonen of vanaf het huwelijk. 'Since marriage is not a necessary conditi-
on for sharing a household, it may be delayed simply until a more convenient
time for the ceremony or until the couple is more certain of their commitment.
Hence for some couples "marriage" essentially began when they started living
together, whereas others avoid an unstable marriage by splitting before they
reach the altar' (Bumpass 1990: 487). Ook relatie-ontbinding hangt samen met
relatie- en gezinsvorming. Vrouwen die voor het huwelijk hebben samenge-
woond hebben een grotere kans op echtscheiding dan vrouwen die niet
ongehuwd sarnengewoond hebben (White 1990; Manting 1993). En vrouwen
met kinderen hebben een grotere kans op echtscheiding dan vrouwen zonder
kinderen (White 1990). Vrouwen zander kinderen hebben de grootste kans op
echtscheiding, gevolgd door vrouwen met een kind; vrouwen met meerdere
kinderen hebben de laagste kans op echtscheiding (Manting 1993).

Uit het bovenstaande kunnen verschillende conclusies getrokken worden die
van belang zijn voor mijn onderzoek. Allereerst onderstrepen de bevindingen
het belang van een benadering vanuit een levensloop-perspectief, waarbij
nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen de verschil-
lende 'carrieres'. 'A life course orientation is concerned with the processes
through which persons, situations, and behaviors influence each other over the
course of time' (Runyan 1984: 84). Een dergelijke invalshoek benadrukt het
temporele en contextgebonden aspect van gedrag. De timing, duur en opeen-
volging van gedragingen en de interactie daartussen en met de omgeving
krijgen in levensloop-benaderingen veel aandacht. Een tweede relevante
conclusie is dat het noodzakelijk is niet alleen te kijken naar het feitelijk
gedrag van vrouwen, maar, zoals Ni Bhrolchain benadrukt, ook naar de
intenties van vrouwen ten aanzien van de verschillende 'carrieres' (zie ook
Bernhardt 1993).

Het zal echter duidelijk zijn dat, om volledig recht te doen aan deze conclu-
sies, meer variabelen en relaties tussen variabelen in mijn onderzoek opgeno-
men zauden moeten worden dan haalbaar is. Wat betreft de gezinsvorming
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gaat het onder andere om: het kindertaI, de timing van de geboorte van het
eerste kind en van het Iaatste kind, het interval tussen de geboorten, de
intenties ten aanzien van deze aspecten in relatie met de (intenties ten aanzien
van de) arbeidsparticipatie. Bij de arbeidsparticipatie zijn onder meer van
belang: de leeftijd van de eerste baan, de omvang van de baan, de combinatie
van betaald werk met de zorg voor kinderen of (eventueeI tijdeJijk) stoppen
met de baan. Wat betreft de relatievorming zijn bijvoorbeeld de aspecten:
partnerkeuze, het tijdstip van ongehuwd samenwonen en van trouwen, ver-
wachtingen ten aanzien van de relatie wat betreft de gezinsvorming en de
arbeidsdeling relevant. Om mijn onderzoek enigszins in te perken zijn dan ook
de centrale variabelen op verschiIlende manieren afgebakend. Ter afsluiting van
deze paragraaf licht ik toe op welke wijze dat is gebeurd, waarbij ik de
verschillende onderdelen van de probleemstelling de revue zal laten passeren.

Emancipatiebeieid omvat zoals ik ook hiervoor heb beschreven, meer dan
aIleen het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen door
stimulering van hun deelname aan betaalde arbeid. Mijn onderzoek is echter
beperkt tot maatregelen die in het kader van deze doelstelling aangewend
(kunnen) worden.

De gevoIgen van het emancipatiebeleid bestudeer ik voor zover het gaat om
de effecten op de levens van vrouwen, waarbij ik uitdrukkelijk aandacht zal
besteden aan mogelijk uiteenlopende effecten voor diverse categorieen vrou-
wen. Ik zaI daarbij zowel rekening houden met verschillen in het feitelijk
gedrag, als met verschillende intenties van vrouwen. Niet aIle vrouwen in
Nederland vormen echter het object van het onderzoek. Gekozen is voor het
bestuderen van het geboortecohort 1964 - 1969. Deze vrouwen zijn in 1990
(het begin van de onderzoekstermijn) tussen de 21 en 26 jaar oud. Er vanuit
gaande dat deze jonge vrouwen nog aan het begin van hun levensloop staan
wat betreft relatie- en gezinsvorming en het emancipatiebeleid hun keuzes
wellicht het meest zal beinvloeden, Iijkt deze inperking gerechtvaardigd.
Uiteraard spelen mannen een belangrijke rol in de keuzes van vrouwen bij de
vormgeving van hun levensloop. Mannen vormen echter als zodanig geen
object van dit onderzoek. Hun rol zal uitsluitend aan bod komen voor zover
vrouwen bij de keuzes die zij maken rekening houden met een eventuele
mannelijke partner.

Wat betreft de arbeidsmarktdeelname van vrouwen besteed ik in dit
onderzoek aileen aandacht aan de volgende aspecten: het al dan niet deelnemen
op de arbeidsmarkt; omvang van de baan (voltijd-, grote deeltijd- of kleine
deeltijdbaan); en de eventuele combinatie van betaald werk en zorg voor
kinderen na de geboorte van het eerste kind.

Ten aanzien van de relatievorming zal ik aandacht schenken aan het al dan
niet samenwonen en trouwen versus de keuze om alleenstaand te blijven, en
aan de timing van het samenwonen en trouwen. De relatie-ontbinding bezie ik
hier aIleen voor zover het gaat om het v66rkomen van echtscheidingen. Het uit
elkaar gaan van ongehuwd samenwonenden en het eventueel hertrouwen van
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individuen na echtscheiding blijft buiten beschouwing.
Bij het bestuderen van de gevolgen van het emancipatiebeleid voor de

gezinsvorming staan het aI dan niet krijgen van kinderen, de grootte van de
gezinnen en de timing van de geboorte van het eerste kind centraal.

In het onderzoek is gekozen voor het bestuderen van de gevolgen op de
lange termijn. De onderzoeksterrnijn bestrijkt de periode 1990 - 2015. De
vrouwen die het object van onderzoek vormen zijn in 1990 tussen de 21 en 26
jaar oud en in 2015 tussen de 46 en 51. Het jaar 2015 fungeert daarbij als
richtlijn voor de periode van de levensloop die in ogenschouw genomen wordt.

De vraag die ik vervolgens aan de orde zal stellen is hoe de effecten van
emancipatiebeleid onderzocht kunnen worden. Ik schets hiema eerst verschil-
lende manieren waarop effecten van beleid in het aIgemeen onderzocht kunnen
worden. Daama ga ik in op de werkwijze waarvoor ik in dit onderzoek
gekozen heb.

1.5 Onderzoek naar effecten van beleid

Een cruciaal probleem binnen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van
beleid vormt de vraag hoe aangetoond kan worden dat bepaalde gedragingen,
ontwikkelingen en verschijnselen het gevolg zijn van beleidsinterventies. Een
bepaaIde oorzaak-gevolg relatie moet immers geisoleerd worden uit een groat
aantaI variabelen die mogelijk ook weer onderling verbonden zijn.

Handboeken over beleidswetenschap bevatten beschrijvingen van verschil-
lende methoden waarmee causale verbanden tussen een specifiek beleid en
bepaalde uitkomsten aangetoond kunnen worden (Fitz-Gibbon en Morris 1987;
Lehning en Simonis 1987; Bressers en Hoogerwerf 1991; Van de Graaf en
Hoppe 1992). In sommige onderzoeken met een (quasi-)experimentele opzet
wordt geprobeerd zodanige condities te creeren, dat een strak wetenschappelijk
experiment zo dicht mogelijk benaderd wordt. Belangrijke eisen die verbonden
zijn aan het wetenschappelijk experiment zijn: waameming voor en na de
beleidsinterventie en de aanwezigheid van een experiment- en een controle-
groep. In veel situaties is het echter niet mogelijk en/of wenselijk de werkelijk-
heid zo te manipuleren om tot een dergelijke onderzoeksopzet te komen. Zo
zal het zelden mogelijk zijn een beleid op willekeurig gekozen plaatsen weI en
op andere niet uit te voeren, om zo de ontwikkelingen met en zonder be1eid te
kunnen vergelijken. Volgens Bressers laat de beste methode van evaluatie-
onderzoek zich dan ook typeren aIs 'de methode van het zo goed mogelijk
benutten van geboden kansen' (Bressers 1989: 175). Naast de (quasi-jexperi-
mentele onderzoeksopzetten zijn ook meer 'gebruiksgerichte evaIuatievormen'
ontwikkeld (Verhoef 1992). Hierbij worden de in de praktijk te stringent
gebleken eisen van de (quasi-)experimentele onderzoeksopzet versoepeld.

In aIle bovengenoemde gevaIlen is sprake van zogenaamd ex-post- of
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tijdens-evaluatie onderzoek. Deze typen onderzoek zijn erop gericht de eventu-
ele gevolgen van beleid ten tijde of na afloop van de beleidsuitvoering te
analyseren. In mijn onderzoek is echter sprake van een evaluatie vooraf: ik
beoog op voorhand na te gaan wat de effecten van beleid zuIlen zijn. Binnen
de beleidswetenschappen is echter beduidend minder literatuur voorhanden
over een dergelijke ex-ante-evaluatie. Het begrip evaluatie lijkt zelfs als
synoniem gebruikt te worden voor ex post evaluatie. Ben van de weinige
auteurs die evaluaties die voorafgaan aan de beleidsuitvoering bespreekt, is
Henk Becker. Onder de noemer 'consequentieanalyses' beschrijft hij verschil-
Iende vormen van onderzoek die erop gericht zijn 'voorafgaand aan een
beleidsactiviteit zo veel mogelijk na te gaan welke effecten en neveneffecten
van deze activiteit verwacht mogen worden' (Becker 1987: 117). Andere
benamingen voor dit type beleidsonderzoek zijn, behaive ex-ante-evaluatie,
'impact assessment' en 'impact analysis'. In hun meest uitgebreide vorm
omvatten consequentieanalyses de volgende aspecten: probleemanalyse,
projectontwerp, basisanalyse, toekomstanalyse, ontwerp van beleidsalterna-
tieven, bestudering van vermoedelijke effecten en neveneffecten, prioritering
van beleidsalternatieven, analyse van de beleidscontext, rapportering en
implementatiebevordering en projectevaluatie (zie voor een beschrijving Becker
1987, p. 117 e.v.). Deze aspecten komen echter zelden allemaal in een onder-
zoek voor.

Er bestaan verschillende vormen van ex-ante-evaluatie. De oudste en meest
toegepaste vorm van ex-ante-evaluatie is de kosten-batenanalyse. Dit is 'een
vorm van beleidsanalyse, waarbij een zoveel mogelijk gekwantificeerd over-
zicht wordt gegeven van de maatschappelijke voor- en nadelen over een
Iangere periode van altematieve beleidsmaatregelen' (Commissie voor de
Ontwikkeling van de BeIeidsanaIyse 1974). Dergelijke analyses worden vooral
uitgevoerd om na te gaan of bepaalde investeringen weI verantwoord zijn.
Multi-criteria-analyse is een methode die vooral ontwikkeld is voor het
vaststellen van prioriteiten van beleidsaltematieven (zie onder meer: Nijkamp
en Spronk 1981). Ook econometrische modellen worden benut voor het
doorberekenen van effecten van bepaalde beleidsvoorstellen (simulatie). Andere
vormen van ex-ante-evaluatie hebben specifiek betrekking op een bepaald
beleidsterrein (bijvoorbeeld 'technology assessment' en 'rnilieu-effect-rapporta-
ges') en blijven hier verder buiten beschouwing.

Al deze sterk kwantitatieve technieken zijn aIleen goed bruikbaar wanneer
de centrale variabelen kwantificeerbaar zijn en men de beschikking heeft over
statistische tijdsreeksen over deze variabelen. Zij zijn daardoor niet geschikt
om in dit onderzoek te gebruiken. Er zijn immers nauwelijks data voorhanden
wat betreft verschillende varianten van emancipatiebeleid en hun invioed op de
levensloop van vrouwen in de loop der jaren. Ben meer kwalitatieve aanpak is
noodzakelijk.

De meest gehanteerde kwalitatieve vorm van ex-ante-evaluatie is scenario-
onderzoek. De scenariomethode kan omschreven worden als 'een methode om

16



vanuit een beschrijving van een huidige situatie in of van een samenleving te
komen tot de beschrijving van een mogelijke of wenselijke toekomstige
maatschappelijke situatie, met behulp van het uitschrijven van een volgorde
van gebeurtenissen, die weliswaar hypothetisch maar logisch is' (Van Doorn en
Van Vught 1981: 334). Een van de eerste toepassingen van de scenariomethode
in Nederland betreft het rapport De emancipatie van de vrouw (Schoonenboom
en In 't Veld-Langeveld 1976). Andere voorbeelden zijn de Beleidsgerichte
Toekomstverkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(1983) en recenter: Nederland in drievoud: een scenariostudie van de Neder-
landse economie van het Centraal Planbureau (1992). Ook het in het begin van
dit hoofdstuk genoemde Emancipatiebeleid in macro-economisch perspectief is
een scenario-onderzoek.

Scenario-onderzoeken kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. De
twee belangrijkste typen zijn het zogenaamde verkennende (ook wei: projectie-
ve) scenario en het zogenaamde doelstellende (ook wei: prospectieve) scenario.
Bij een verkennend scenario kijkt en redeneert men vanuit de huidige situatie
naar de toekomst, terwijl bij een doelstellend scenario een doel voor een
toekomstige situatie wordt geformuleerd om vervolgens na te gaan op welke
manieren dat doel gerealiseerd kan worden. Voor mijn onderzoek is een
verkennend scenarioproject de aangewezen vorm. Kijkend vanuit het heden kan
van verschillende beleidsmaatregelen (beleidsscenario's) nagegaan worden tot
welke toekomstige situaties deze beleidsscenario's kunnen leiden. In de
volgende paragraaf geef ik aan hoe ik het scenario-project concreet vormgeef.

1.6 Opzet van het onderzoek

Bij het vormgeven van het scenarioproject kan voortgebouwd worden op de
dissertatie van Vossen (1988), die een eerste aanzet heeft gedaan tot de ontwik-
keling van een scenario-methode die bruikbaar is binnen de demografie. In
navolging van Becker schetst Vossen de elementen waaruit een scenarioproject
bestaat:
'a) een analyse van de ontwikkelingen die geleid hebben tot een bepaalde
problematiek, de basis-analyse genaamd;
b) een analyse van toekomstige ontwikkelingen in de omgeving (of context)
van het vooruit te beschouwen object of focus-systeem. Dit onderdeel resulteert
in zogenaamde contextscenario' s;
c) een analyse van toekomstige ontwikkelingen die binnen het focus-systeem te
verwachten zijn;
d) het opstellen van beleidsscenario's in de zin van het ontwerpen van strate-
gieen gericht op het oplossen van de centraal gestelde problematiek;
e) analyses van effecten en neven-effecten van de ontwikkelde strategieen
(impact assessments);
f) het ontwerpen van strategieen ter bevordering van de implementatie van deze
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strategieen' (Vossen 1988: 138).
Niet al deze elementen komen in mijn scenarioproject op de hierboven om-

schreven wijze aan bod. Aangezien mijn onderzoek uitsluitend gericht is op het
analyseren van de effecten van beleid, blijft stap f die betrekking beeft op de
implementatie, in elk geval buiten beschouwing. Bovendien zou een volledige
uitvoering van de overige vijf stappen de mogelijkheden van dit onderzoeks-
project te boven gaan. Besloten is bet project op de volgende wijze vorm te
geven. Een belangrijk onderdeel van mijn scenarioproject is het ontwikkelen
van een theoretisch referentiekader. Hierin beschrijf ik de relaties tussen
arbeidsparticipatie van vrouwen, relatie- en gezinsvorming en relatie-ontbinding
en de determinanten daarvan. Hiervoor schets ik eerst een algemeen theoretisch
kader, waarmee in algemene zin de relaties tussen maatschappelijke omstandig-
heden (zoals emancipatiebeleid) en gedrag verklaard kunnen worden. Vervol-
gens ga ik door middel van literatuurstudie en secundaire analyse na welke
specifieke factoren van belang zijn voor de betreffende levensloop'carrieres'.
Tenslotte bezie ik de literatuur die specifiek betrekking beeft op de effecten
van emancipatie- en bevolkingsbeleid. In termen van de hierboven onderschei-
den elementen van een scenarioproject hebben al deze activiteiten betrekking
op het uitvoeren van de basisanalyse. Een tweede onderdeel betreft het opstel-
len van beleidsscenario's in de zin van het ontwerpen van verschillende
varianten van emancipatiebeleid. Bij de vormgeving daarvan put ik uit advie-
zen die zijn gedaan (door de vrouwenbeweging, adviesraden en werknemersor-
ganisaties) om bet emancipatiebeleid te intensiveren. In de derde plaats schets
ik een contextscenario. Op basis van literatuurstudie ga ik na welke relevante
maatschappelijke ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Tenslotte voIgt dan
de analyse van de effecten van de verschillende beleidsscenario' s. Daartoe
wordt een Delphi-project opgezet. Dit is een techniek om deskundigen (ano-
niem) in verschillende rondes te raadplegen, waarbij zij in elke volgende ronde
geconfronteerd worden met de inzichten van de andere geraadpleegde deskun-
digen.

1.7 Opbouw van de dissertatie

In de volgende hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van het
scenarioproject achtereenvolgens aan de orde. De hoofdstukken 2 tot en met 5
hebben allemaal betrekking op de basisanalyse. In hoofdstuk 2 beschrijf ik de
uitgangspunten van het theoretisch referentiekader. Na een bespreking van
theoretische benaderingen die gebruikt worden binnen de demografie, voIgt een
weergave van enkele centrale noties van de socioloog Bourdieu die het
uitgangspunt vormen bij de verdere concretisering van het theoretisch referen-
tiekader. Ten behoeve van dit laatste is een literatuurstudie verricbt waarvan ik
in hoofdstuk 3 verslag doe. Hoofdstuk 4 betreft de secundaire analyse van het
Onderzoek Gezinsvorming 1988 (CBS). Met behulp van deze secundaire

18



analyse zal een meer cijfermatige invulling gegeven worden aan het tot dusver
ontwikkelde theoretisch referentiekader. In hoofdstuk 5 geef ik op grond van
literatuurstudie een overzicht van de huidige kennis over de effecten van
emancipatie- (c.q. bevolkings)beleid op de levensloop van vrouwen. Hoofdstuk
6 vonnt als het ware de overgang naar de analyse van de beleidseffecten. In dit
hoofdstuk beschrijf ik hoe het scenarioproject verder concreet vonn krijgt.
Daartoe bespreek ik wat voor hulptechnieken beschikbaar zijn voor scenario-
onderzoek en ga nader in op de opzet van het Delphi-project. Dit hoofdstuk
omvat tevens de beschrijving van de beleids- en contextscenario's. In hoofdstuk
7 presenteer ik de uitkomsten van het Delphi-project. Welke effecten op de
levensloop van vrouwen kunnen volgens de deskundigen verwacht worden van
invoering van verschillende beleidsscenario's? Hoofdstuk 8 tenslotte bevat
zowel een samenvatting van de voorafgaande hoofdstukken als een reflectie op
de uitkomsten van het onderzoek.
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2 Hoofdlijnen van het
theoretisch referentiekader

2.1 Theoretische benaderingen binnen de demografie

Om aan te kunnen geven hoe demografisch gedrag mogelijkerwijs beinvloed
wordt door emancipatiebeleid, is het noodzakelijk te beschikken over een
algemeen theoretisch kader dat de relaties beschrijft tussen maatschappelijke
omstandigheden (waaronder de beleidscontext) en demografisch gedrag. Op
zoek naar een dergelijk referentiekader ga ik allereerst na in hoeverre de
binnen de demografie gebanteerde benaderingen bruikbaar zijn voor mijn
onderzoek. Deze bruikbaarheid beoordeel ik vooral op grond van de volgende
twee criteria: hoe wordt binnen de benadering het 'actor-structuurdilemma'
opgelost en in hoeverre wordt aandacht besteed aan sekseverhoudingen. Ik licht
deze twee punten hier kort toe.

In mijn onderzoek staat de invloed van beleid (als aspect van de maatschap-
pelijke context) op gedrag van vrouwen centraal. Een cruciale vraag in dat
verband is welke invloed toegekend moet worden aan de maatschappelijke
context, c.q. het beleid, en welke aan de autonomie en keuzevrijheid van
individuen. Deze klassieke vraag, die ook wei wordt aangeduid als het actor-
structuurdilemma, komt in feite in aIle sociale wetenschappen al dan niet
impliciet aan de orde. Ideaaltypisch kunnen in dit opzicht twee posities
onderscheiden worden: een deterministisch en een voluntaristisch standpunt.
Deterministische benaderingen gaan ervan uit dat het uiteindelijk de maat-
schappelijke omstandigheden zijn die bepalend zijn voor menselijk gedrag. In
voluntaristisehe theorieen staat daarentegen de veronderstelling voorop dat
uiteindelijk individuen zelf bepalend zijn voor het gedrag. Bij mijn bespreking
van de demografische theorievorrning zal ik aangeven welke positie de
aanhangers van de versehillende benaderingen in dit dilemma innemen. Om
recht te kunnen doen aan de invloed van de maatschappelijke context (i.e. het
emancipatiebeleid) op de totstandkoming van gedrag en aan de handelings-
ruimte van individuen bij het vormgeven van hun gedrag, is het van belang in
mijn onderzoek een benadering te gebruiken die ruimte laat aan zowel het
gedeterrnineerde als het voluntaristische karakter van gedragingen. Concrete
gedragingen zullen immers soms meer maatsehappelijk bepaald zijn, terwijl in
andere gevallen de handelingsruimte van individuen juist groot is.

Het tweede aandachtspunt betreft de ongelijke machtsverhouding tussen de
seksen. De wijze waarop vrouwen hun leven vormgeven vindt plaats binnen de
context van een structureel ongelijke maehtsverhouding tussen de seksen. Deze
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context is mede bepalend voor de gedragsmogelijkheden van vrouwen. Tegelij-
kertijd dragen vrouwen zelf ook bij aan de instandhouding en/of verandering
van deze machtsongelijkheid. Gezien het belang van de machtsongelijkheid
tussen de seksen moet van theorieen verlangd worden dat daarbinnen aandacht
besteed wordt aan sekseverhoudingen, of dat zij tenminste duidelijke aankno-
pingspunten bieden om de relevantie van sekseverhoudingen in de analyse te
betrekken.

Hoewel demografen behalve (ontwikkelingen in de) relatievorming,
gezinsvorming en relatie-ontbinding ook (ontwikkelingen wat betreft) migratie
en sterfte bestuderen, bespreek ik aIleen de binnen de demografie gehanteerde
theoretische benaderingen die betrekking hebben op relatievorming, gezins-
vorming en relatie-ontbinding. Deze theorieen kunnen onderverdeeld worden in
drie categorieen: sociologische - en antropologische -, (micro)economische - en
sociaal-psychologische benaderingen."

Mijn bespreking zal beknopt zijn daar het mij gaat om de essentie van de
benadering. Deze essentie zal ik steeds kort weergeven. Eventuele uitbreidin-
gen of aanvullingen blijven buiten beschouwing aangezien deze de benadering
doorgaans weI nader nuanceren, maar de kern ervan ongemoeid laten. Na een
beknopte weergave van de hoofdlijnen van de benadering bespreek ik de
bruikbaarheid ervan voor mijn onderzoek op basis van de hiervoor genoemde
criteria.

2.1.1 Sociologische en antropologische benaderingen

De oudste theorie die binnen de demografie gehanteerd wordt is de zogenaam-
de theorie van de demografische transitie. Met de term demografische transitie
doelt men op een logische opeenvolging van historische fasen, die elke
bevolking doormaakt in het proces van modernisering (Chesnais 1992). Er is
daarbij sprake van een overgang van een samenleving waarin het sterftecijfer
en het geboortecijfer hoog zijn, naar een samenleving met een laag sterfte- en
geboortecijfer. Deze demografische transitie wordt in verband gebracht met
sociaal-economische en sociaal-culturele veranderingen, zoals industrialisering,
urbanisatie, stijgend opleidingsniveau en secularisatie. Vele auteurs hebben zich
bezig gehouden met het beschrijven en verklaren van de demografische
transitie. Belangrijke grondleggers zijn: Landry (1909 en 1934), Thompson
(1929) en Notestein (1945). Recent is een uitgebreide studie verschenen over
de demografische transitie en de stand van de theorievorming hierover (Ches-
nais 1992). Mijn beschrijving van de theorie van de demografische transitie is
met name op deze laatste studie gebaseerd.

Globaal geschetst behelst de theorie het volgende. In voor-modeme (pre-

14 Sociaal-biologische benaderingen, zoals die van Bongaarts (1978), blijven buiten
beschouwing aangezien hierin aandacht voor fysiologische determinanten van vruchtbaarheid
voorop staat.
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transitionele) samenlevingen met hoge sterftecijfers zijn hoge geboortecijfers
noodzakelijk voor het voortbestaan van de mensheid. De organisatie van de
samenleving is dan ook gericht op een hoge vruchtbaarheid. De veranderingen
die onderdeel uitmaken van het proces van modernisering zetten de demografi-
sche transitie in gang: de sterftecijfers dalen en later ook de geboortecijfers.
Hoewel de variabelen die daarbij een rol spelen divers zijn en niet in alle
situaties voorkomen, is zeker dat het voorkomen van de demografische transitie
plaats vindt binnen het kader van een bredere maatschappelijke ontwikkeling.
Om met Chesnais te spreken: 'historically, there is no example of demographic
transition occuring independently of a more general evolution, whether in the
material form of socio-economic changes, or in the immaterial and less
obvious form of transformation of mental outlook' (Chesnais 1992: l O-l I). Uit
zijn studie blijkt echter ook dat bepaalde oorzaken altijd een rol spelen. 'Even
if patterns of fertility decline differ from one case to another in the developing
as in the industrialized world, the same causes appear to have been at work:
improvement in health conditions, higher educational standards, increase in
income, a change in female status' (Chesnais 1992: 392). In de loop der jaren
is de theorie van de demografische transitie steeds verder ontwikkeld en nader
genuanceerd. Sommige auteurs betogen daarbij dat er in veel westerse landen
sprake is van een tweede demografische transitie (Lesthaeghe en Vande Kaa
1986).

Op het eerste gezicht heeft de theorie van de demografische transitie een
zekere aantrekkingskracht. Hoewel er landen zijn die afwijken van het ge-
schetste patroon, biedt de theorie de mogelijkbeid in grote lijnen ontwikkelin-
gen in sterfte- en geboortecijfers te beschrijven en in een bredere context te
plaatsen. 'It has the advantage of being the only interpretative schema which
reflects a synthetic and coherent view of contemporary demographic changes
(Chesnais 1992: 5). Daartegenover staat dat de theorie een aantal belangrijke
kenmerken kent, die haar minder geschikt maken voor mijn onderzoek. Zoals
ik in de inleiding aangaf zijn twee criteria hiervoor van belang: de "oplossing"
van het actor-structuurdilemma en de aandacht voor de ongelijke machtsver-
houding tussen de seksen.

Wat het eerste criterium betreft kan geconstateerd worden dat de theorie
van de demografische transitie sterk macro-sociologisch van karakter is.
Hoewel het met deze theorie in principe mogelijk is om op macroniveau de
relaties te analyseren tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikke-
ling van de bevolking, bevat de theorie geen informatie over besluitvorming op
microniveau. In wezen wordt uiteindelijk een deterministisch standpunt
ingenomen: het zijn vooral de maatschappelijke omstandigheden die bepalend
zijn voor het menselijk gedrag. Impliciet worden weliswaar enkele veronder-
stellingen gehanteerd die een meer voluntaristisch karakter hebben (deze
betreffen het intentionele en rationele karakter van demografisch gedrag), maar
deze veronderstellingen worden vooral geformuleerd in termen van de reacties
van een bevolking of van instituties zoals het gezin.
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Het tweede criterium heeft betrekking op de machtsongelijIcheid tussen de
seksen. Binnen de theorie van de demografische transitie wordt tot op zekere
hoogte aandacht besteed aan veranderingen in de verhouding tussen de seksen.
Zo worden met name de veranderende waarden en nonnen over sekserollen en
de toegenomen autonomie van vrouwen in verband gebracht met de demografi-
sche transitie. Het blijft bier ecbter bij een tamelijk glob ale beschrijving van
veranderingen op macroniveau. De richting van het veronderstelde causale
verband tussen de veranderde maatschappelijke positie van vrouwen en de
demografische veranderingen wordt met deze theorie niet duidelijk. Zoals
Mason (1993) aangeeft kunnen er in principe vijf mogelijke relaties bestaan
tussen de positie van vrouwen en demografiscbe veranderingen (zij beperkt
zich tot sterfte en kindertal). De eerste mogelijIcheid is dat een verandering in
de positie van vrouwen direct bijdraagt aan een verandering in demografisch
gedrag. Dit model heeft men doorgaans voor ogen wanneer betoogd wordt dat
'improving the "status" of women will lower fertility, or infant and child
mortality rates' (Mason 1993: 21). De tweede mogelijkheid is dat een verande-
ring in de positie van vrouwen een intervenierende variabele is die helpt bij de
verklaring waarom andere sociale of economische veranderingen leiden tot
veranderingen in demografisch gedrag. 'Women's autonomy may (...) be an
intervening variable - one that is determined by other social or economic
factors, and which explains why these other factors precipitate the fertility or
mortality transitions' (Mason 1993: 21). De derde relatie omvat een statistische
interactie tussen de positie van vrouwen, andere variabelen en demografische
verandering. De mate waarin andere veranderingen van invloed zijn op
demografisch gedrag hangt af van de aard van de positie van vrouwen. De
vierde mogelijkheid is dat er geen relatie bestaat tussen de positie van vrouwen
en demografische veranderingen. En de vijfde mogelijkheid tenslotte is dat
sprake is van een omgekeerd verband. Dit houdt in dat bet de daling van
sterftecijfers en kindertal is die de positie van vrouwen verandert, in plaats van
dat de toenemende autonomie of macht van vrouwen leidt tot daling van
sterftecijfers en kindertal. De theorie van de demografische transitie geeft geen
uitsluitsel over deze verschillende mogelijke verbanden die bestaan tussen de
maatschappelijke positie van vrouwen en de demografische veranderingen."

Een andere theorie die geschaard kan worden onder de noemer sociologische
en antropologische benaderingen is Caldwell's 'wealth flows'<theorie (1982).
Evenals in de theorie van de demografiscbe transitie wordt hierin geprobeerd
een verklaring te geven voor de daling van de geboortecijfers. Caldwell maakt
echter geen automatische koppeling met de daling van de sterftecijfers.

15 Overigens is ook de manier waarop de concepten 'maatschappelijke positie' en 'autono-
mie' van vrouwen geoperationaliseerd worden vaak problematisch. Het is bijvoorbeeld de
vraag of veelgehanteerde indicatoren als opleidingsniveau of arbeidsparticipatie hiervoor wei
accuraat zijn (zie voor een bespreking Mason 1993).
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Vol gens Caldwell bestaan er twee soorten 'vruchtbaarheids-regimes' en een
situatie waarin sprake is van overgang. In het ene regime is voor individuen
geen sprake van een economisch voordeel om de vruchtbaarheid te beperken
en in de andere situatie is een dergelijk voordeel wel aanwezig. Of een hoge of
een lage vruchtbaarheid 'economisch rationeel' is hangt volgens Caldwell af
van sociale omstandigheden en dan vooral van de richting van de huidige en
(gedurende de levensloop) te verwachten 'wealth flow' tussen ouders en
kinderen. Met de term 'wealth flow' doelt Caldwell op 'all the money, goods,
services and guarantees that one person provides to another' (Caldwell 1982:
333). Caldwell beschrijft hoe in zogenaamd primitieve en traditionele samenle-
vingen de 'flow' vooral verloopt van kind naar ouder, hetgeen betekent dat het
rationeel is om veel kinderen te krijgen. In latere samenlevingen is de 'flow'
echter overwegend op de kinderen gericht (zowel materieel als emotioneel) en
is hoge vruchtbaarheid Diet rationeel.

De wijze waarop in de samenleving de produktie is georganiseerd is van
cruciaal belang voor de richting van de wealth flow. Historisch gezien yond
aIle produktie plaats binnen de familie. 'The essence of all precapitalist modes
of production was kin-based production, and the relations of production were
those between relatives. These relations were unequal and gave material
advantage to the elders' (Caldwell 1982: 178). In latere samenlevingen vindt de
produktie echter plaats via de arbeidsmarkt, buiten het netwerk van verwanten
om. In een dergelijke situatie worden kinderen uiteindelijk meer een belasting
dan voorheen, zowel in materieel als in emotioneel opzicht.

Evenals de theorie van de demografische transitie is de 'wealth flows'-
theorie sterk macro-gericht en tamelijk deterministisch van karakter. Centraal
staat immers de beschrijving van de ontwikkeling van de vruchtbaarheidscijfers
in verschillende typen samenlevingen, die gekenmerkt worden door een
bepaalde produktiewijze. Hoewel binnen de theorie weI aandacht wordt besteed
aan besluitvorming binnen huishoudens, is de informatie daarover weinig
specifiek. Ook Caldwell zelf wijst op het belang van meer diepgaand onder-
zoek hiernaar. 'Perhaps the most urgently needed research [to explain the onset
of fertility decline, S.K.] is that into intrafamilial economic and power relations
in the traditional family characterized by familial production, and into the
causes and effects of shifts within these relations. (...) Related to this work is
the need for knowing a great deal more about the locus of economic and
fertility decision-making in such families. Subsequently we also need to have
such information for the successor family systems, as familial production and
its attendant morality was transformed with the growth of the external labour
market' (Caldwell, 1982: 350-351).

In het verlengde hiervan ligt het gebrek aan informatie over de verhouding
tussen de seksen binnen de 'wealth flows' -theorie. Hoewel Caldwell weI in
algemene zin bescbrijft hoe de positie van vrouwen is veranderd in de twee
samenlevingstypen en vrouwen bijvoorbeeld de autoriteit van de man meer ter
discussie zijn gaan stellen, is Diet duidelijk hoe dit samenhangt met de keuzes
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die vrouwen maken ten aanzien van de gezinsvorming (zie opnieuw de
mogelijke verbanden zoals geschetst door Mason, door mij weergegeven op
pagina 23). Het hierboven genoemde onderzoek dat volgens Caldwell noodza-
kelijk is om meer kennis over het rnicro-niveau te verkrijgen is evenzeer van
belang om meer recht te kunnen doen aan de verhouding tussen mannen en
vrouwen in de besluitvorming over de gezinsvorming.

2.1.2 Micro-economische benaderingen

Veel meer dan in de sociologische en antropologische benaderingen wordt
binnen de micro-economie uitgegaan van keuzes die individuen maken. De
grondslag van de micro-economische benadering binnen de demografie is de
neoklassieke economische theorie. Deze theorie is vooral gericht op verklaring
van het gedrag van consumenten. Later is bezien in hoeverre het mogelijk is
om, met de uitgangspunten van de neoklassieke economische theorie, te
verklaren hoe binnen huishoudens besluiten worden genomen over gezinsvor-
mingo Kinderen worden daarbij voorgesteld als consumptiegoederen. De
redenering is dan globaal als voIgt. Uitgaande van bepaalde preferenties die
mens en hebben (voor kinderen en voor andere consumptiegoederen), de kosten
van deze goederen en het inkomen, kiezen mensen voor een bepaald kindertal.
Deze keuze komt op rationele wijze tot stand, en weI zo dat het 'nut' of de
'satisfactie' maximaal is. Gary Becker (1960) is de grondlegger van deze
benadering, die later door hem en anderen is uitgebouwd tot wat de 'new home
economics' wordt genoemd. In eerste instantie richtte men zich vooral op de
gezinsvorming, maar later ook op relatievorming en relatie-ontbinding (Becker
1973, 1974).

De neoklassieke economische theorie en ook de new home economics zijn
gebaseerd op het paradigma van de rationele-keuzetheorie. Binnen dit paradig-
rna staan de volgende veronderstellingen steeds centraal (Burch 1980):
- Het gedrag van een actor (individu van onbepaald geslacht, paar of huishou-
den) is in grote mate de uitkomst van een bewust, weloverwogen besluit.
- Het besluit omvat een keuze tussen verschillende altematieve gedragingen die
voor het individu open staan (waaronder de mogelijkheid niets te doen).
- De keuze omvat een algehele evaluatie van de vele consequenties van elk
gedragsaltematief.
- Actoren zullen vooral die gedragsaltematieven kiezen waarvan zij de beste
gevolgen verwachten, anders gezegd zij streven naar nutsmaximalisatie.

Deze veronderstellingen zijn door verschillende auteurs bekritiseerd (zie
onder andere: Folbre 1986, Hagenaars 1988, Willekens 1990, Gustafsson 1990,
Coleman en Fararo (eds.) 1992). Ten aanzien van de eerste veronderstelling
bekritiseert men het overdrijven van de rationaliteit van individuen ten aanzien
van de totstandkoming van gedrag. De invloed van andere relevante factoren,
zoals ervaringen, gewoonten en emoties, wordt onderbelicht. Wat de tweede
veronderstelling betreft valt te betwijfelen of mensen weI steeds beschikken
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over uitgebreide informatie over de mogelijke altematieven. Ook de derde
veronderstelling is twijfelachtig. Het is de vraag of mensen wei aile gevolgen
van hun gedrag overzien, laat staan of zij voldoende informatie hebben over de
gevolgen van de verschillende altematieven. Ten aanzien van de laatste
veronderstelling valt te betwijfelen of mensen steeds het onderste uit de kan
willen en alleen uit egoistische motieven handelen. Dit zogenaamde postulaat
van de nutsmaximalisatie impliceert bovendien een a-historisch mensbeeld en
een universele opvatting over wat het meest nuttig is, over voorkeuren van
mensen en de stabiliteit van preferenties door de jaren heen en over verwachte
kosten en baten.

Hoewel dus enige kritiek te geven valt op de uitgangspunten van de new
home economics, heeft deze stroming een belangrijke bijdrage geleverd aan de
demografische theorievorming. Het op de voorgrond plaatsen van het feit dat
mensen bij het vormgeven van gedrag schaarse goederen als tijd en geld
moeten verdelen, evenals het inbrengen van het concept keuze, heeft er toe
bijgedragen dat meer gekeken wordt naar het individu in plaats van overwe-
gend naar de context. Ook het vestigen van de aandacht op een zekere rationa-
liteit in het handelen van individuen is van belang.

Binnen de economie worden bovendien pogingen ondemomen om inzichten
vanuit andere disciplines te integreren tot een meer interdisciplinaire benade-
ring (onder andere: Siegers 1990). Dat neemt niet weg dat de benadering nog
altijd belangrijke tekortkomingen kent die haar minder bruikbaar maken voor
mijn onderzoek. Deze betreffen zowel het actor-structuurdilemma als de
veronderstellingen over de verhouding tussen de seksen.

In tegenstelling tot de theorie van de demografische transitie en de 'wealth
flows' -theorie vertrekt het paradigma van de new home economics vanuit een
voluntaristisch standpunt. Centraal staat de veronderstelling dat subjecten auto-
noom zijn in het maken van keuzes. Nelson (1992) schetst hoe groot deze
autonomie binnen dit paradigm a gedacht wordt. 'The conception of human
nature underlying neoclassical economics is of an individual human as radical-
ly separate from other humans and from nature; the emphasis is on separation,
distance, demarcation, autonomy, independence of self. (...) The environment
has no effect on him, but rather is merely the passive material, presented as
"constraints", over which his rationality has play' (Nelson 1992: 115). Het feit
dat mensen leven in een maatschappelijke context, waardoor zij worden
bemvloed en die zij zelf tot op zekere hoogte kunnen beinvloeden, wordt
binnen de new home economics onderbelicht.

Het tweede aandachtspunt dat in het kader van deze bespreking van belang
is betreft de veronderstellingen over de verhouding tussen de seksen. Een
belangrijk probleem in dit verband is het actorbegrip waar in de theorie vanuit
wordt gegaan. Hierboven kwam al ter sprake dat de actor wordt opgevat als
een autonome eenheid. Dat actoren ook afhankelijk zijn van en verantwoorde-
lijkheid hebben voor anderen blijft vrijwel buiten beschouwing. Bovendien kan
kritiek gegeven worden op de veronderstelling dat actoren als eenheden
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opgevat kunnen worden. In veel situaties is de actor met een persoon, maar
bijvoorbeeld een echtpaar. Daarbij gaat men bij voorbaat uit van harmonie en
consensus tussen partners of binnen huishoudens. Het is echter de vraag of de
preferenties van mannen en vrouwen binnen een relatie of tussen de verschil-
lende leden van een huishouden overeenkomen, en of de afweging van kosten
en baten voor ieder individu dezelfde is. Bovendien moet daarbij rekening
gehouden worden met de structureel ongeJijke machtsverhouding tussen
mannen en vrouwen, waardoor de positie van mannen en vrouwen in de
besluitvorming binnen huishoudens ongeIijk is. Het gebrek aan aandacht voor
deze verschillende aspecten van de verhouding tussen de seksen is een emstige
tekortkoming van de new home economics."

2.1.3 Sociaal-psychologische benaderingen

Terwiji binnen de micro-economie uit wordt gegaan van grotendeels vaststaan-
de preferenties van mens en, richten psychologen die zich bezighouden met
demografisch onderzoek juist op het bestuderen van deze preferenties. De
centrale veronderstelling binnen deze sociaal-psychologische benaderingen is,
dat gedrag voor een belangrijk dee I de weerslag vormt van menselijke behoef-
ten. Deze benaderingen hebben met de micro-economische gemeen dat zij
uitgaan van nutsmaximalisatie. Kinderen hebben een bepaaide functie voor
ouders en bevredigen bepaaide behoeften. Tegelijkertijd brengen kinderen
(materiele en immateriele) kosten met zich mee. Terwijl de representanten van
de new home economics daarbij primair financiele factoren in de analyse
betrekken, richten sociaal-psychologen de aandacht primair op sociale en
psychologische kosten en baten.

Een groot deel van het psychologische onderzoek is gericht op het bestude-
ren van de motieven die ten grondsiag Jiggen aan demografisch gedrag. De
eenheid van analyse daarbij is het individu. Dit onderzoek is vooral toegepast
ten aanzien van het krijgen van kinderen (de zogenaamde 'value of children"-
benadering). In zijn beschouwing over de bijdrage van psychologen aan de
demografische theorievorming stelt Fawcett over dit type onderzoek, dat 'the
most fundamental knowlegde is that reasons for wanting and not wanting
children do in fact vary systematically with social structural factors, such as
class, culture, and gender. Not everybody wants children for the same reasons,
and there are quite diverse positive and negative motivations for childbearing'
(Fawcett 1991: 15,16).

Een tweede Jijn van onderzoek is vooral gericht op processen van besluit-
vorming over demografisch gedrag. Een veel gebruikt theoretisch kader in dit
verband is het zogenaamde 'model of reasoned action' van Fishbein en Ajzen
(1975). Dit model ziet er schematisch als voIgt uit: 'beliefs' ----t attitudes ~

16 Zie voor een recent overzicht van de kritiek van feministische wetenschappers op de
neoklassieke econornische theorie Kuiper e.a. 1993.
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intenties ~ gedrag. In dit model wordt ervan uitgegaan dat de intentie om
bepaald gedrag te vertonen een betrouwbare graadmeter is voor de waar-
schijnlijIcheid dat het gedrag ook voorkomt. Deze intentie kan worden vastge-
steld door te achterhalen welke 'beliefs' iemand heeft over de consequenties
van een bepaald gedrag (bijvoorbeeld: het krijgen van een kind zal de relatie
tussen de partners versterken) in combinatie met de waardering van het
verwachte oordeel van belangrijke anderen over dat gedrag. Volgens Fawcett
zijn met dit en met vergelijkbare sociaal-psychologische modellen statistisch
gezien op succesvolle wijze verklaringen gegeven over het gebruik van anti-
conceptiva en in mindere mate over de timing en het voorkomen van een
volgende geboorte. Een belangrijke tekortkoming van dit type besluitvormings-
modellen is echter dat slechts een type beoogd gedrag tegelijk bezien kan
worden. 'They predict only the targeted behaviour (such as having another
child) and do not take into account alternative outcomes, such as adjusting
attitudes to accommodate constraints or choosing "next best" substitutes for the
behaviour under study' (Fawcett 1991: 18). Het model is niet ontworpen om te
verklaren hoe een keuze tussen alternatieven, bijvoorbeeld werken en/of
kinderen krijgen, tot stand komt.

Evenals de micro-economische benaderingen hebben de sociaal-psycholo-
gische benaderingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de demografische
theorievorming, met name door het verder uitwerken van de rol van individuen
bij de totstandkoming van demografisch gedrag. Ook het benadrukken van het
dynamische karakter van besluitvorming over demografisch gedrag is een
belangrijk winstpunt.

Zonder dit belang van sociaal-psychologische benaderingen voor demo-
grafisch onderzoek te willen miskennen, constateer ik echter dat zij voor mijn
onderzoek tekort schieten, gezien de door mij vastgestelde criteria. Wat betreft
het overbruggen van het actor-structuurdilemma wordt binnen de sociaal-
psychologische benaderingen tezeer uitgegaan van een voluntaristisch stand-
punt. De verklaring van het gedrag wordt vooral gezocht in individuele
keuzeprocessen. Het belang van de context krijgt daarbij relatief weinig
aandacht, hoewel iets meer dan in de micro-economische benadering. Met
name in het model van Fishbein en Ajzen wordt immers het belang van sociale
normen onderkend. Het van de omgeving verwachte oordeel is in hun model
opgenomen. Aan sekseverhoudingen is tot nog toe in demografisch onderzoek
vanuit een sociaal-psychologische benadering relatief weinig aandacht besteed.
De aandacht in dergelijk onderzoek is vooral gericht op attitudes (waarbij
sociale normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid van belang zijn) en op
de vergelijking van de invloed van onafuankelijke variabelen bij mannen en
vrouwen. Interactieprocessen tussen (heteroseksuele) partners en de rol van
machtsongelijkheid daarbij zijn nog nauwelijks in deze stroming van demogra-
fische theorievorming terug te vinden.
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2.1.4 Conclusies

Op grond van deze beknopte bespreking van binnen de demografie gehanteerde
theoretische benaderingen concludeer ik dat zij weliswaar ieder een eigen
bijdrage leveren aan de verklaring van demografisch gedrag, maar voor mijn
onderzoek niet goed bruikbaar zijn. Globaal bezien ligt de nadruk in de
sociologische en antropologische benaderingen te sterk op de rol van de
maatschappelijke context, terwijl deze in de rnicro-econornische en sociaal-
psychologische benaderingen te weinig aandacht krijgt. Het belang van de
handelingsruimte van individuen wordt daarentegen in de sociologische en
antropologische benaderingen onvoldoende uitgewerkt en in de micro-economi-
sche en sociaal-psychologische relatief overbelicht. De relevantie van de
ongelijke machtsverhouding tussen de seksen komt in de drie typen benade-
ringen onvoldoende aan bod.

Voor rnijn onderzoek ben ik daarom buiten de demografie op zoek gegaan
naar een theorie die concepten biedt om de kloof tussen individu en maat-
schappelijke context te overbruggen en waarmee het mogelijk is aandacht te
besteden aan sekseverhoudingen en demografisch gedrag te verklaren.

2.2 Pierre Bourdieu: een theorie van praktijken

Op zoek naar een ander kader om het handelen van mensen en de verschillen
daartussen te begrijpen, om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen over de
invloed van emancipatiebeleid op het gedrag, werd ik geinspireerd door een
aantal theoretische noties van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. In zijn
werk keren drie grondbegrippen steeds terug: habitus, veld en kapitaal. Bour-
dieu gebruikt deze begrippen om de totstandkoming van praktijken te verkla-
reno Het zijn tamelijk complexe begrippen, die vooral in onderlinge relatie
betekenis krijgen. Bourdieu geeft in zijn werk geen definities van deze begrip-
pen, maar omschrijft ze steeds opnieuw, om zo genuanceerd mogelijk aan te
geven wat hij ermee bedoelt.

Habitus
Habitus is een van de belangrijkste concepten die Bourdieu hanteert. Habitus is
het geheel van door individuen verworven, duurzame disposities, die functione-
ren als onbewuste waarnernings-, waarderings- en handelingsschema's. Bour-
dieu omschrijft habitus onder meer als 'necessity internalized and converted
into a disposition that generates meaningful practices and meaning-giving
perceptions' (Bourdieu 1984: 170). De habitus biedt individuen schema's om
de werkelijkheid te ordenen, om dingen goed of slecht, begerenswaardig of niet
begerenswaardig te vinden, om bepaalde dingen te doen en dingen op een
bepaalde manier te doen. Het begrip habitus duidt volgens Bourdieu voor alles
een houding aan, een bepaalde manier om de specifieke 'logica' van de
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praktijk te construeren en te begrijpen (Bourdieu en Wacquant 1992: 77). Het
is echter geen bewuste houding. 'The schemes of the habitus (...) function
below the level of consciousness and language, beyond the reach of introspec-
tive scrutiny or control by the will' (Bourdieu 1984: 466).

Vol gens Bourdieu is een belangrijke eigenschap van de habitus dat het van
de nood een deugd maakt. De habitus 'produceert strategieen die objectief zijn
aangepast aan de objectieve situatie, ofschoon zij noch de uitkomst zijn van
expliciet en bewust nagestreefde doeleinden, noch ook het gevolg van een
mechanistische bepaling door externe oorzaken. Het sociale handelen wordt
geleid door een "praktijkgevoel" of "gevoel voor het spel'" (Bourdieu 1989:
64). Dit praktijkgevoel is gevormd op basis van ervaringen in het verleden.
Gevormd door de omstandigheden en ervaringen in het verleden bevat de
habitus schema's die objectief gezien verenigbaar zijn met deze omstandighe-
den en die in zekere zin op voorhand zijn aangepast aan de vereisten van de
omstandigheden. 'The most improbable practices are therefore excluded, as
unthinkable, by a kind of immediate submission to order that inclines agents to
make a virtue of necessity, that is, to refuse what is anyway denied and to will
the inevitable' (Bourdieu 1990: 54).

De habitus is als het ware de individualisering van het sociale. Het is een
soort psychologische structuur", die door opvoeding en socialisatie tot stand
komt in een specifieke sociale context (Bourdieu spreekt van bestaansvoor-
waarden) waarbinnen een individu opgroeit. De habitus reguleert het gedrag op
een manier waardoor de kenmerken van de ontstaansgeschiedenis aanwijsbaar
zijn. Omdat individuen opgroeien in verschillende omstandigheden, ontstaan
ook verschillende vormen van habitus (bijvoorbeeld een klasse-habitus). Deze
verschillende soorten habitus genereren vervolgens verschillende praktijken.
(Het geheel van praktijken dat door een habitus gegenereerd wordt noemt
Bourdieu ook wel 'leefstijl'.) 'The conditionings associated with a particular
class of conditions of existence produce habitus, systems of durable, transposa-
ble dispositions, structured structures predisposed to function as structuring
structures, that is, as principles which generate and organize practices and
representations that can be objectively adapted to their outcomes without
presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operati-
ons necessary in order to attain them' (Bourdieu 1990: 53).

De habitus is tegelijkertijd een structurerende structuur ('which organizes
practices and the perception of practices') en een gestructureerde structuur: 'the
principle of division into logical classes which organizes the perception of the
social world is itself the product of internalization of the division into social
classes' (Bourdieu 1984: 170). De werking van de habitus kan schematisch als
volgt samengevat worden: bestaansvoorwaarden ~ habitus ~ praktijken ~
bestaansvoorwaarden. Overigens zal de relatie tussen habitus en praktijken
verderop nog verfijnd worden.

17 Zie voor deze uitleg: Welten 1989.
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In feite is 'habitus' het concept waannee Bourdieu probeert het actor-
structuurdilernma te overbruggen en daarmee een reactie op zowel voluntaristi-
sche als deterministische theorieen. 'Het ging er mij in eerste instantie om de
praktijk in haar nederigste vormen te kunnen verklaren, zoals rituele handelin-
gen, huweIijkskeuzen, alledaagse economische gedragingen, enzovoort. Daarbij
wilde ik ontsnappen aan zowel het objectivisme, waarin het handelen wordt
opgevat als een mechanische reactie zonder actoren, als aan het subjectivisme,
waarin het wordt beschreven als de weloverwogen verwezenlijking van een
bewuste intentie, het vrije project van een bewustzijn dat zijn eigen doeleinden
formuleert en zijn voordeel maximaliseert via rationele calculaties' (Bourdieu
en Wacquant 1992: 77) De habitus is tegeIijkertijd het resultaat als de voor-
waarde zowel voor gedrag als voor de reproduktie van maatschappeIijke
structuren. Of zoals Brouns het formuleert: 'Het is een actief scheppende
verhouding tot de wereld, maar tegelijkertijd een gesocialiseerde vorm van
subjectiviteit' (Brouns 1993: 122).

Het mag duidelijk zijn dat Bourdieu een tegenstander is van ratione le-
keuzetheorieen (die hij subjectivisme verwijt). Hij ontkent echter niet dat
rationele overwegingen, zoals afweging van kosten en baten, een rol kunnen
spelen. 'De habitus is wat verondersteid moet worden om te begrijpen dat
sociale actoren "redelijk" zijn zonder dat we ze rationeel kunnen noemen, dat
wil zeggen zonder dat ze hun gedrag afstemmen op de maximalisatie van het
rendement van de middelen waarover ze beschikken, of eenvoudiger, zonder
berekening, zonder hun doelen expliciet te maken en zonder de middelen
waarover ze beschikken te combineren om die doelen te bereiken, kortom
zonder combinaties, plannen, ontwerpen' (Bourdieu en Wacquant 1992: 84).

Zoals gezegd komt de habitus tot stand in een specifieke sociale context, de
bestaansvoorwaarden. En omdat deze bestaansvoorwaarden naar plaats en tijd
verschillend zijn ontwikkelen zich verschillende vormen van habitus. Bourdieu
spreekt in dat verband meestal alleen van klassehabitus. Habitus is in zijn ogen
een bruikbaar begrip om de werking van 'klasse' nader te onderzoeken. De
vraag die dan rijst is of habitus eveneens een bruikbaar concept is voor het
analyseren van sekseverschillen.

In zijn beschouwingen over sekseongelijkheid gebruikt Bourdieu de termen
'masculiene overheersing' en 'masculiene orde'. In feite vat hij de masculiene
orde op als een van de maatschappelijke bestaansvoorwaarden, die via sociali-
satieprocessen zijn neerslag vindt in de habitus van mensen. 'De socialisatie-
arbeid bewerkstelligt een geleidelijke "somatisering" van de verhoudingen van
gender-overheersing' (Bourdieu en Wacquant 1992: 118). Het resultaat van
deze socialisatie is dat 'de masculiene orde (...) in hoge mate als iets vanzelf-
sprekends geaccepteerd [wordt], uit hoofde van de quasi-volmachten en
onmiddellijke overeenstemming tussen, aan de ene kant, de sociale structuren
zoals die tot uitdrukking komen in de sociale organisatie van ruimte en tijd en
de arbeidsdeling tussen de seksen, en, aan de andere kant, de cognitieve
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structuren die in de lichamen en geesten zijn neergedaald' (Bourdieu en
Wacquant 1992: 117). Dit betekent dat de waarnemings- en waarderings-
schema's van de habitus genderspecifiek en genderspecificerend zijn.

Volgens soounige auteurs kan binnen het theoretisch kader van Bourdieu
dan ook het bestaan van een afzonderlijke genderhabitus verondersteld worden
(Michielsens 1987; Risseeuw 1988; Delbaye 1991). De maatschappelijke
ongelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving is immers eveneens
een duurzame levensomstandigheid, waarin mensen verschillende posities
innemen en op grond waarvan zij een verschillende habitus ontwikkelen. De
genoemde auteurs gaan daarbij uit van het bestaan van twee vormen van
genderhabitus, om met Delbaye te spreken: een vrouwelijke en een mannelijke
set van disposities. Risseeuw zegt hierover: 'From a feminist point of view (...)
one has to distinguish two forms of habitus. A man learns he is part of a
group, but also that he is a man as opposed to a woman. How "being a man"
is conceptualized in a given society at a given time also greatly influences his
perception of the options and strategies available to him. A similar argument
holds for women' (Risseeuw 1988: 190).

Bourdieu heeft zich bij mijn weten nooit expliciet uitgesproken over de
stelling dat twee vormen van genderhabitus onderscheiden kunnen worden. Het
is denkbaar dat hij een dergelijk pleidooi tot op zekere hoogte zal onderschrij-
yen. De masculiene orde waarvan hij spreekt kan, om zijn termen te gebruiken,
opgevat worden als behorende tot de 'doxa'. De doxa is datgene waarover een
stilzwijgende consensus bestaat, het geheel van vanzelfsprekendheden die niet
ter discussie staan. De doxa omvat classificatiesystemen zoals het bestaan van
twee vormen van gender. Socialisatie (Bourdieu spreekt ook van 'inprentings-
arbeid') 'die seksueel gedifferentieerd en tegelijk seksueel differentierend is,
dringt mannen en vrouwen onderling verschillende verzamelingen van disposi-
ties op' (Bourdieu en Wacquant 1992: 118). De aldus gegenereerde vormen
van genderhabitus zullen naar tijd en plaats verschillend zijn.

Hier staat tegenover dat Bourdieu wijst op een gevaar van het analyseren
van masculiene overheersing, waarmee hij volgens mij impliciet wijst op het
dubieuze karakter van het op voorhand veronderstellen van twee vormen van
genderhabitus. We hebben in het geval van masculiene overheersing 'te maken
met een institutie die zich al duizenden jaren lang in de objectiviteit van
sociale structuren en de subjectiviteit van mentale structuren heeft gegrift,
zodat de analyse een grote kans loopt waamemings- of denkcategorieen als
middelen van kennis te gebruiken, die eigenlijk zouden moeten worden
behandeld als objecten van kennis' (Bourdieu en Wacquant 1992: 117).

Bovendien zal Bourdieu niet vinden dat gender in aile gevallen het domi-
nante waamemings- en waarderingsschema is (overigens is het de vraag of de
hierbovengenoemde auteurs Michielsens, Risseeuw en Delbaye dat vinden). In
bepaalde omstandigheden zullen andere 'dimensies' van de habitus, zoals
klasse en leeftijd, meer van belang zijn (hoewel ook de schema's van klasseha-
bitus bijvoorbeeld genderspecifiek en genderspecificerend zijn).
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KapitaaJ
Een tweede grondbegrip dat Bourdieu hanteert is kapitaal. Bourdieu onder-
scheidt drie basissoorten kapitaal: econornisch, cultureel en sociaal. Met
economisch kapitaal doelt hij op kapitaal dat onmiddeUijk in geld omzetbaar is
en gemstitutionaliseerd kan worden in eigendomsrechten. Cultureel kapitaal kan
in drie vormen verschijnen: in belichaamde staat, dat wil zeggen in de vorm
van duurzame disposities van het individu; in geobjectiveerde staat (bijvoor-
beeld boeken, schilderijen, machines); en in gemstitutionaliseerde staat (titels
en diploma's). Met sociaal kapitaal tenslotte doelt Bourdieu op 'het geheel van
bestaande of potentiele hulpbronnen dat voortvloeit uit het bezit van een meer
of minder geinstitutionaliseerd duurzaam netwerk van relaties van onderlinge
bekendheid en erkentelijkheid - ofwel uit het lidmaatschap van een groep - dat
elk van zijn leden de ruggesteun geeft van het collectieve kapitaalbezit, een
"geloofsbrief" die hen in de ruime zin des woords kredietwaardig maakt'
(Bourdieu 1989: 132).

Naast deze drie basisvormen bestaat er volgens Bourdieu nog een vierde
kapitaalsoort, symbolisch kapitaal, dat doorgaans prestige, reputatie of roem
genoemd wordt. 'Symbolisch kapitaal is kapitaal van welke soort dan ook
voorzover het wordt gerepresenteerd, dat wil zeggen symbolisch wordt opge-
vat' (Bourdieu 1989: 310). Het is de vorm waarin de verschillende soorten
kapitaal als vanzelfsprekend en legitiem onderkend en erkend worden. Symbo-
lisch kapitaal is het 'kapitaal waarvan het economische of politi eke karakter
ontkend en rniskend wordt, en dat juist daardoor erkenning en "legitimering"
verkrijgt en een "krediet" oplevert dat onder bepaalde omstandigheden en altijd
op terrnijn in staat is om "economische" winst op te leveren' (Bourdieu 1989:
247). De erkenning van de legitimiteit van dit kapitaal is volgens Bourdieu
verbonden met het onbaatzuchtige karakter ervan.

Bourdieu noemt actoren ook 'dragers van kapitaal' en omschrijft kapitaal
als opgehoopte, 'ingelijfde' arbeid die individuele actoren of groepen zich
kunnen verwerven. Het verzamelen van kapitaal en het omzetten van de ene
soort in een andere moet worden betaald, met geld, met werk, met inspannin-
gen en vooral met gespendeerde tijd (Delhaye 1991: 140.

De positie van een bepaalde actor kan gedefinieerd worden aan de hand van
zijn of haar kapitaalbezit (wat betreft volume en samenstelling). Dit kapitaalbe-
zit is veranderlijk, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Ook door
het aangaan van een (huwelijks)relatie kan een verandering optreden in de
hoeveelheid en samenstelling van het kapitaal dat iemand bezit (De Singly
1987). Bovendien kan de waarde van een bepaalde kapitaalsoort in de loop der
tijd veranderen.

Het 'gendered' (gendergeladen) karakter van de kapitaalverdeling krijgt bij
Bourdieu relatief weinig aandacht. Verschillende auteurs wijzen er echter op
dat een dergelijke analyse belangrijk is. Zo stelt Delhaye dat het verzamelen
van econornisch en symbolisch kapitaal vooral een zaak van mannen is. In
algemene zin wordt volgens haar het kapitaal van mannen systematisch meer
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als legitiem erkend, waannee mannen meer symbolisch kapitaal verkrijgen dan
vrouwen (Delhaye 1991: 138-143). Uit onderzoek van Blees-Booij (1994) naar
de kapitaalverdeling onder beroepsbeoefenaren blijkt dat vrouwelijke versies
van beroepen systematisch de laagste plaats innemen op de economische
statusladder.

Het bestuderen van het gendered karakter van de kapitaalverdeling lijkt mij
van groot belang voor het vergroten van het inzicht in de ongelijke machtsver-
houding tussen de seksen. Het onderscheid dat Bourdieu aanbrengt tussen
verschillende soorten kapitaal maakt een genuanceerde analyse mogelijk.
Daarbij moet worden bezien wat de waarde is van de verschillende soorten
kapitaal in verschillende situaties, in hoeverre het kapitaal seksespecifiek
verdeeld is, in hoeverre mannen en vrouwen erin slagen hun kapitaal te
vergroten of om te zetten in andere (in die situatie meer waardevolle) vormen
van kapitaal en of dat mannen en vrouwen in dezelfde mate lukt.

Veld
Het derde grondbegrip dat Bourdieu hanteert is veld. Met dit begrip duidt
Bourdieu op wat in Nederland meestal 'wereld' wordt genoemd (de wereld van
de politiek, van de wetenschap, van de kunst, etc.). Hij omschrijft een veld als
een netwerk of configuratie van relaties tussen posities dat dwang uitoefent op
degenen die deze posities bekleden (Bourdieu en Wacquant 1992: 58). Elk veld
schrijft afzonderlijke waarden voor en bezit eigen reguleringsprincipes. 'Die
principes definieren de grenzen van een sociaal gestructureerde ruimte waarbin-
nen actoren strijden - afhankelijk van de positie die ze in die ruimte innemen -
om de grenzen en de configuratie van die ruimte te veranderen of te bestendi-
gen' (Wacquant 1992: 20).

Hoewel velden onderling van elkaar verschillen en eigen regels kennen, zijn
er volgens Bourdieu weI algemene wetten te herkennen. Zo wordt de structuur
van een veld gedefinieerd door de structuur van de verdeling van de verschil-
lende soorten kapitaal die er werkzaam zijn. Het kapitaal is ongelijk verdeeld
over de actoren en in de verschillende velden varieert de hierarchie van de
verschillende soorten kapitaal. Op elk veld woedt een voortdurende strijd om
de verdeling van het kapitaal. Een belangrijk onderdeel van die strijd is
bijvoorbeeld wie toegelaten worden tot het veld. Daarbij zijn het volume en de
samenstelling van het kapitaal van groot belang. Het is volgens Bourdieu
echter niet mogelijk om in het algemeen aan te geven welke elementen van
sociale posities altijd en overal bepalend zijn. 'In fact what is determinant in a
given area is a particular configuration of the system of properties constituting
the constructed class, defined in an entirely theoretical way by the whole set of
factors operating in all areas of practice - volume and structure of capital (...),
sex, age, marital status, place of residence etc.' (Bourdieu 1984: 112)

Hoewel het gendered karakter van velden bij mijn weten nog nauwelijks is
onderzocht, is het aannemelijk dat de waarden die velden voorschrijven en de
reguleringsprincipes die er heersen (de veldwetten) gendered zijn. Zo kan
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bijvoorbeeld de 'macht van de vanzelfsprekendheid' (Komter 1985) opgevat
worden als een voorbeeld van een dergelijk gendered reguleringsprincipe op
het veld van de huwelijksrelaties.

Bourdieu benadrukt dat de begrippen veld en kapitaal nauw verbonden en
wederzijds afhankelijk zijn. De waarde van een bepaald soort kapitaal hangt in
wezen af van het bestaan van een veld waarin dat kapitaal van betekenis is.
Het maakt volgens Bourdieu voor onderzoek dan ook geen verschil of we
proberen vast te stellen wat een veld is, waar zijn grenzen liggen, dan wel wat
de verschillende werkzame kapitaalsoorten zijn, binnen welke grenzen zich hun
effecten voordoen, enzovoort' (Bourdieu en Wacquant 1992: 59).

Volgens Bourdieu bestaat het sociale universum uit een groot aantal en een
grote variatie van velden. Wanneer iets wel of niet een veld genoemd kan
worden is niet duidelijk afgebakend. Bourdieu lijkt enigszins pragmatisch met
dit begrip om te gaan, het behoort tot zijn 'gereedschapskist'. Meestal gebruikt
hij het veld-begrip voor tamelijk omvangrijke gehelen, zoals het artistieke en
het economische veld. Hij gebruikt het echter ook in meer beperkte situaties,
zoals voor bedrijven, ministeries en beroepsgroepen.

Wanneer aangenomen wordt dat de totale sociale ruimte uit vele onder-
scheiden velden bestaat, rijst de vraag hoe die velden zich tot elkaar verhou-
den. Maar volgens Bourdieu is die vraag eigenlijk te ingewikkeld om in
algemene termen te beantwoorden. 'Ik geloof namelijk dat er geen transhistori-
sche wet van de verhoudingen tussen de velden bestaat' (Bourdieu en Wac-
quant 1992: 68). Hij merkt op dat in industriele samenlevingen het economi-
sche veld krachtige effecten uitoefent, maar dit betekent volgens hem niet dat
gesproken kan worden van het postulaat van de econornie. De relaties tussen
velden liggen nooit voor eens en voor altijd vast. Hoe velden zich tot elkaar
verhouden is iets dat juist in onderzoek steeds opnieuw nagegaan moet worden.

Bij wijze van klein uitstapje is het in het kader van dit onderzoek naar de
rol van het overheidsbeleid interessant om te vermelden hoe Bourdieu aankijkt
tegen de 'Staat', die hij als een soort meta-veld opvat. De staat wordt volgens
hem vaak ten onrechte opgevat als een duidelijk omgrensde eenheid die
externe relaties aangaat met exteme krachten die op hun beurt ook duidelijk
omgrensd zijn. Maar wat men in feite aantreft 'is een geheel van bureaucrati-
sche of administratieve velden (die vaak de concrete gedaante van commissies
aannemen), waarbinnen actoren en groepen van actoren, afkomstig uit de
overheid en daarbuiten, persoonlijk of bij volmacht strijden om die bijzondere
vorm van macht die bestaat uit het regelen van een bepaalde sfeer van praktij-
ken (...) door rniddel van wetten, regelingen, adrninistratieve maatregelen
(subsidies, vergunningen, enzovoort), kortom alles wat valt onder de naam van
beleid' (Bourdieu en Wacquant 1992: 69). Overheidsbeleid vormt dus de
uitkomst van strijd op een bepaald moment.

Praktijken
Ter afsluiting van deze beschrijving van de drie grondbegrippen habitus,
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kapitaal en veld ga ik samenvattend nog in op de vraag hoe vanuit deze
begrippen gedacht moet worden over de totstandkoming van praktijken.
Bourdieu heeft hiervoor de volgende fonnule gepresenteerd: [(habitus) (kapi-
taal)] + veld = praktijken (Bourdieu 1984: 101). Actoren ontwikkelen geduren-
de hun leven een bepaalde habitus en verwerven een bepaalde hoeveelheid van
verschillende soorten kapitaal. Zij bewegen zich in de sociale ruimte en op
verschillende velden. Praktijken worden gedetennineerd door de habitus en het
kapitaal enerzijds en de mogelijkheden en structuur van het veld anderzijds.
'Social ageing is nothing other than the slow renunciation or disinvestment
(socially assisted and encouraged) which leads agents to adjust their aspirations
to their objective chances, to espouse their condition, become what they are
and make do with what they have, even if this entails deceiving themselves as
to what they are and what they have, with collective complicity, and accepting
bereavement of all the 'lateral possible' they have abandoned along the way'
(Bourdieu 1984: 111).

am door middel van onderzoek bepaalde praktijken te kunnen doorgronden
moet nagegaan worden welke eigenschappen van actoren op een bepaald veld
een rol spelen, 'the form taken, in that field, by the objectified and internalized
capital (properties and habitus) which defines social class and constitutes the
principle of the production of (...) practices' (Bourdieu 1984: 114).

2.3 Bourdieu als uitgangspunt voor het theoretisch
referentiekader

In de vorige paragraaf heb ik volstaan met het beschrijven van drie centrale
concepten in het werk van Bourdieu. Vervolgens is de vraag aan de orde of en
in hoeverre zij bruikbaar zijn als basis voor het theoretisch referentiekader van
mijn onderzoek. De twee criteria die ik aan het begin van dit hoofdstuk heb
geformuleerd voor de bespreking van binnen de demografie gehanteerde
benaderingen (oplossing van het actor-structuurdilemma en de aandacht voor
de ongelijke machtsverhouding tussen de seksen) zal ik ook ten aanzien van
Bourdieu toepassen. Aangezien ik daar impliciet al het een en ander over heb
geschreven kan ik de criteria hier kort bespreken.

In principe lijken de verschillende theoretische concepten van Bourdieu die
ik hierboven besproken heb mij bruikbaar als basis voor het opzetten van een
theoretisch referentiekader. Met de introductie van het habitusbegrip is het
mogeJijk het actor-structuurdilemma te overbruggen. Bourdieu vervalt niet tot
detenninisme en kent evenmin een overdreven mate van autonomie en keuze-
vrijheid aan individuen toe. Dit punt is in de vorige paragraaf al tamelijk
uitvoerig besproken en ik volsta hier dan ook met deze constatering.

Het tweede criterium (de aandacht voor de ongelijke machtsverhouding
tussen de seksen) is ook al een aantal keren ter sprake gekomen. Met de
verschillende concepten is het mogelijk de invloed van de ongelijkheid tussen
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de seksen bij totstandkoming van gedrag te bestuderen. Wat betreft het
habitusbegrip schreef ik dat volgens Bourdieu de 'masculiene orde' via
socialisatieprocessen zijn weerslag vindt in de habitus van mensen. De waarne-
mings-, waarderings- en handelingsschema's van de habitus zijn genderspeci-
fiek en genderspecificerend. Bij mijn toelichting op het veldbegrip kwam ter
sprake dat kennis van het kapitaalbezit van actoren van groot belang is voor
het verkrijgen van inzicht in hun sociale posities. Daarbij dient tevens te
worden bezien in hoeverre de kapitaalverdeling en de werking van velden
gendered is.

De vraag is nu hoe de concepten habitus, kapitaal, veld en praktijken in mijn
onderzoek gebruikt kunnen worden. Bourdieu geeft hiervoor enkele aanwijzin-
gen, waarbij hij in feite voorstelt te beginnen met het construeren van de
verschillende klassen. 'One must construct the objective class, the set of agents
who are placed in homogenous conditions of existence imposing homogenous
conditionings and producing homogenous systems of dispositions capable of
generating similar practices; and who possess a set of common properties,
objectified properties, sometimes legally guaranteed (as possession of goods
and power) or properties embodied as class habitus (and, in particular, systems
of classificatory schemes), (Bourdieu 1984: 101). Hiertoe dienen verschillende
variabelen (Bourdieu noemt bijvoorbeeld beroep, inkomen, sekse, etnische
herkomst, opleidingsniveau, leeftijd) bezien te worden op hun belang en op
hun onderlinge verband.

Afziend van het gebruik van het door Bourdieu gehanteerde begrip 'klasse'
zou ik het bovenstaand citaat als voIgt (enigszins vrij) willen vertalen. Aller-
eerst moet nagegaan worden welke categorieen kunnen worden onderscheiden
van vrouwen die in dezelfde bestaansvoorwaarden verkeren; bestaansvoorwaar-
den die tegelijkertijd de mogelijkbeden en beperkingen voor het handelen
bepalen, maar die ook disposities genereren (habitus) die sturend werken voor
het handel en. Deze categorieen vrouwen hebben overeenkomstige eigenschap-
pen, zowel in termen van kapitaalbezit als in termen van habitus, waarbij ik
habitus definieer als het geheel van waarnemings- waarderings- en handelings-
schema's. Het gaat dan in dit geval om die eigenschappen die van belang zijn
binnen de specifieke context van arbeidsparticipatie, relatie- en gezinsvorming
en relatie-ontbinding.

Behept met deze eigenschappen bewegen vrouwen zich in wat Bourdieu in
het algemeen aanduidt als de 'sociale ruimte'. Deze sociale ruimte bestaat uit
meerdere velden. Vrouwen bewegen zich op diverse velden die ieder bepaalde
(wellicht genderspecifieke) waarden voorschrijven en eigen (genderspecifieke)
reguleringsprincipes bezitten. Wanneer gekeken wordt naar het gedrag waar het
in dit onderzoek om gaat zijn vele velden van belang. Te denken valt aan de
arbeidsmarkt, een bepaalde beroepssector, een bepaald bedrijf, de familie, het
eigen huishouden, de huwelijksmarkt etc. Met hun specifieke habitus en een
bepaalde hoeveelheid van verschillende soorten kapitaal functioneren vrouwen
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op de verschillende velden en nemen deel aan de strijd om de verde ling van
het kapitaal. Het uiteindelijk gedrag van vrouwen vloeit als het ware voort uit
het samenspel tussen de habitus en het kapitaalbezit en de mogelijkheden en
structuur van verschillende velden.

Zoals in de toelichting op het veldbegrip al naar voren kwarn is het volgens
Bourdieu niet nodig om het onderzoek op te zetten vanuit het analyseren van
velden. Praktijken kunnen evengoed onderzocht worden door na te gaan welke
eigenschappen of kenmerken van sociale posities (in de zin van habitus en
kapitaal) bepalend zijn. Habitus en kapitaal veronderstellen immers het bestaan
van velden; alleen op velden hebben habitus en kapitaal betekenis. Ook in dit
onderzoek is ervoor gekozen het theoretisch kader niet te concretiseren vanuit
een analyse van de (werking van) de verschillende velden, maar door na te
gaan welke kenmerken van sociale posities bepalend zijn voor de levensloop
van vrouwen. De redenering is dat de relevant blijkende indicatoren van de
sociale posities van vrouwen bepaalde waarnemings-, waarderings- en hande-
lingsschema's genereren (verschillende vormen van habitus) en duiden op
verschillen in kapitaalbezit tussen vrouwen.

In het volgende hoofdstuk zal ik door rniddel van literatuurstudie nagaan
welke verschillende categorieen vrouwen onderscheiden kunnen worden op
grond van de eigenschappen die zij hebben (in de zin van habitus en kapitaal).
Dit is met zonder problemen, aangezien nauwelijks (voor mijn onderzoek)
relevante studies zijn verricht die zijn gemspireerd door Bourdieu's theorie van
praktijken en waarin geprobeerd is om zijn concepten empirisch te onderzoe-
ken. In veel onderzoek worden weliswaar verbanden aangetoond tussen
verschillende variabelen, maar niet altijd wordt duidelijk waarom dat verband
bestaat. Ik zal voor zover dat mogelijk is proberen de bevindingen van de
literatuurstudie te interpreteren in de termen van Bourdieu.

Emancipatiebeleid zal in rnijn onderzoek opgevat worden als de uitkomst
van de strijd op het veld van de politiek. Emancipatiebeleid is zo in rnijn
onderzoek een vaststaand gegeven, dat mede van invloed is op het handelen
van vrouwen. Daarbij is dit beleid een onderdeel van de bestaansvoorwaarden
en als zodanig van invloed op de habitus van (verschillende categorieen)
vrouwen. De habitus (van een of meerdere categorieen vrouwen) kan verande-
ren onder invloed van het beleid. Dit kan betekenen dat deze vrouwen zich op
grond van een veranderde habitus anders gaan gedragen dan zij zonder dat
beleid gedaan zouden hebben. Daarbij moet echter bedacht worden dat de
habitus weliswaar dynamisch is, maar relatief duurzaam. Het kan dan ook
evengoed gebeuren dat de habitus niet of nauwelijks verandert als gevolg van
emancipatiebeleid, aangezien emancipatiebeleid een te geringe factor vormt
voor de totstandkoming van de habitus. De (onveranderde) habitus fungeert dan
nog weI als een soort intermediair: emancipatiebeleid bemvloedt het gedrag
van vrouwen via de habitus. De waamemings-, waarderings- en handelings-
schema's genereren als het ware de reactie van vrouwen op het beleid. Het
beleid is bovendien (mede) bepalend voor de waarde van de verschillende
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soorten kapitaal. Zo is opleiding momenteel een belangrijke vorm van kapitaal,
gezien de grote nadruk in het emancipatiebeleid op deelname aan het arbeids-
proces (vooral de waarde van technische opleidingen wordt sterk benadrukt).

In het volgende hoofdstuk zal ik door middel van literatuurstudie nagaan
welke verschillende categorieen vrouwen onderscheiden kunnen worden door
na te gaan welke eigenschappen van vrouwen (in de zin van habitus en
kapitaal) van belang blijken te zijn voor de totstandkoming van de levensloop
van vrouwen.
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3. Eigenschappen van vrouwen en
verschillen in de levensloop

Nu de algemene lijnen van het theoretisch referentiekader uiteengezet zijn,
dient dit referentiekader meer concreet ingevuld te worden. Aangegeven moet
worden welke kenmerken van vrouwen (in de zin van habitus en kapitaal) van
belang blijken te zijn bij de totstandkoming van de levensloop. Door middel
van literatuurstudie van empirische onderzoeken ga ik na welke variabelen van
belang zijn voor het verklaren van (verschillen tussen) vrouwen in de levens-
loop wat betreft arbeidsparticipatie, relatie- en gezinsvorming en relatie-ontbin-
ding. De onderzoeken die ik merna zal bespreken zijn meestal niet opgezet
vanuit Bourdieu's theoretische concepten. Waar mogelijk zal ik proberen een
interpretatie in Bourdieu's termen toe te voegen aan de bevindingen van de
literatuurstudie.

Er komen in de literatuur met name drie soorten eigenschappen aan de orde
die van belang zijn voor het onderscheiden van verschillende categorieen
vrouwen. Het verschillend onderwijsniveau van vrouwen wordt het meest
genoemd (zie paragraaf 3.1). Ook wordt veel aandacht besteed aan het belang
van normen en waarden (zie paragraaf 3.2). En tenslotte gaan somrnige auteurs
in op verschillen tussen de generaties (zie paragraaf 3.3). Paragraaf 3.4 bevat
de belangrijkste conclusies van dit deel van de literatuurstudie met name met
het oog op het onderscheiden van verschillende categorieen vrouwen.

Voordat ik overga tot het weergeven van de uitkomsten van de literatuur-
studie is nog van belang op te merken dat ik niet beoog een volledig overzicht
te bieden van aIle literatuur over de verschillende aspecten van de levensloop.
Ik heb vooral literatuur over de Nederlandse situatie bestudeerd en slechts zo
nu en dan gebruik ik buitenlands materiaal (met name op punten waar de
Nederlandse literatuur relatief weinig inzichten oplevert).

3.1 Onderwijsniveau

De variabele 'opleiding' speelt in de ontwikkeling van de levensloop van
vrouwen een belangrijke rol. In de literatuur wordt daarbij vooral ingegaan op
het belang van het niveau van de opleiding. Er blijkt een samenhang te bestaan
tussen het onderwijsniveau en: de keuze voor een bepaald 'levensontwerp' , de
relatievorming en -ontbinding, de gezinsvorming en de arbeidsmarktdeelname,
al dan niet in combinatie met het verzorgen van kinderen. De richting waarin
de opleiding werd gevolgt krijgt nauwelijks aandacht in de literatuur.
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In sociaal-pedagogisch onderzoek is de laatste jaren vrij veel aandacht
besteed aan de keuzes die jongeren maken ten aanzien van de vonngeving van
hun leven, wat betreft beroepskeuze, combinatie van werk en gezin en vonning
van relaties. Een term die daarbij nogal eens wordt gehanteerd is: 'levensont-
werp'. Daarmee doelt men op het beeld dat jongeren hebben van hun toekom-
stige leven (relaties, kinderen, werk).

Er blijken belangrijke verschillen in levensontwerp te bestaan tussen
jongeren van verschillende opleidingsniveaus. In de literatuur komt naar voren
dat het opleidingsniveau al op jonge leeftijd een rol speelt bij de vorming van
een bepaald levensontwerp (Naber en Lunenberg 1989). Bij laagopgeleide
meisjes en jonge vrouwen vindt de keuze voor een bepaald levensontwerp
eerder plaats dan die van hoogopgeleide meisjes en jonge vrouwen en heeft
bovendien een andere invulling. Laaggeschoolde meisjes verlaten op jongere
leeftijd het onderwijs en krijgen al vroeg te maken met de overgang naar de
arbeids- en huwelijksmarkt. Zij worden gedwongen op jonge leeftijd keuzes te
maken bij het dilemma rond werk en gezin. Hun keuzemogelijk:beden zijn
echter beperkt en 'betreffen slechts of die voor een onafhankelijk maar
materieel onzeker bestaan, omdat het loon van een laaggeschoolde jonge vrouw
ontoereikend is om zelfstandig van te leven, of voor meer materiele zekerheid
waarin men afhankelijk is van een partner.' Veelal wordt de huishoudelijke rol
dominant in het leven van vee1 laaggeschoolde jonge vrouwen, omdat er
weinig andere opties overblijven. 'Het beginnen van een eigen gezin en
huishouden is uiteindelijk een maatschappelijk erkende wijze om als vrouw de
volwassen status te bereiken' (Naber en Lunenberg 1989: 84-85). Vee I laagop-
geleide meisjes hebben dan ook nogal traditionele opvattingen over de toekom-
stige taakverdeling met de partner: hij wordt kostwinner en zijzelf huismoeder.
Jorna en Offers laten overigens zien dat ook onder laagopgeleide jonge
vrouwen verschillen bestaan in de levensontwerpen. Administratief medewerk-
sters hechten meer belang aan betaalde arbeid en identificeren zich sterker met
het 'werkende-moedermodel' dan produktiemedewerksters (Jorna en Offers
1994). De oorzaak daarvan ligt volgens Joma en Offers bij verschillen in de
kwaliteit van de arbeid tussen industriele en administratieve bedrijven, die
verband houdt met verschillen in dorninerende sekseparadigrna's.

Meisjes en jonge vrouwen die hogere opleidingen volgen, richten zich pas
op latere leeftijd op een vaste relatie en het krijgen van kinderen. Ze willen
zich voorlopig niet binden en zijn vooral bezig met de vonngeving van hun
actuele bestaan. Later willen ze meestal weI samenwonen, maar vaak niet
trouwen. Als deze meisjes ideeen hebben over de cornbinatie beroepsarbeid en
gezin, kiezen ze vaker dan de laagopgeleide meisjes voor gedeeld ouderschap.
Omdat ze daarbij echter ook wel een aantal praktische rnoeilijk:beden voorzien,
sluiten ze niet uit dat zij het toch vooral zullen zijn die de kinderen uiteindelijk
moeten opvoeden. Hoogopgeleide meisjes hebben minder traditionele moeder-
schapsopvattingen dan laagopgeleide meisjes. Zij vinden over het algemeen
niet dat kinderopvang slecht is voor kinderen (Peters en Ravesloot 1990).
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Ook uit onderzoek bij een naar leeftijd breder sarnengestelde onderzoekspo-
pulatie (tussen de 16 en 61 jaar) blijkt dat hoger opgeleide vrouwen meer
gericht zijn op betaald werk dan laag opgeleide vrouwen. Bij een vergelijking
van de verklarende waarde van verschillende achtergrondvariabelen bleek dat
'het eigen opleidingsniveau relatief de grootste invloed heeft op de orientatie
werk/gezin en weI zo dat de orientatie op betaald werk toeneemt, naarmate de
opleiding van vrouwen hoger is' (Dessens e.a. 1991: 193).

Wanneer we kijken naar de keuzes ten aanzien van relatievorming en -ontbin-
ding blijkt eveneens sprake te zijn van sarnenhang met het opleidingsniveau.
Ongehuwd sarnenwonenden zijn vergeleken met gehuwden relatief hoog opge-
leid (Wiersma 1983). Ook alleenstaanden en leden van niet-gezinshuishoudens
zijn sterk vertegenwoordigd in de hoogste opleidingsniveaus; hoofden van
eenoudergezinnen zijn daarentegen relatief laag opgeleid (Klijzing 1989). In het
algemeen bezien kan geconstateerd worden dat het huwelijk voor hoger
opgeleiden minder vanzelfsprekend is dan voor lager opgeleiden (Komter
1985). Ook zijn hoger opgeleiden feitelijk minder vaak gehuwd (Kool 1991;
Manting 1991). Waarom hoger opgeleiden minder vaak gehuwd zijn wordt
door genoemde auteurs niet verklaard. Spitze, die op grond van Amerikaans
onderzoek dezelfde constatering weergeeft, vraagt zich af of het is 'because of
their own preference or the preference of potential husbands for "non-threate-
ning" mates' (Spitze 1988: 596). Verder blijkt uit Amerikaans onderzoek dat
vrouwen in hogere beroepen, die doorgaans hoger opgeleid zijn, wat later
trouwen dan andere vrouwen. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe langer de
periode dat men nog onderwijs voigt. Dit gaat gepaard met een langere peri ode
van onzekerheid over de arbeidsloopbaan en een latere timing van het huwelijk
(Oppenheimer 1988). Ook in Nederlands onderzoek komt dit timingsverschil
naar voren (Liefbroer 1991; Manting 1991).Wat betreft de kans op echtschei-
ding blijken er geen verschillen te bestaan tussen vrouwen van verschillende
opleidingsniveaus (Manting 1993).

Het onderzoek van Van der Avort (1987) geeft aanwijzingen om aan te
nemen dat individuen met een hoger opleidings- en beroepsniveau meestal een
ander relatietype hebben, narnelijk een zogenaamde partnerschapsrelatie.
Partnerschapsrelaties worden gekenmerkt door kameraadschappelijkheid,
individualiteit en wederzijdse stimulans. Het is een via onderhandeling en
overleg gegroeide overeenkomst tussen partners over de omvattendheid van de
relatie en de structuur van de verhoudingen. De tegenhanger van de partner-
schapsrelatie is het burgerlijk relatietype. Dit wordt gekenmerkt door gemeen-
schappelijkheid en gezinseenheid. De structuur van de relatie is onbereflecteerd
en vanzelfsprekend. Van der Avort trof het burgerlijk relatietype vooral aan in
het midden- en lager milieu (gekenmerkt door een middelbaar of lager oplei-
dings- en beroepsniveau). Hierbij moet opgemerkt worden dat deze verschillen
in relatietypen niet betekenen dat de machtsongelijkheid tussen de partners
minder groot is in de zogenaamd hogere sociale klassen dan in de lagere. Zoals
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Komter heeft aangetoond is eerder sprake van nuanceverschillen die betrekking
hebben op verschillen in de diverse machtsmechanismen die binnen relaties
werkzaam zijn. 'Manifeste macht in huwelijksrelaties is iets duideIijker
aanwezig in de hogere klasse dan in de Iagere klasse, waar latente macht een
grotere rol lijkt te spelen. De duidelijkste verschillen met betrekking tot macht
in relatie tot sociale klasse en het al of niet buitenshuis werken van vrouwen,
doen zich echter voor in het optreden van "onzichtbare machtsmechanismen'"
(Komter 1985: 312). Een aantal van de onzichtbare machtsmechanismen
('ongelijkbeid in waardering van vrouwen en mannen', 'perceptuele verteke-
ning' en 'schijnbare consensus') treden het duidelijkst naar voren bij de
echtparen in de hogere klasse waar de vrouw niet buitenshuis werkt.

Verschillende onderzoeken wijzen erop dat het krijgen van kinderen voor
vrouwen met een hoger opleidings- en beroepsniveau minder vanzelfsprekend
is dan voor vrouwen met een lager opleidings- en beroepsniveau (Den Bandt
1982, Komter 1985, Mozes 1989). Hoger opgeleide vrouwen twijfelen Ianger
over het krijgen van kinderen of stellen dit geruime tijd uit (Van Luijn en
Parent 1990).

Ook onderzoek naar de daadwerkelijk gerealiseerde gezinsvorming laat zien
dat hoger opgeleiden hun kinderen gemiddeld later krijgen dan lager opgelei-
den en vaker kinderloos zijn (Vermunt 1993). Uit analyses van Kool (1991)
blijkt dat van de vrouwen van 35-49 jaar met een hoger opleidingsniveau 25%
kinderloos is, terwijl dat slechts bij 10% van de lager opgeleide vrouwen het
geval is. Maar als vrouwen eenmaal besloten hebben kinderen te willen, is er
uiteindelijk wat betreft het kindertal weinig verschil tussen de verschillende
categorieen (De Feijter 1991).

Het onderwijsniveau is een belangrijke differentierende factor wat betreft de
arbeidsdeelname van vrouwen. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is in
het algemeen bezien hoger naarmate het opleidingsniveau hoger is. In 1991
participeert 86% van de vrouwen met een wetenschappelijke opleiding op de
arbeidsmarkt, vergeleken met 48% van de vrouwen met een opleiding op mayo
of lbo-niveau (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993: 29). Ook wanneer een
onderscheid gemaakt wordt tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen blijkt het
opleidingsniveau van belang te zijn. Gehuwde vrouwen met of zonder jonge
kinderen blijven aanzienlijk vaker werken wanneer zij een middelbare of hoge
opleiding hebben. Toch zijn de deelnemingspercentages van gehuwde vrouwen
op elk onderwijsniveau (met uitzondering van scholieren en studenten) lager
dan het deelnemingspercentage van aIle vrouwen tezamen (SociaaI-Economi-
sche Raad 1986).

De meeste vrouwen stoppen met hun baan bij de geboorte van het eerste
kind. Slechts 33% van de vrouwen met een kind jonger dan 4 jaar participeert
in 1989 op de arbeidsmarkt (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993: 32). Hoger
opgeleide vrouwen blijven echter beduidend vaker werken (58%) dan middeI-
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baar en lager opgeleide vrouwen (resp. 29 en 17%) (Centraal Bureau voor de
Statistiek 1990). Bovendien is er verschil in de omvang van de baan tussen
moeders van verschillende opleidingsniveaus: hoger opgeleide vrouwen met
kinderen hebben vaker een voltijdbaan dan lager opgeleide vrouwen met
kinderen (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993: 60).

Ter afsluiting constateer ik dat het be lang van opleidingsniveau voor de
levensloop van vrouwen in de literatuur duidelijk aangetoond wordt. Dat geldt
zowel voor de ideeen die mensen hebben over de vormgeving van hun leven
als voor de daadwerkelijke gerealiseerde onderdelen van de levensloop.
Opleidingsniveau is daarmee een belangrijk kenmerk om in mijn onderzoek te
gebruiken voor het maken van onderscheid tussen verschillende categorieen
vrouwen.

Terugkijkend op de hoofdlijnen van het theoretisch referentiekader (hoofd-
stuk 2) rijst de vraag wat het opleidingsniveau betekent voor habitus en kapi-
taal. Een interessant artikel in dat verband is dat van De Vries (1993), dat
ingaat op de vraag waarom en op welke wijze opleidingsniveau bepalend is
voor wat zij noemt de 'arbeidsmarkt- en vruchtbaarheidscarriere' van vrouwen.
Volgens De Vries (1993) heeft het opleidingsniveau verschillende effecten. Ten
eerste vergroot het voltooien van een opleiding de hoeveelheid kapitaal
waarover een vrouw beschikt. Hierdoor worden haar kansen op de arbeids-
markt vergroot. Het tweede effect betreft het socialiserende karakter van
onderwijs. Onderwijs is van invloed op de aard en richting van het persoonlijk
ontwikkelingsproces, dat mensen doormaken. 'De levensdoelen zelf varieren
tussen groepen met verschillende educatieve achtergrond, en andere "lifepaths"
zullen als meest passend worden ervaren' (De Vries 1993: 56). Ais derde wijst
De Vries erop dat onderwijs het vermogen tot het verwerven en verwerken van
informatie vergroot. Het vierde effect dat De Vries tenslotte noemt is dat
onderwijs het onafhankelijk en in overeenstemming met de eigen behoeften
maken van keuzes positief bemvloedt, Hierdoor zouden hoger opgeleiden
minder gevoelig zijn voor sociale druk van buitenaf.

De door De Vries onderscheiden effecten sluiten aan bij de theoretische
concepten die Bourdieu hanteert om het belang van verschillende kenmerken of
variabelen te interpreteren. Bij wijze van analogie kan het volgende citaat dat
betrekking heeft op de variabele 'beroep' dit wellicht verduidelijken. 'In
designating classes (...) by the name of an occupation, one is merely indicating
that the position in the relations of production governs practices, in particular
through the mechanisms which control access to positions and produce or
select a particular class of habitus' (Bourdieu 1984: 101-102). Evenals beroep
kan opleiding dan, vrij vertaald, opgevat worden als een indicatie van het feit
dat de maatschappelijke positie bepaalde praktijken genereert, met name
doordat deze als het ware toegang geeft tot bepaalde praktijken en velden en
doordat het een bepaalde habitus genereert.
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3.2 Normen en waarden

Ter verklaring van ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmarktdeelname,
relatie- en gezinsvorming wordt eveneens aandacht besteed aan het belang van
normen en waarden. Met name Lesthaeghe heeft veel onderzoek gedaan naar
het belang van normen en waarden voor de verklaring van demografische
ontwikkelingen (zie bijvoorbeeld: Lesthaeghe en Van de Kaa 1986; Lesthaeghe
en Meekers 1986). In hun analyse van de relatie tussen demografisch gedrag en
verschillende waardenorienteringen onderscheiden Lesthaeghe en Van de Kaa
(1986) burgerlijke en antiburgerlijke waarden (respectievelijk 'belang van het
gezin', 'economische zekerheid' en 'altruisme' versus 'sociaal-egalitairisme',
'hedonisme' en 'innerlijke harmonie'). Uit hun onderzoek blijkt dat antiburger-
lijke waarden vooral opgeld doen onder aanhangers van klein-linkse partijen. In
deze categorie komen verhoudingsgewijs vee! ongehuwd samenwonenden en
mensen met een laag kindertal voor. De burgerlijke waarden kunnen vooral
aangetroffen worden onder aanhangers van klein-rechtse partijen. In deze hoek
vindt men weinig ongehuwd samenwonenden en een relatief hoog kindertal.

Hoewel er dus een relatie blijkt te bestaan tussen waardenpatronen en
demografisch gedrag, is dit vooral duide!ijk bij aanhangers van de klein-linkse
en klein-rechtse politi eke partijen. Het grootste deel van de vrouwen bevindt
zich echter in het politieke midden, waar de relatie tussen politieke voorkeur en
gedrag minder duidelijk is. Zoals De Feijter opmerkt komt in de laatst bedoel-
de partijen het naast elkaar bestaan van verschillende waardenorientaties het
meest voor 'zodat daar de opvallende relatie tussen waardenorientaties zoals
geindiceerd door partijvoorkeur en gedrag, die bij de meer extreme partijen
naar voren kwam, minder geprononceerd is' (De Feijter 1991: 23).

Naast de politieke voorkeur wordt ook levensovertuiging in verband gebracht
met demografisch gedrag. Hoewel 'de kerken' vroeger een grote invloed op de
levens van mensen hadden, is het belang van religie voor de vormgeving van
demografisch gedrag in Nederland in de afgelopen decennia afgenomen. Uit
het onderzoek van Liefbroer (1991) blijkt dat religiositeit niet van invloed is op
de kansen van respondenten om te gaan samenleven of aIleen te blijven. WeI
blijkt er samenhang te bestaan met het relatietype. Degenen die zich weinig of
niet met een kerk verbonden voe!en hebben een grotere kans om ongehuwd
samen te gaan wonen en een kleinere kans om te trouwen dan degenen die
zich sterk met een kerk verbonden voelen (zie ook Wiersma 1983). Het
Onderzoek Gezinsvorming 1988 (Centraal Bureau voor de Statistiek 1990) laat
zien dat de invloed van levensovertuiging op de gezinsvorming het meest
zichtbaar is bij gereformeerden en vrouwen die minstens een keer per week
naar de kerk gaan. Onder deze groep zijn de meeste vrouwen te vinden die
verwachten een groot gezin te krijgen. Het is echter van belang op te merken
dat het slechts kleine groepen vrouwen zijn waarover het hier gaat: 7% van de
respondenten van het Onderzoek Gezinsvorming 1988 is gereformeerd en 11%
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gaat minstens een keer per week naar de kerk. In ditzelfde onderzoek blijkt dat
de verwachting kinderloos te blijven het meest aangetroffen wordt onder de
vrouwen die aangeven geen kerkelijke gezindte te hebben. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek hebben met name deze gegevens die
betrekking hebben op het verwachte kindertal, echter slechts een beperkte
geldigheid. Verwachtingen komen niet altijd uit en ook vanwege niet voorziene
redenen kunnen vrouwen kinderloos blijven.

Het belang van politieke voorkeur en levensovertuiging voor het verklaren van
verschillen in demografisch gedrag blijkt al met al relatief gering te zijn.
Norrnen en waarden zijn echter ook op andere wijze in verband gebracht met
de levensloop van vrouwen, vooral als het gaat om het al of niet combineren
van betaald werk met de zorg voor kinderen. Daarbij wordt met name gekeken
naar de houding ten aanzien van de moederrol, het buitenshuis werken van
moeders en ten aanzien van voorzieningen die een deel van de zorg voor
kinderen overnemen.

Uit verschillende onderzoeksrapporten (bijvoorbeeld de reeks 'Culturele
Veranderingen in Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt
dat men (mannen en vrouwen) steeds positiever is komen te staan tegenover
het buitenshuis werken van moeders en tegenover kinderopvang. Vond in 1965
nog 84% van de ondervraagden het werken van vrouwen met schoolgaande
kinderen bezwaarlijk, in 1991 was dat nog maar 22% (Hooghiemstra en
Niphuis-Nell 1993: 190). De veranderde houding is echter niet gepaard gegaan
met evenredige veranderingen in de arbeidsparticipatie van moeders.

Een onderzoek waarin de relatie tussen opvattingen van vrouwen en de
combinatie van buitenshuis werken en verzorging van kinderen vee1 aandacht
krijgt is dat van Knijn en Verheijen (1988). Zij onderscheiden moeders met
traditionele moederschapsopvattingen en met individualistische moederschaps-
opvattingen. Moeders met traditionele moederschapsopvattingen beschouwen
de moeder-kindrelatie als exclusief en wijzen zelfstandigheid van de vrouw
af." Moeders met individualistische moederschapsopvattingen wijzen de
exclusiviteit van de moeder-kindrelatie af en stemmen in met de zelfstandig-
heid van de vrouw. Overigens onderscheiden zij nog een derde groep vrouwen,
namelijk vrouwen met ambivalente moederschapsopvattingen. Deze groep

18 De term 'exclusiviteit van de moeder-kindrelatie' duidt op: het noodzakelijk achten van
een hechte relatie tussen moeder en kind; verschil in de aard van moederschap en vader-
schap; sterk normerend wat betreft de aanwezigheid en taak.van de moeder; afwijzing van
baan buitenshuis en zorg voor kinderen door anderen dan de moeder. Bij 'zelfstandigheid van
de vrouw' gaat het om de overtuiging dat: moederschap niet de enige levensvervulling is,
ook zonder kinderen kan een vrouw gelukkig worden; wanneer een vrouw moeder is betekent
dat niet dat het moederschap haar leven volledig vult; zelfstandig beslissingsrecht van de
vrouw die moeder is (met betrekking tot het delen van de zorg met de vader of met derden
en over de vraag of zij haar wensen en behoeften op andere gebieden ook daadwerkelijk
realiseert).
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neemt een tussenpositie in tussen beide andere categorieen.
De moeders met traditionele opvattingen hebben een lager opleidings- en

beroepsniveau en minder vaak een eigen inkomen dan de andere moeders.
Ruim 84% van hen werlct niet buitenshuis en van degenen die wel buitenshuis
werken doet slechts 1,6% dat meer dan 16 uur per week. Voor vrijwel aIle
vrouwen met traditionele moederschapsopvattingen is het een vanzelfsprekende
zaak dat het huishoudelijk werk en de verzorging van de kinderen grotendeels
op hen neer komt. Activiteiten buitenshuis komen op de tweede plaats en zijn
zo gestructureerd dat het gezin de primaire verantwoordelijkheid kan blijven
van de vrouw. Hier wordt weinig over nagedacht en gesproken.

Moeders met individualistische moederschapsopvattingen hebben een hoger
opleidingsniveau en een midden- of hoger beroepsniveau. Hoewel ook van
deze vrouwen de meerderheid niet buitenshuis werkt (ruim 62%) is deze groep
kleiner dan bij de moeders met traditionele moederschapsopvattingen (84%).
Van de weI buitenshuis werkende vrouwen werkt 13,3% meer dan 16 uur per
week buitenshuis. Evenals het geval is bij de vrouwen met traditionele opvat-
tingen, hebben van de vrouwen met individualistische moederschapsopvattingen
de meeste moeders de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het gezin,
terwiji activiteiten buitenshuis daaraan ondergeschikt zijn. Men zegt echter
aitematieven te hebben overwogen en besproken. Deze vrouwen geven aan dat
de taakverdeling is ontstaan als uitvloeisel van omstandigheden die voor hen
persoonlijk gelden (persoonlijke voorkeur, arbeidsmarktsituatie, financien
etcetera). Veel meer dan de vrouwen met traditionele moederschapsopvattingen
proberen de individualistische vrouwen hun eigen wensen en behoeften buiten
het moederschap te verwezenlijken en zijn overtuigd van de legitimiteit
hiervan. Men stelt zich hierin weI grenzen. Zo vindt men dat de 'gezinsop-
voeding' niet doorbroken mag worden: ouders moeten zoveel mogelijk zelf
voor hun kinderen zorgen.

Bij bestudering van dit onderzoek van Knijn en Verheijen met de concepten
van Bourdieu in het achterhoofd, dringt zich de vergelijking op met het
habitusbegrip. Moederschapsopvattingen kunnen dan wellicht opgevat worden
als een manifestering van de waarnemings-, waarderings- en handelingssche-
rna's. De verschillende soorten moederschapsopvattingen hebben irnrners
betrekking op verschillende manieren waarop vrouwen de moederrol en het
combineren van werk en zorg voor kinderen waarderen. Deze waarderingen
zullen samenhangen met handelingsschema's: vrouwen met traditionele
moederschapsopvattingen zullen er minder voor voelen daadwerkelijk betaaId
werk en verzorging van kinderen te combineren dan vrouwen met indivi-
dualistische moederschapsopvattingen.

Zoals uit het onderzoek van Knijn en Verheijen blijkt is er geen eenduidig
verband tussen opvattingen en gedrag. Niet alle 'individualistische moeders'
werken buitenshuis en niet aIle 'traditionele moeders' zijn huismoeder. Het
feitelijk gedrag hangt echter uiteraard ook af van verschillende andere factoren,
zoaIs de opstelling van de partner, de kansen op de arbeidsmarkt, de werkge-
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legenheid, etcetera.
Voor zover mij bekend is er binnen Nederland geen ander onderzoek

verricht waarin op grond van ideeen en opvattingen is geprobeerd om verschil-
lende typen vrouwen te onderscheiden en te bezien hoe deze zich verhouden
tot de levensloop. Wei zijn er enkele onderzoeken verschenen waarin verschil-
lende typen onderscheiden worden op grond van hun feitelijk gerealiseerd
gedrag. Zo onderscheidt Karsten (1992) drie typen vrouwen: het klassieke type,
het gezinsgerichte type en het gemdividualiseerde type. Vrouwen van het
klassieke type zijn in hun gedrag het meest gezinsgericht; vrouwen van het
gemdividualiseerde type schermen zich meer af voor 'claims uit het zorgdo-
mein' en geven meer prioriteit aan andere activiteiten (in het onderzoek van
Karsten: vrije tijd). Het gezinsgerichte type neemt een tussenpositie in. In een
onderzoek onder tweeverdieners met kinderen maakt Droogleever Fortuijn
(1993) een indeling in vier typen huishoudens. Zij hanteert daarvoor drie
criteria: het aantal uren betaalde arbeid van vrouw en man samen; de mate van
uitbesteding van de kinderverzorging; en de verdeling van de uren betaalde
arbeid tussen vrouw en man. Dit leidt tot de volgende vierdeling: carrierege-
richte symmetrische en asymmetrische huishoudens en gezinsgerichte symme-
trische en asymmetrische huishoudens.

Buitenlands onderzoek biedt steun voor de veronderstelling dat verschillen-
de typen vrouwen onderscheiden kunnen worden op grond van hun orientatie
op betaald werk en gezinsvorming. Zo spreekt Bernhardt van een continuum
met als polen gezinsgerichtheid en werkgerichtheid. 'Family-oriented women
regard paid work as something transitory and marriage and children as indis-
pensable, while work-oriented women regard employment as a life goal and
marriage and children as possibilities' (Bernhardt 1987: 2). De vrouwen
hanteren uiteenlopende strategieen na de geboorte van het eerste kind: de
'homemaker strategy' (gedurende langere tijd voltijds zorgen); de 'work career
strategy' (korte werkonderbrekingen rond de geboorte van de kinderen, verder
voltijds of in een grote deeltijdbaan werken); en tenslotte de 'combination
strategy' (blijven werken na de geboorte van kinderen, maar in een kleinere
deeltijdbaan).

Ook het onderzoek van Hochschild (1990) is in dit verband interessant.
Hochschild toont aan dat het mogelijk is om verschillende typen vrouwen en
mannen te onderscheiden op grond van hun houding ten aanzien van de
combinatie van werk en gezin. In haar onderzoek naar de manier waarop
tweeverdieners de huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen verdelen en
hoe zij vormgeven aan hun beroepsloopbaan, construeert Hochschild een
typologie van vrouwen en mannen op grond van hun genderideologie. Volgens
Hochschild bepaalt een genderideologie met welke leefsfeer vrouwen en man-
nen zich willen identificeren (werk of gezin) en hoeveel macht zij binnen hun
relatie willen hebben.

Aan de hand van het concept genderideologie onderscheidt Hochschild drie
categorieen vrouwen en mannen, namelijk traditionele, transitionele en egalitai-
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reo Traditionele vrouwen zijn vrouwen die zich primair willen identificeren met
hun activiteiten thuis 'as a wife, a mother, a neighborhood mom' (Hochschild
1990: 15). Dit geldt ook als zij een betaalde baan hebben. Zij willen dat hun
partner zich primair op zijn werk richt. Bovendien willen traditionele vrouwen
minder macht dan hun mannelijke partners. Traditionele mannen delen dit
perspectief. De tweede categorie noemt Hochschild 'transitionele' vrouwen en
mannen. Transitionele vrouwen willen zich zowel identificeren met hun werk
als met de huiselijke rol. Zij vinden echter ook dat hun echtgenoten meer
identiteit aan het werk moeten ontlenen dan zij zelf doen. Een typische
transitionele vrouw 'wants to identify both with the caring for the home, and
with helping her husband earn money, but wants her husband to focus on
earning a living' (Hochschild 1990: 15). Een typische transitionele man is er
helemaal voor dat zijn vrouw buitenshuis werkt, maar verwacht van haar ook
dat zij de grootste verantwoordelijkheid thuis op zich neemt. Egalitaire vrou-
wen tenslotte willen zich identificeren met dezelfde sferen als hun partner en
willen evenveel macht in de relatie. In feite bestaan er binnen deze categorie
weer verschillende typen. Sommige vrouwen willen dat het paar vooral
carriere-gericht is, anderen meer op het gezin en nog anderen streven naar een
evenwicht tussen werk en gezin. Hetzelfde geldt voor de egalitaire mannen.

Hochschild constateert, net als de eerder besproken onderzoekers, dat het
feit dat vrouwen een bepaalde genderideologie hebben niet per definitie impli-
ceert dat zij zich ook overeenkomstig hun ideologie zullen gedragen, aangezien
vele factoren daarbij een belemmerende of bevorderende rol spelen. WeI kan
een concept als genderideologie bruikbaar zijn bij het formuleren van verwach-
tingen over manier waarop verschillende typen vrouwen zullen reageren op
invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld op diverse beleidsmaatregelen).

In het verlengde van de concepten van Bourdieu, zou ik willen stellen dat
wat Hochschild genderideologie noemt, opgevat kan worden als een dimensie
van de habitus van vrouwen. Wellicht kan zelfs gesteld worden dat er onder
vrouwen (en onder mannen) sprake is van verschillende vormen van genderha-
bitus. Vrouwen hebben verschillende waarnernings-, waarderings- en hande-
lingsschema's wat betreft het verrichten van betaald werk, het krijgen van
kinderen, de vormgeving van hun moederschap, het al of niet combineren van
een baan met de zorg voor kinderen en de relatie met de partner. Met name het
laatste punt is iets waaraan Hochschild meer aandacht besteed vergeleken met
andere onderzoekers. De vraag hoeveel macht vrouwen in hun relatie willen
hebben komt in veel andere onderzoeken nauwelijks aan de orde.

3.3 Geboortegeneratie

Uit de literatuur blijkt dat het van belang is om bij het voorspellen van de
levens loop van vrouwen rekening te houden met verschillen tussen generaties.
De specifieke maatschappelijke omstandigheden waarbinnen vrouwen van
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verschillende generaties zich ontwikkelen laten hun sporen na in de keuzes die
zij maken bij de vormgeving van hun leven. Zo kijken vrouwen van verschil-
lende generaties anders aan tegen het belang van het verrichten van betaalde
arbeid en de vormgeving van relatie en gezin, betgeen kan leiden tot verschil-
lende levenslooppatronen. Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat dergelijke
generatie-effecten onderscheiden moet worden van leeftijdseffecten. Bij
generatie-effecten gaat het om verschillen tussen vrouwen uit uiteenlopende
geboortegeneraties in overeenkomstige levensfasen, terwijl het bij leeftijdsef-
fecten gaat om de effecten van de levensfase waarin vrouwen verkeren.

Het idee dat het nuttig is om onderscheid te maken tussen generaties is
oorspronkelijk afkomstig van Mannheim (1928). Hij bracht naar voren dat het
karakter van mensen grotendeels gevormd wordt in hun eerste levensfase, door
hem de 'formatieve periode' genoemd, waarbij de context van de dan domi-
nante normen en waarden en maatschappelijke omstandigheden een grote
invloed heeft. Hierin komt volgens hem in het latere leven niet veel verande-
ring meer, zodat generaties als het ware getekend zijn door de maatschappelij-
ke situatie van de periode waarin zij opgroeiden.

Dessens e.a. (1990) tonen aan dat de orientatie op werk en gezin verschilt
tussen de generaties. Daarbij constateren zij vooral een verschil tussen vrouwen
onder en boven de 40 jaar. Jongere vrouwen zijn sterker gericht op de uitoefe-
ning van een beroep dan oudere vrouwen. De onderzoekers merken overigens
op dat het opleidingsniveau belangrijker is voor de mate waarin vrouwen op
betaald werk dan weI op hun gezin zijn gericht, dan de leeftijdsgroep waartoe
zij behoren. Uit dit onderzoek blijkt verder dat het huwelijk als reden voor de
eerste onderbreking van de beroepsloopbaan sterk in betekenis afneemt
naarmate de generaties jonger zijn. Jongere vrouwen onderbreken de beroeps-
Ioopbaan vooral vanwege zwangerschap, terwijl oudere vrouwen de beroeps-
loopbaan vaker onderbreken wegens een huwelijk.

Ook ten aanzien van de gezinsvorming bestaan er verschillen tussen de
generaties. Zo laat Vermunt (1992) zien dat de leeftijd waarop vrouwen hun
eerste kind krijgen verschuift. Vrouwen die geboren zijn in 1945 hadden rond
hun 29ste gemiddeld 1.65 kind, terwijl de generaties vrouwen geboren in 1950
en in 1955 dit kindertal pas bereikten op respectievelijk 31.5 en 33-jarige
leeftijd. Vrouwen die geboren zijn in 1960 zullen dat kindertal volgens
Vermunt op nog hogere leeftijd bereiken.

Moree (1992) schetst een trendbreuk in de opvattingen over de verenig-
baarheid van moederschap met beroepsarbeid rond 1970. In de jaren vijftig was
er sprake van een vrij algemene consensus over de plicht van moeders om voor
hun kinderen te zorgen. 'Die plicht was nauw omschreven als voortdurende
verzorgende aanwezigheid en werd naar de letter opgevat' (Moree 1992: 205).
In de jaren zestig werd deze stringente norm losser en werd het van moeders
met schooIgaande kinderen meer geaccepteerd dat zij buitensbuis werkten.
Maar met het herleven van de vrouwenbeweging eind jaren zestig komt deze
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vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van vrouwen voor gezin en huishouden
ter discussie te staan. In de jaren zeventig en tachtig wordt het recht van ieder
individu op ontplooiing en keuzevrijheid steeds meer als algemene waarde be-
schouwd. Dit onderzoek heeft aIleen betrekking op vrouwen die wel buitens-
huis werken, waarbij Moree laat zien hoe vrouwen hun arbeidsparticipatie
verantwoordden. Bekend is echter dat vrouwen in de jaren vijftig en zestig
minder buitenshuis werkten dan in de decennia daama.

Ook vol gens Du Bois-Reymond (1992) bevonden oudere generaties zich bij
de vormgeving van hun leven en vooral bij het vormgeven van een gezin
sterker dan de jongere generaties in een keurslijf van maatschappelijke ver-
wachtingen. 'Veel meer dan vandaag waren dat seksespecifieke verwachtingen:
de bestemming van de vrouw was om moeder en huisvrouw te worden; die van
de man om het kostwinnerschap op zich te nemen' (Du Bois-Reymond 1992:
48). Hoe deze 'geest van de tijd' doorwerkt in de levensloop van vrouwen
wordt uitgebreid beschreven door Peters (1992). Zij besteedt in haar onderzoek
naar verschillende generaties jonge vrouwen zowel aandacht aan het dominante
gedachtengoed over de vrouwelijke levensloop als aan het feitelijk gerealiseerd
gedrag. Voor de oudere generaties kan er volgens Peters gesproken worden van
een standaardlevensloop. De levensloop en de toekomstvoorstellingen van de
vrouwen die jong waren in de jaren vijftig, evenals hun waameming van
maatschappelijke verwachtingen, waren milieu- en seksespecifiek gebonden en
er bestond eigenlijk maar een dominant model waarbinnen het leven van
meisjes werd en kon worden gedacht. Ten aanzien van meisjes in de jaren
tachtig is volgens Peters meer sprake van een keuzebiografie. Voor deze
meisjes geldt dat het verloop van hun leven, hun toekomstvoorstellingen en de
maatschappelijke verwachtingen waarmee zij zich geconfronteerd voelen in
veel rnindere mate rnilieu- en seksespecifiek zijn. Er is sprake van meer
differentiatie en varieteit in de wijze waarop het leven gedacht wordt en kan
worden. Wat deze jonge generatie betreft merkt Peters echter weI op dat de
keuzebiografie nog vooral speelt op het niveau van wensen en verwachtingen.
'De biografische orientaties zijn pluriformer en meisjes houden hun toekomst
langer open' (peters 1992: 272). In hoeverre dit ook in de praktijk zalleiden
tot meer pluriformiteit in de levensloop van de jonge generatie moet nog
worden afgewacht.

Heiligers (1990, 1992) tenslotte laat zien welke verschillen er bestaan in de
taakopvattingen met betrekking tot de zorg voor kinderen tussen 'voltijds-
zorgende vrouwen' van verschillende generaties. Zij vergelijkt drie generaties
vrouwen die uitsluitend moeder en huisvrouw zijn en dus niet buitenshuis
werken: vrouwen tussen de 40 en 50 jaar, tussen de 30 en 40 jaar en tussen de
20 en 30 jaar. Zij constateert dat veel vrouwen van de oudste generatie betaald
werk uitstellen terwijl ze alleen nog scholieren te verzorgen hebben, terwijl de
jongsten hooguit wachten tot het moment waarop het jongste kind naar de
basisschool gaat. De rniddengeneratie zit ertussen in: somrnigen willen met een
baan beginnen als de jongste vier is en anderen als die twaalf wordt. Veel
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vrouwen van de oudste generatie willen geen baan meer (Heiligers 1992).
Uit de hierboven beschreven literatuur komt een eenduidig beeld naar

voren. De ideeen en verwachtingen en het gedrag van vrouwen vertonen
generatiespecifieke verschillen. Daarmee is generatie een belangrijk kenmerk
bij het onderscheiden van verschillende typen vrouwen. Het lijkt bij dit
kenmerk vooral te gaan om een dimensie van de habitus. Vrouwen van oudere
generaties hanteren andere waarnemings- waarderings- en handelingsschema's
dan vrouwen van jongere generaties. Deze verschillen corresponderen met
verschillen in de feitelijke levensloop.

3.4 Samenvatting en conc1usies

In de vorige paragrafen is op basis van literatuurstudie een overzicht gegeven
van de kenmerken van vrouwen die van belang zijn bij het verklaren van
verschillen in hun levensloop. Achtereenvolgens kwamen aanbod: onderwijsni-
veau, normen en waarden en generatie.

Wat het onderwijsniveau betreft blijken er duidelijke verschillen te bestaan
tussen hoog en laag opgeleide vrouwen. Deze verschillen hebben betrekking op
het beeld dat vrouwen hebben van hun toekomstige levensloop, de vorming
van relaties, de gezinsvorming en de arbeidsparticipatie al dan Diet in combina-
tie van betaald werk met de zorg voor kinderen. Ik conc1udeerde dan ook dat
opleidingsniveau een belangrijke factor is voor het onderscheiden van verschil-
lende categorieen vrouwen. Daarbij kan opleidingsniveau zowel opgevat
worden als dimensie van de habitus en als een vorm van kapitaal.

In de literatuur over normen en waarden blijken vooral de ideeen over de
moederrol, het buitenshuis werken van moeders en voorzieningen die een deel
van de zorg ovememen van belang te zijn. Deze ideeen kunnen als het ware
opgevat worden als uitingen van de habitus. De habitus is zoals Bourdieu zegt
immers voor alles een houding. Voortbouwend op Hochschilds onderscheid in
drie soorten genderideologie kan wellicht gesproken worden van verschillende
vormen van genderhabitus, die medebepalend zijn voor de vorrngeving van de
levensloop van vrouwen. In aanvulling op bovengenoemde normen en waarden
is volgens haar voor het onderscheiden van verschillende categorieen vrouwen
ook de vraag van belang hoe vrouwen aankijken tegen de machtsverhouding
met de partner.

Wat betreft de geboortegeneratie kan geconstateerd worden dat de ideeen en
verwachtingen van vrouwen de sporen dragen van de periode waarin zij
opgroeiden. Vrouwen uit de oudere generatie hebben een traditionelere visie op
de invulling van hun levensloop dan vrouwen uit de jongere generatie. Deze
houding correspondeert met de gerealiseerde levensloop.

Generatieverschillen kunnen zo opgevat worden als produkt van de ver-
schillende bestaansvoorwaarden waarbinnen vrouwen zich ontwikkelen. Deze
verschillende bestaansvoorwaarden genereren verschillende habiti, die op hun
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beurt mede bepalend zijn voor de verschillende vormgeving van de levensloop
van vrouwen.

Aile drie de kenmerken verklaren een deel van de variatie tussen de
levenslopen van de verschillende categorieen vrouwen. Terugkijkend valt op
dat de meeste eigenschappen die volgens de literatuur van belang zijn voor de
levensloop van vrouwen gemterpreerd kunnen worden in termen van habitus.
Vrouwen verschillen in hun houding (in de zin van duurzame waamemings-,
waarderings- en handelingsschema' s) en deze verschillende houdingen genere-
ren op hun beurt verschillende levenslopen. De relevantie van 'kapitaal' krijgt
echter weinig aandacht. Aileen opleiding komt in dat verband als belangrijke
variabele naar voren.

Het is de vraag hoe de onderbelichting van de relevantie van kapitaal
verklaard moet worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Een eerste
verklaring kan zijn dat kapitaalverschillen niet zo belangrijk zijn als volgens
Bourdieu het geval is, of in elk geval niet voor het begrijpen van de verschillen
tussen de levenslopen van vrouwen onderling. Gezien echter de vele onderzoe-
ken waarmee Bourdieu de relevantie van kapitaalverschillen heeft aangetoond
en aangezien ook diverse andere dit belang onderschrijven (De Singly 1987;
Delhaye 1991; Blees-Booij 1994), lijkt het eerste deel van deze uitspraak
onwaarschijnlijk. Wat het tweede deel betreft (is kapitaal wel een belangrijk
concept voor het verklaren van verschillen tussen vrouwen) lijkt het antwoord
bevestigend te zijn. Ten aanzien van het onderwijsniveau (en soms sociaal-
economische klasse) is dat hiervoor duidelijk aangetoond. Wellicht is het
eerder zo dat de werking van kapitaal (in de verschillende gedaanten zoals die
door Bourdieu zijn onderscheiden) nog te weinig aandacht heeft gekregen van
onderzoekers. Een tweede verklaring kan zijn dat kapitaalverschillen wel
belangrijk zijn, maar dat de strijd om de verdeling van het kapitaal zich niet
zozeer afspeelt tussen vrouwen, maar tussen vrouwen en mannen (waarbij
mannen wellicht over meer kapitaal beschikken c.q. hun kapitaal meer waard
is). In hoofdstuk 8 zal ik nog op dit vraagstuk en de relevantie van het kapi-
taalbegrip terugkomen. Voorlopig concludeer ik echter dat de literatuurstudie
weinig indicatoren heeft opgeleverd die gebruikt kunnen worden om het
(eventuele) belang van kapitaalverschillen in het verdere onderzoek te kunnen
betrekken.

Voor dit moment bouw ik daarom voort op de resultaten van de literatuur-
studie. Opleidingsniveau, normen en waarden en geboortegeneratie blijken
belangrijke variabelen te zijn voor het verklaren van verschillen in de levens-
loop van vrouwen. Wanneer ik nu bijvoorbeeld ten aanzien van elk kenmerk
een driedeling aanbreng, zou dat betekenen dat in theorie zevenentwintig
verschillende typen vrouwen onderscheiden kunnen worden. Het is de vraag of
dat ook in de werkelijkheid het geval is, vermoedelijk zullen bepaalde typen
niet of nauwelijks voorkomen. Zoals in de vorige paragrafen af en toe al naar
voren kwam blijkt dat sommige aspecten vermoedelijk geconcentreerd zijn bij
bepaalde vrouwen (bijvoorbeeld hoog opgeleid, werkgericht, uit jongere
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geboortegeneraties) .
In het volgende hoofdstuk probeer ik door secundaire analyse een typologie

van vrouwen te construeren op basis van de relevant gebleken variabelen (die
werkzaam zijn als dimensies van de habitus en kapitaal). Voortbouwend op
Knijn en Verheijen, Karsten, Drooglever-Fortuijn en Hochschild, valt daarbij te
verwachten dat in elk geval drie maar wellicht meer typen onderscheiden
kunnen worden. Te denken valt aan een 'modem' en een 'traditioneel' type en
een of meer tussencategorieen. Ideaaltypisch bezien zal de categorie 'moderne
vrouwen' gekenrnerkt worden door een hoog opleidingsniveau en overwegend
bestaan uit vrouwen uit de jongere geboortegeneratie. Zij hanteren minder
vanzelfsprekendheden ten aanzien van de relatie- en gezinsvorming: willen
vaker ongehuwd samenwonen, een meer egalitaire partnerrelatie, minder vaak
kinderen en vaker blijven werken na de geboorte van het eerste kind. 'Traditi-
onele vrouwen' zullen daarentegen vaker laag opgeleid zijn, uit oudere genera-
ties komen en zich meer rich ten op een traditionele levensloop wat betreft
huwelijk en moederschap.

Bij een dergelijke typologie zal sprake zijn van een relatie tussen de eigen-
schappen van vrouwen (in de zin van habitus en kapitaal) en de feitelijke
levensloop, hoewel de relatie niet perfect zal zijn. Bij de feitelijke totstandko-
rning van praktijken speelt zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven even-
eens mee wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van het veld of de velden
waarop praktijken zich afspelen. Op de verschillende velden waar vrouwen
zich bewegen hebben zij bijvoorbeeld te maken met (meestal mannelijke)
partners, werkgevers en collega's die (met hun eigen specifieke habitus en
kapitaal) mede bepalend zijn voor de gedragsmogelijkheden van vrouwen op
de verschillende velden.
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4 Een typologie van vrouwen

4.1 Inleiding

Op basis van de uitgangspunten en inzichten uit beide vorige hoofdstukken zal
ik nu een typologie van vrouwen construeren. Omdat het zelf uitvoeren van
een empirisch onderzoek in het kader van dit project teveel tijd zou gaan
kosten, is besloten gebruik te maken van in Nederland beschikbaar onderzoeks-
materiaal dat geschikt en toegankelijk is voor secundaire analyse. Dit hoofdstuk
bevat het verslag van deze secundaire analyse. Na een korte toelichting op de
keuze voor het gebruik van het Onderzoek Gezinsvorming 1988, ga ik in
paragraaf 4.2 in op de constructie van de typologie. Zoals in het vorige
hoofdstuk is besproken blijkt uit de literatuur dat vooral onderwijsniveau,
normen en waarden en geboortegeneratie belangrijke variabelen zijn, die bij het
onderscheiden van verschillende categorieen vrouwen betrokken moeten
worden. In paragraaf 4.3 volgt de beschrijving van de levensloop van verschil-
lende typen vrouwen tot op het moment van interviewen. Ik besluit het
hoofdstuk met een korte terugblik op de secundaire analyse.

Het Onderzoek Gezinsvorming 1988 is uitgevoerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek en betreft een representatieve steekproef van zesduizend in
Nederland wonende vrouwen, geboren in de peri ode 1950 - 1969. Deze
vrouwen waren ten tijde van het interview (dat werd afgenomen gedurende de
eerste maanden van 1988) circa 18 tot 37 jaar oud. In het Onderzoek Gezins-
vorming komen de voor het onderzoek relevante variabelen, vergeleken met
andere beschikbare datasets, het best aan bod. Bovendien zijn de gegevens
betrekkelijk recent vergaard en maakt rnijn onderzoekspopulatie (geboren in de
periode 1964 - 1969) deel uit van die van het Onderzoek Gezinsvorming. Op
het moment waarop de secundaire analyse uitgevoerd moet worden is er geen
vergelijkbare dataset met zoveel cases en variabelen voorhanden",

Het Onderzoek Gezinsvorrning kent echter verschillende beperkingen. Ten
eerste bevat bet weinig informatie om causale ontwikkelingen te achterhalen.
Deels komt dat doordat het een zogenaamd dwarsdoorsnede-onderzoek is, dus
niet longitudinaal, waarbij aIle data op een moment verzameld zijn. Hiermee
wordt weinig recht gedaan aan de dynamiek van de levensloop (zie ook
paragraaf 1.4). Weliswaar zijn ook retrospectieve vragen gesteld, zodat enige

19 Het meest in de buurt komt het Onderzoek Relatievonnen in Nederland (1984). Deze
dataset omvat weliswaar veel variabelen, maar beduidend minder cases en is bovendien voor
dit onderzoek tezeer verouderd.
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reconstructie mogelijk is, maar dat geldt niet voor aile relevante variabelen. Zo
zijn nonnen en waarden uitsluitend gemeten voor het moment van interviewen,
terwijl aangenomen mag worden dat zij in de loop der tijd veranderen. Boven-
dien zit niet de hele levensloop in de vragenlijst (bijvoorbeeld de gegevens
over de 'relatiecarriere' en de arbeidsloopbaan zijn onvolledig). Maar een
andere oorzaak voor de onmogelijkheid met het Onderzoek Gezinsvorming
causale ontwikkelingen te verklaren is dat in het Onderzoek Gezinsvorming
nauwelijks aandacht wordt geschonken aan het proces van besluitvorming dat
ten grondslag ligt aan de keuzes die vrouwen maken ten aanzien van de
vormgeving van hun levensloop. Verreweg het grootste deel van de vragen
heeft betrekking op het gerealiseerde gedrag. Waarom vrouwen hun levensloop
op een bepaalde manier vormgeven, wat hun intenties daarbij zijn, hoe deze
eventueel in de loop der tijd zijn veranderd in relatie tot andere keuzes die zij
maakten, en de wissel werking tussen hun eigen ideeen en gedragingen en die
van hun omgeving, met name de eventuele mannelijke partner, krijgen nauwe-
lijks aandacht.

Een tweede beperking is dat de relevantie van de ongelijke machtsverhou-
ding tussen de seksen in het Onderzoek Gezinsvorming onderbelicht is. Dit uit
zieh allereerst in het feit dat aileen vrouwen zijn ondervraagd, een erfenis van
de 'female bias' in demografisch onderzoek naar gezinsvorming. Om een
vollediger inzicht te hebben in de achtergronden en ontwikkelingen op het
gebied van de gezinsvorming en de relatievorming en -ontbinding (waar het
Onderzoek niettegenstaande de naam ook betrekking op heeft), is het noodza-
kelijk ook mannen in het Onderzoek op te nemen. Maar ook waar vrouwen
zijn ondervraagd is onvoldoende rekening gehouden met de invloed van
machtsongelijkheid. Om enig zieht te krijgen op de invloed van de partner, zijn
in het Onderzoek enkele vragen opgenomen over zijn ro1. Met het onderzoek
van Komter (1985) is echter aangetoond dat dergelijke uitspraken leiden aan
perceptuele vertekening, schijnbare consensus en andere 'onzichtbare machts-
mechanismen'.

Een derde beperking is tenslotte dat de leeftijdsgroep die in het onderzoek
betrokken is beperkt is (tussen de 18 en 37 jaar). De gezinsvorming is dan nog
niet afgelopen en relatie-ontbindingen, eventueel gevolgd door nieuwe relatie-
vorming, komen op latere leeftijd meer voor. Deze beperking maakt het
moeilijk in dit opzicht een goed overzicht te krijgen van de levensloop van
vrouwen.

Aangezien dit echter de beste dataset is die voor mijn onderzoek beschikbaar
was en gezien de noodzaak om het theoretisch referentiekader meer cijfermatig
te concretiseren, is toch besloten gebruik te maken van het Onderzoek Gezins-
vorming 1988.
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4.2 Constructie van de typologie"

4.2.1 Methodische verantwoording

De eerste stap in de secundaire analyse is het construeren van een typologie
van vrouwen op basis van de voor hun levensloop relevante eigenschappen (in
de zin van habitus en kapitaal): onderwijsniveau, normen en waarden en
geboortegeneratie. In principe kan dat gedaan worden door een twee- of
meerdimensionale kruistabel te maken van relevante variabelen waarbij elke eel
een specifiek type vrouwen vertegenwoordigt. Stel bijvoorbeeld dat er drie
variabelen beschikbaar zijn voor de constructie van de typologie met elk drie
categorieen, Het zou dan in theorie mogelijk zijn 33 (=27) typen vrouwen te
onderscheiden. Hoewel het aannemelijk lijkt dat verschillende typen in de
praktijk niet voor zullen komen en het wellicht mogelijk is sommige catego-
rieen samen te voegen, zou nog altijd een onoverzichtelijk groot aantal catego-
rieen overblijven.

Voortbouwend op de ervaringen van Vermunt (1991) is als alternatief
gekozen voor gebruikmaking van latente-klasse-analyse. Vermunt heeft
aangetoond dat het met behulp van latente-klasse-analyse mogelijk is een
typologie voor demografische variabelen te construeren. Aangezien de door
hem gehanteerde indicatoren echter deels afwijken van de op grond van de
literatuurstudie geselecteerde indicatoren, wordt hier een nieuwe poging gedaan
tot constructie van een voor mijn onderzoek relevante typologie.

Hierna geef ik de basisprincipes van latente-klasse-analyse globaal weer.
Bijlage 1 bevat een uitgebreidere toelichting (zie voor een gedetailleerde
beschrijving onder andere: McCutcheon 1987; Hagenaars 1993).

Latente-klasse-analyse is een methode om het bestaan van verschillende
'klassen' te onderzoeken ten aanzien van een latente, niet direct te meten
variabele. Een latente-klasse-model bevat twee soorten variabelen: de direct
geobserveerde manifeste variabelen (A, B, C, D) en een of meer niet direct
geobserveerde latente variabelen (X, bijvoorbeeld fundamentele politieke
orientatie). De direct waargenomen manifeste variabelen fungeren als indicato-
ren van de latente variabelen. Met latente-klasse-analyse is het mogelijk
discrete variabele te analyseren, die gemeten zijn op norninaal of ordinaal
niveau. Verondersteld wordt dat de latente variabele de relaties tussen de
manifeste variabelen volledig verklaart (het zogenaamde principe van lokale
onafhankelijkheid). Dit impliceert dat de relaties tussen de manifeste variabelen
worden beschouwd als schijnsamenhangen. Het controleren voor de latente
variabelen zal resulteren in het verdwijnen van de samenhang tussen alle
geobserveerde data.

20 Met dank aan prof. dr. J.A.P. Hagenaars en drs. J.K. Verrnunt voor hun methodisch-
technische ondersteuning.
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Met latente-klasse-analyse is het mogelijk 'to identify a set of mutually
exclusive latent classes that account for the distribution of cases that occur
within a crosstabulation of observed discrete variables. One important use of
latent class analysis, then, is for the analysis of typologies - either as a method
for empirically characterizing a set of latent types within a set of observed
indicators, or as a method for testing whether a theoretically posited typology
adequately represents the data' (McCutcheon 1987: 8). In dit onderzoek wordt
latente-klasse-analyse ingezet in eerstgenoemde zin, om een aantal latente
typen te onderscheiden met behulp van empirisch onderzoek en zo een typolo-
gie te construeren.

Cruciaal bij de constructie van een typologie is op grond van welke criteria
het ene model verkozen moet worden boven een ander model. Voor de selectie
van modellen zijn in het algemeen drie criteria van belang.

Een eerste criterium is dat het model goed moet passen ('fit'). De door het
model geschatte theoretische frequenties moeten op toevalsschommelingen na
gelijk zijn aan de geobserveerde frequenties. Als dat zo is past of 'fit' het
model. Om dit te kunnen bepalen is een toets voor goedpassendheid nodig.
Algemeen wordt hiervoor de Likelihood Chisquare U aanbevolen.

Ten tweede moet het model spaarzaam zijn. Dit wil zeggen dat er geen ander
passend model beschikbaar mag zijn met minder parameters. Dit criterium
hangt in feite samen met het eerste. Als er immers parameters uit een model
worden weggelaten (het model met andere woorden zuiniger wordt), zal het in
de regel minder goed passen. En omgekeerd kan men een model beter passend
maken (maar minder zuinig) door meer parameters op te nemen. In navolging
van Vermunt (1991) zullen het BIC- en het AIC-informatiecriterium gebruikt
worden.

Een derde criterium dat algemeen geldend is bij de selectie van modellen is
dat het model interpreteerbaar moet zijn. Een model dat niet logisch begrijpe-
lijk is, maar weI statistisch significant is niet bruikbaar.

Afgezien van deze algemeen geldende criteria zijn specifiek voor mijn onder-
zoek nog twee criteria van belang bij de keuze van het model. Zo is het
gewenst het aantal te onderscheiden klassen beperkt te houden. De typologie
zal namelijk in het vervolg van mijn onderzoek (door de Delphi-deskundigen)
gebruikt moeten kunnen worden bij het analyseren van de invloed van verschil-
lende beleidsvarianten. Ook kan de verwachte gevoeligheid voor instrumenten
van emancipatiebeleid van belang zijn bij de keuze van een bepaald model.
Wanneer bijvoorbeeld een model gevonden wordt waarvan aangenomen kan
worden dat de extra klasse geen nieuwe informatie oplevert wat betreft een
verschillend effect van beleid, kan besloten worden een zuiniger model te
kiezen.

4.2.2 De indicatoren en hun onderlinge samenbang

Voor de constructie van de typologie heb ik op grond van de literatuurstudie
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verschillende variabelen geselecteerd (onderwijsniveau, nonnen en waarden en
geboortegeneratie). Hierna zal ik beschrijven hoe ik deze variabelen heb
geoperationaliseerd.

De variabele onderwijsniveau heb ik geoperationaliseerd als het te verwach-
ten onderwijsniveau. Dat wil zeggen dat ik voor degenen die op het moment
van interviewen geen opleiding volgen, het hoogst voltooide opleidingsniveau
hanteer. Voor degenen die daarentegen nog wel een opleiding volgen, is het
hoogst voltooide opleidingsniveau met 1 punt verhoogd. Na deze berekening
zijn de data gehercodeerd in 3 categorieen: Iaag, middelbaar en hoog".

Wat betreft de geboortegeneratie heb ik de vrouwen in 3 categorieen inge-
deeld: geboren tussen 1950 en 1956, tussen 1957 en 1963 en tussen 1964 en
1969.

Ten aanzien van normen en waarden zijn in het Onderzoek Gezinsvonning
twee directe vragen afgenomen. Een vraag gaat over de houding van vrouwen
ten aanzien van hun eigen leven wat betreft werk en gezin. De andere vraag
heeft een algemener karakter en betreft het buitenshuis werken van moeders.

De eerst genoemde vraag luidt: 'Welke houding past het beste bij u?' Voor
de beantwoording van deze vraag zijn zes antwoordmogelijkheden gedefi-
nieerd:
1 AIle tijd voor het gezin.
2 Gezin en andere activiteiten (opleiding, vrijwilligerswerk e.d.) combineren.
3 Wanneer de situatie thuis (kinderen enz.) dat toelaat wordt een baan gezocht

of aangehouden.
4 Kinderen en baan worden als even belangrijk gezien.
5 Het krijgen van kinderen is gedeeltelijk afhankelijk van de kansen op een

goede betaalde werkkring.
6 Werken komt op de eerste plaats, kinderen krijgen is daaraan ondergeschikt.
Met deze vraag wordt geappelleerd aan het eigen leven van vrouwen. Het is
met name deze invalshoek die in veel andere surveys ontbreekt. Daarin wordt
meestal uitsluitend een meer algemene attitude gemeten.

Uit de eerste verkennende analyses bleek dat de antwoordmogelijkheden 4, 5
en 6 overwegend door vrouwen uit een klasse werden gegeven. Omdat boven-
dien het aantal vrouwen dat een van deze antwoorden gaf gering is (respectie-
velijk 1%, 1,2% en 3,9%), zijn deze drie antwoordcategorieen samengevoegd.

De tweede directe vraag over nonnen en waarden luidt: 'Wat vindt u zo in
het algemeen van het buitenshuis werken van vrouwen met kleine kinderen, dat
wil zeggen kinderen die nog niet naar de basis school gaan?' Een belangrijk
nadeel van deze vraag is het algemene karakter ervan. De algemene opvatting
hoeft echter niet overeen te komen met hoe vrouwen dat voor zichzelf en voor
hun eigen gezin vinden. In feite wordt een aspect van emancipatietolerantie
gemeten. Ik heb de vraag echter toch in mijn analyse betrokken, omdat zij

21 In het oorspronkelijke databestand is opleiding op een vijfpuntsschaal gescoord: basis,
lager, middelbaar, semi-hoger, hoger.
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enige indireete infonnatie versehaft over de houding van betreffende vrouwen.
Wanneer immers een vrouw antwoordt dat betaald werk en moederschap Diet
kunnen samengaan en een moeder thuis behoort te zijn, zal zij de zorg voor
kinderen in haar eigen leven prioriteit willen geven boven werk buitenshuis.
(Of zij dat ook feitelijk doet of zal doen hangt uiteraard af van meerdere facto-
ren.)

Omdat het beter mogelijk is een latente-klasse-model te schatten met meer
indicatoren heb ik nog van enkele andere items uit het Onderzoek Gezinsvor-
rning bezien of zij bruikbaar zijn als indicator van de normen en waarden van
vrouwen. Een item dat ik bij de modelconstructie gebruikt heb is het uiteinde-
lijk verwachte kindertal. Het belang van deze variabele voor de typologie is,
dat deze enig inzicht verschaft in de vraag of de vrouwen denken in de
toekomst wei of niet een gezin te willen vormen. Ik vat het item dus op als
een houdingsvraag en niet als indicator van de (verwachte) gezinsgrootte.

Een ander item uit het Onderzoek Gezinsvorming dat voor rnijn analyse
relevant zou kunnen zijn, betreft de vraag naar de reden om buitenshuis te
werken. Deze variabele bleek in eerste verkennende analyses eehter geen
onderscheidende waarde toe te voegen aan de bovenstaande variabelen. Ook in
analyses van Vermunt bleek deze variabele weinig informatief. Deze vraag is
daarom verder Diet in de uiteindelijke constructie van de typologie betrokken.

Verder heb ik nog nagegaan of de redenen van trouwenlsamenwonen extra
informatie oplevert ten behoeve van de constructie van het latente-klasse-
model. Oat bleek niet bet geval te zijn. Ook de vragen naar de plannen ten
aanzien van relatievorming leveren weinig op. Uit de reebte tellingen van het
Onderzoek Gezinsvorming blijkt bijvoorbeeld ook al dat slechts een zeer kleine
groep uiteindelijk aileen wil blijven.

Tenslotte heb ik de relevantie van de variabele 'ooit samengewoond of van
plan ooit te gaan samenwonen' bestudeerd. Een argument voor het opnemen
van een dergelijke variabele zou kunnen zijn dat samenwonenden een ander
relatietype (partnerschapsrelatie) prefereren dan gehuwden (Van der Avort,
1987). In een partnerschapsrelatie zou sprake zijn van een meer gelijke
machtsverhouding met de partner. In het Onderzoek Gezinsvorrning zijn geen
vragen opgenomen die meer direet betrekking bebben op de vraag hoe vrou-
wen aankijken tegen de maehtsverhouding met de partner. Uit de berekeningen
bleek eehter dat de genoemde variabele weinig bijdraagt aan de constructie van
de typologie.

Op grond van het bovenstaande is geprobeerd om met de data van het Onder-
zoek Gezinsvorming een typologie van vrouwen te sehatten, waarbij de latente
variabele 'gezins- en beroepsorientatie' genoemd wordt. Uit de naamgeving
van de latente variabele valt af te lezen dat de houding van vrouwen tegenover
de maehtsverdeling met de partner Diet in de typologieeonstructie is opgeno-
men.
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Het te schatten model omvat zo een latente variabele (gezins- en beroepsori-
entatie) en vijf manifeste variabelen: geboortegeneratie, opleidingsniveau,
prioriteit bij werk/gezin, mening over werken moeder en de verwachting
kinderen te krijgen. Schematisch kunnen de relaties tussen de indicatoren en de
gezins- en beroepsorientatie in de geschatte latente-klasse-modellen als voIgt
weergegeven worden.

Schema 4.1 Causale relaties schematisch weergegeven

Geboorte-
generatie

Mening over
werken moeder

/
Gezins- en

beroepsorientatie
Verwacht
kinderen

/
,-------,

Opleidings-
niveau

Prioriteit
werk/gezin

Zoals uit het schema blijkt wordt in het model aangenomen dat de variabele
geboortegeneratie effect heeft op het opleidingsniveau. Niet alle gevonden
samenhang zal via de latente variabele gezins- en beroepsorientatie verklaard
kunnen worden, aangezien het onderwijsniveau met de generaties steeds hoger
wordt. Het gewone latente-klasse-model is met dat effect uitgebreid.

In tabel 4.1 geef ik een overzicht van de uiteindelijk gebruikte indicatoren
voor de constructie van de typologie, met de gehanteerde categorieen en de
absolute en de relatieve verde ling van de respondenten over die categorieen
(N=5904).
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Tabel 4.1 Indicatoren van gezins- en beroepsorientatle met
bijbeborende categorieen en frequenties"

Indicatoren Aantal Proportie

Opleidingsniveau (0)
1 Laag 2196 0,37
2 Middelbaar 2538 0,43
3 Hoog 1170 0,20

Geboortecohort (G)
1 1950 - 1956 2080 0,35
2 1957 - 1963 2228 0,38
3 1964 - 1969 1596 0,27

Prioriteit bij werk versus gezin (P)
1 AIle tijd voor gezin 1357 0,23
2 Gezin e.a. activiteiten combineren 1999 0,34
3 Baan atbankelijk van situatie thuis 2239 0,38
4 Werken metJzonder kind 309 0,05

Mening werken vrouw met kinderen (M)
1 Moeder hoort thuis 2251 0,38
2 Kan, mits goede kinderopvang en anders 3653 0,62

Verwachting kinderen te krijgen (K)
1 Geen kinderen 366 0,06
2 WeI kinderen 4968 0,84
3 Weet niet 570 0,10

4.2.3 Bepaling van bet aantal latente klassen

Nadat is nagegaan welke variabelen met welke categorieen in de analyse
betrokken moeten worden, dient het aantal klassen vastgesteld te worden. Zoals
ik heb aangegeven kunnen daarvoor drie algemene criteria gehanteerd worden
(past het model, spaarzaarnheid en interpreteerbaarheid) en twee criteria die
specifiek van belang zijn voor dit onderzoek: de wens het aantal klassen
beperkt te houden en de verwachte gevoeligheid voor instrumenten van
emancipatiebeleid.

Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb beschreven mag aangenomen worden
dat in elk geval drie categorieen vrouwen onderscheiden kunnen worden.

22 In deze tabel zijn de ongewogen data weergegeven, zoals deze gebruikt zijn bij de
schatting van het model.
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Daarom zijn met behulp van het programma LEM23 modellen met 3, 4 en 5
latente klassen geschat. Tabel 4.2 bevat de resultaten daarvan, waarbij het
modelnummer gelijk is aan het aantal latente klassen.

Tabel4.2 Toetsingsresultaten voor diverse latente klasse modellen

Model U p(x) df BIC AIC

3 415 0,00 179 52216 51969
3a 372 0,00 175 52208 51934
3b 395 0,00 171 52265 51965
3c 351 0,00 167 52256 51929
4 313 0,00 168 52210 51889
4a 276 0,00 164 52207 51859
4b 281 0,00 156 52281 51880
4c 233 0,00 152 52268 51841
5 214 0,00 157 52206 51812

U = Likelihood Chikwadraat
p(x) = significantieniveau
df = aantal vrijheidsgraden

Uit de tabel valt af te lezen dat geen van de geschatte modellen 3, 4 en 5 de
data goed weergeven. De U-waarden van de afzonderlijke modellen zijn
significant. am die reden zal ik verderop proberen de 'fit' van de modellen te
verbeteren door het opnemen van extra effecten. Maar eerst bezie ik nu de
interpreteerbaarheid van de oorspronkelijke modellen 3, 4 en 5. In hoeverre
zijn de drie geschatte modellen logisch interpreteerbaar en wat is de meerwaar-
de van het opnemen van een vierde en van een vijfde klasse vergeleken met
een model met drie klassen? In tabel 4.3 staan de latente en conditionele
kansverdelingen van de modellen 3, 4 en 5 weergegeven.Omdat model 3 het
meest eenvoudige model is, voIgt eerst de interpretatie daarvan. Vervolgens
bezie ik wat opname van een vierde en van een vijfde klasse voor eventuele
winst oplevert.

Het eerste type noem ik de werkgerichte vrouwen. Deze categorie vrouwen is
relatief hoog opgeleid en evenredig verdeeld over de drie geboortecohorten.
Alle vrouwen die zeker willen werken (met of zonder kinderen), zitten in deze
categorie terwijl geen van de vrouwen het gezin op de eerste plaats stelt. De
meeste vrouwen staan positief tegenover het buitenshuis werken van moeders.
Opmerkelijk is ook dat verreweg het grootste aantal vrouwen dat denkt

23 'LEM is a program to obtain maximum likelihood solutions for causal log-lineair models
with latent variables' (Vermunt, 1993).
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kinderloos te blijven, in deze categorie zit. Vande werkgerichte vrouwen denkt
ruim 27% kinderloos te blijven; 20% weet nog niet of en zo ja hoeveel
kinderen ze zullen krijgen. Van deze categorie kan gesteld worden dat voor
ongeveer de helft van de vrouwen het krijgen van kinderen geen essentiele
plaats in hun gezins- en beroepsorientatie lijkt in te nemen.

Het tweede type noem ik de combinatiegerichte vrouwen. Zij zijn overwe-
gend middelbaar opgeleid. De verdeling over de drie geboortecohorten is
vrijwel gelijk aan die van de werkgerichte vrouwen. De combinatiegerichte
vrouwen staan evenals de werkgerichte vrouwen positief tegenover het buitens-
huis werken van moeders, maar deze houding lijkt wat minder consequenties te
hebben voor hun eigen gedragsvoorkeur. Voor meer dan de helft van deze
vrouwen is het al dan niet betaald werken afhankelijk van de situatie thuis. De
vorming van een gezin lijkt belangrijk in hun leven: geen van de vrouwen
verwacht kinderloos te blijven.

Het derde type vrouwen vindt dat moeders thuis voor de kinderen horen te
zorgen en ook voor zichzelf geven zij prioriteit aan het gezin. Deze vrouwen
noem ik daarom moederschapsgerichte vrouwen. Vrijwel alle vrouwen die
zeggen dat het gezin op de eerste plaats komt zitten in deze categorie. De
moederschapsgerichte vrouwen zijn relatief laag opgeleid. Hoewel het verschil
qua verdeling over de geboortecohorten met beide andere typen niet groot is,
valt weI op dat de moederschapsgerichte vrouwen wat ouder zijn.

Wat voegt het opnemen van een vierde klasse nu aan bovenstaande typologie
toe? De categorie werkgerichte vrouwen is weliswaar kleiner, maar weI
duidelijker geworden. In hun houding heeft betaald werk een belangrijker
plaats ingenomen, terwiji bovendien meer vrouwen verwachten kinderloos te
zuIlen blijven. Wat betreft de combinatiegerichte vrouwen zijn vrijwel geen
veranderingen opgetreden. AIleen de toename van het aantal vrouwen dat het al
of Diet buitenshuis werken afhankelijk maakt van de situatie thuis valt op. De
derde klasse is nieuw. Een deel van de klassen 1 en 2 van model 3 vormen
deze nieuwe klasse, die ik emancipatietolerant noem. Deze overwegend
middelbaar opgeleide vrouwen staan weliswaar in meerderheid positief tegen-
over het buitenshuis werken van moeders, maar deze attitude blijkt wat minder
consequenties te hebben voor hun eigen gedragsvoorkeur. Zij zijn zelf Diet
gericht op het verrichten van betaald werk. 93% van deze categorie zegt het
gezin te willen combineren met andere activiteiten. De vierde categorie
tenslotte, de moederschapsgerichte vrouwen, komt in grote lijnen overeen met
de gelijknamige categorie uit model 3.

Rest nog model 5. Welke veranderingen treden op wanneer een vijfde klasse
aan het model wordt toegevoegd? Allereerst valt op dat de typen wat meer
verdeeld zijn op grond van de variabele geboortegeneratie. Het verdwijnen van
de aparte categorie emancipatie-tolerante vrouwen is eveneens opmerkelijk.
Wanneer de afzonderlijke categorieen vergeleken worden, verschijnt het
volgende beeld. De categorie werkgerichte vrouwen is vrijwel dezelfde geble-
yen. Er zijn nu eigenlijk twee categorieen combinatiegerichte vrouwen. Het
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belangrijkste verschil betreft de leeftijd: klasse 2 bestaat overwegend uit jonge
vrouwen, terwijl klasse 3 door vrouwen uit de andere twee cohorten wordt
bevolkt. Verder is klasse 2 iets sterker gericht op het verrichten van betaald
werk dan klasse 3. Zij staan echter minder uitgesproken positief tegenover het
buitenshuis werken van moeders. De moederschapsgerichte vrouwen zijn min
of meer verdeeld over de vierde en de vijfde klasse. De vierde klasse is van
deze beide wat minder uitgesproken gezinsgericht, wat hoger opgeleid en wat
ouder.

De vraag is nu welk model op grond van deze inhoudelijke beschouwing de
voorkeur verdient. Relevant in het kader van mijn onderzoek is daarbij nog de
eventuele gevoeligheid voor emancipatiemaatregeien en de wens het aantal
categorieen beperkt te houden.

Allereerst bezie ik model 5. Het onderscheiden van twee verschillende typen
combinatiegerichte vrouwen lijkt overbodig. Het belangrijkste verschil is de
leeftijd. Deze factor zal in het vervolg van het onderzoek sowieso onder
controle gehouden worden, door onderscheid te maken naar geboortecohort.
Het verdwijnen van de aparte categorie emancipatietolerante vrouwen lijkt mij
een verarming ten opzichte van model 4, aangezien met deze categorie de
diversiteit van gezins- en beroepsorientaties beter tot uiting komt. De discre-
pantie tussen algemene attitude en houding ten aanzien van het eigen leven
komt in het model met vier klassen beter tot haar recht. Ook de eventuele
gevoeligheid voor emancipatiemaatregelen biedt als criterium geen aanleiding
om voor model 5 te kiezen. Met model 4 kan meer gedifferentieerd worden
tussen vrouwen met verschillende gezins- en beroepsorientaties, Het is bijvoor-
beeld mogelijk dat emancipatietolerante vrouwen eerder bemvloed zullen
worden door beleidsmaatregelen die het combineren van betaald werk en zorg
voor gezin stimuleren dan moederschapsgerichte vrouwen.

Uit bovenstaande redenering voIgt tevens dat de winst van model 4 ten
opzichte van het model met drie klassen juist is gelegen in het opnemen van de
categorie emancipatie-tolerante vrouwen. Om die reden zou het model met 4
klassen de voorkeur verdienen. Daar staat echter de voorkeur voor een model
met weinig categorieen tegenover.

Alvorens te besluiten tot een definitieve keuze voor een bepaald model is
eerst nagegaan of het mogelijk is de fit van de modellen 3 en 4 te verbeteren
door het opnemen van extra effecten. Het kan daarbij gaan om een effect van
de variabelen opleiding en geboortecohort op een van de items die betrekking
hebben op de normen en waarden, of om een effect tussen de 'normen en
waarden' -items onderling. Een nadeel van het opnemen van dergelijke directe
effecten is, dat de veronderstelling van lokale onafhankelijkheid (de relaties
tussen de manifeste variabelen verdwijnen met het opnemen van een latente
variabele) gedeeltelijk wordt losgelaten. Het voordeel kan echter zijn dat een
passend model wordt gevonden.

Twee extra effecten lijken aannemelijk. Ten eerste valt te verwachten dat de
variabele geboortecohort (leeftijd) een direct effect heeft op de variabele
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verwacht kindertal. Oudere vrouwen zullen naar verwachting minder vaak dan
jongeren 'weet niet' antwoorden. Ook zullen zij wellicht vaker 'geen kind'
scoren. Jongere vrouwen zullen veelal een leven met kinderen voor zich zien,
terwijl oudere vrouwen wellicht vaker op grond van verschillende omstan-
digheden voorzien geen kinderen te zullen krijgen. Ten tweede lijkt het
aannemelijk dat een interactie-effect bestaat tussen opleiding, geboortecohort en
gezins- en beroepsorientatie. De relatie tussen opleiding en gezins- en beroeps-
orientatie zal voor de verschillende generaties kunnen verschillen.

Ik heb nagegaan of de modellen met 3 en 4 klassen met opname van een of
beide extra effecten een zodanige verbetering van de fit opleveren, dat het
model significant wordt. Zoals uit tabel 4.2 valt af te lezen is dat niet het
geval, hoewel de fit van het model weI verbetert. In de varianten 3a en 4a is
een extra effect van leeftijd op verwacht kindertal opgenomen; in 3b en 4b een
interactie-effect tussen opleiding, leeftijd en gezins- en beroepsorientatie; en in
de modellen 3c en 4c zijn beide extra effecten opgenomen.

Uit verdere analyses bleek voorts nog, dat ook het opnemen van directe
effecten van opleiding en geboortecohort op de variabele 'prioriteit bij werk
versus gezin' de fit van het model verbeterden, maar geen van de gevallen
leverde een significant model op. AIle andere theoretisch denkbare effecten
(bijvoorbeeld tussen de normen- en waardenitems onderling) leverden noch een
verbetering van de fit, noch een betekenisvol effect Op24.

Hoewel het uiteindelijk mogelijk bleek met het opnemen van vier extra
effecten" een passend model te bouwen (p=O,Ol), werd het model daarmee
dermate instabiel dat een besluit om met dat model te werken onverantwoord
zou zijn. Gezien het v66rkomen van een groot aantal nullen bij de berekening
van de loglineaire parameters was het onmogelijk na te gaan hoe groot de extra
effecten zijn, Het is dan de vraag, wat het opnemen van de vier extra effecten
oplevert voor de betekenis die aan de latente variabele toegekend kan worden.

Een oplossing voor de opgesomde problemen zou kunnen zijn een groter
aantal indicatoren voor de latente variabele in het model op te nemen. Helaas
zijn in de beschikbare dataset geen andere relevante variabelen opgenomen, die
daarvoor in aanmerking komen.

De conclusie die op grond van het bovenstaande getrokken moet worden is dat
het niet mogelijk is met deze variabelen een passend en stabiel model te
ontwikkelen. Ik heb daarom besloten om te werken met een van de oorspron-
kelijke modellen. Het kiezen van een simpel model heeft dan de voorkeur,
omdat het met een gering aantal indicatoren beter mogelijk is een model met
weinig klassen te beschrijven, dan een met meer klassen (een kleine verande-

24 De loglineaire parameters waren hooguit 0,12 maar meestal nog kleiner.
25 lnteractie tussen opleiding, leeftijd en gezins- en beroepsorientatie; een direct effect van
1eeftijd op 'verwacht kindertal'; een direct effect van leeftijd op 'prioriteit bij werk versus
gezin'; en een direct effect van opleiding op 'prioriteit bij werk versus gezin'.
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ring kan in dat geval grote gevolgen hebben waardoor het model minder stabiel
is). Het is bij verder gebruik van de resultaten van belang in gedachten te
houden dat het uiteindelijk gekozen model geen goede fit oplevert. De resulta-
ten moeten meer tentatief opgevat worden.

Rest nog de vraag welk oorspronkelijk model gehanteerd zal worden. Bij het
interpreteren van de conditionele kansverdelingen van de modellen 3, 4 en 5
sprak ik een lichte voorkeur uit voor model 4, waarin naast de werkgerichte,
combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen ook een categorie
emancipatietolerante vrouwen wordt onderscheiden. Hoewel het in principe niet
irreeel is te verondersteIlen dat een dergelijke categorie ook werkelijk voor-
komt, is het niet mogelijk dit met de bovenstaande statistische analyses met
zekerheid aan te tonen. Omdat bovendien de mogelijkbeid drie categorieen te
onderscheiden ook in andere vergelijkbare onderzoeken aannemelijk is gemaakt
(zie hoofdstuk 3) lijkt het verantwoord in dit onderzoek eveneens een driede-
ling te hanteren. Deze keuze is bovendien aantrekkelijk gezien de wens een
beperkt aantal categorieen te onderscheiden, met het oog op het gebruik in het
Delphi-project. In het vervolg van het onderzoek wordt dan ook gewerkt met
het model met 3 latente klassen, waarbij buiten de latente variabele om slechts
een direct effect is opgenomen, namelijk van geboortecohort naar opleiding.

4.2.4 Toewijzing van de respondenten aan een van de typen

Vervolgens kregen aIle respondenten een score toegekend tot welk type zij
gerekend moeten worden. Dit is gebeurd door per respondent de verdeling over
de latente variabele (i.c. gezins- en beroepsorientatie) te bezien - iedere
respondent heeft immers een bepaalde (conditionele") kans tot elk van de
drie klassen te behoren. Oaarna is elke respondent aan die klasse toegewezen
waarvan de kans het hoogst is (modale toewijzing). In een volgend stadium
kan dan bekeken worden hoe het feitelijk gedrag van de drie typen vrouwen
eruit ziet.

De proporties vrouwen per type zijn door deze modale toewijzing aan
klassen enigszins verschoven". Deze veranderde omvang van de categorieen
kan echter voor een deel ook te maken hebben met het feit dat hierbij gebruik
is gemaakt van de gewogen data". Tevens is een beperkte verschuiving opge-
treden wat betreft de scores binnen de categorieen. Dit leidt echter niet tot een
wezenlijk andere invuIling van de drie typen. Omdat uiteindelijk met deze
verdeling gewerkt wordt, is de 'nieuwe' verdeling over de latente klassen in

26 Gezien haar scores op de manifeste variabelen.
27 Door modale toewijzing worden imrners fouten gemaakt: de kans dat een respondent tot
een ander type behoort wordt veronachtzaamd.
28 Zie voor een verantwoording van de wegingsprocedure: Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (1990) Onderzoek Gezinsvorming 1988, bijlage B.
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een tabel weergegeven. Onder het overzicht van de gehele onderzoekspopulatie
van het Onderzoek Gezinsvorming (tabel 4.4) presenteer ik in tabel 4.5 de
scores voor de jongste categorie vrouwen (geboren in de periode 1960 - 1969).
Alleen deze vrouwen worden immers in rnijn onderzoek naar de effecten van
beleid betrokken.

Ter afsluiting van deze paragraaf ga ik kort in op de verschillen tussen de
drie geboortecohorten wat betreft hun spreiding over de drie typen. In tabel 4.6
valt te lezen dat er een lichte verschuiving plaatsvindt van moederschapsge-
richtheid naar werk- en combinatiegerichtheid. De oudste generatie vrouwen
omvat iets meer moederschapsgerichte vrouwen dan de beide jongere geboorte-
cohorten (X2 = 19, p(x) = 0,00). Deze uitkomst is opmerkeJijk gezien de
algemeen gangbare en in hoofdstuk 3 besproken aanname dat jonge vrouwen in
sterkere mate op betaald werk gericht zijn dan oudere vrouwen. Dit wordt door
onderstaande cijfers weliswaar bevestigd, maar het verschil tussen de drie
cohorten is niet groot. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het leeftijds-
verschil tussen de hier onderzochte cohorten niet erg groot is.

Tabel 4.5 Spreiding van geboortecohorten over drie typen vrouwen (%)

Type vrouwen 1950-1956 1957-1963 1964-1969

Werkgericht 13 16 16
Combinatiegericht 46 48 49
Moederschapsgericht 41 36 36
Totaal 100 100 100

4.3 De levensloop van de drie typen vrouwen

In deze paragraaf beschrijf ik hoe de levensloop van vrouwen (wat betreft hun
relatie- en gezinsvorming, arbeidsparticipatie en relatie-ontbinding) eruit ziet op
het moment van interviewen. Ret Onderzoek Gezinsvorming bevat een groot
aantal vragen dat op deze variabelen betrekking heeft. Om te beginnen heb ik
de volgende variabelen in de analyse betrokken: gerealiseerd kindertal, relatie-
vorm in combinatie met burgerlijke staat en werkzaarnheden. Bekeken is of de
drie typen verschillen wat betreft hun feitelijk gedrag. Daartoe heeft analyse
van kruistabellen plaatsgevonden. Vervolgens is nagegaan op welke leeftijd
belangrijke gebeurtenissen op het vlak van relatie- en gezinsvorming, arbeids-
participatie en gezinsvorming hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn steeds alleen
die vrouwen in de analyse betrokken, bij wie die gebeurtenis daadwerkelijk
heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de gemiddelden in veel gevallen
uiteindelijk nog omhoog kunnen gaan, aangezien een deel van de vrouwen die
gebeurtenis waarschijnlijk nog zal beleven. Afgezien van de gemiddelden is
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nog gekeken naar de spreiding in het tijdstip waarop vrouwen de gebeurtenis-
sen meemaken. Waar dat opvallende verschillen tussen de categorieen te zien
geeft, is dat in de tekst vermeld.

De nadruk zal in de beschrijving liggen op de vrouwen van het oudste
geboortecohort. In tegenstelling tot het jongste cohort zullen zij al meer
stappen in hun levensloop gerealiseerd hebben. am het theoretisch referentie-
kader nader te concretiseren zijn zij dan ook in eerste instantie interessant.
Deze vrouwen zullen bovendien in het Delphi-project een belangrijke rol
vervullen, namelijk die van ijkpunt bij het verkennen van de effecten van
beleid op de levensloop van de jonge vrouwen (zie hiervoor hoofdstuk 6). Aan
het eind van de paragraaf zal ik kort ingaan op de levensloop van de jonge
vrouwen tot het moment van interviewen (1988). Het getalsmatige overzicht
van de levensloop-variabelen van de drie typen vrouwen, uitgesplitst over drie
geboortecohorten is opgenomen als bijlage 2.

4.3.1 Levensloop van de oudste vrouwen

De grafieken op de volgende bladzijden bevatten het overzicht van het gedrag
van de drie typen vrouwen (geboren in de peri ode 1950 - 1956) wat betreft
hun relatievorm, werkzaamheden, kindertal en het al dan niet combineren van
werk en gezin op het moment van interviewen. In tabel 4.6 presenteer ik het
overzicht van de leeftijd waarop de drie typen vrouwen verschillende gebeurte-
nissen in de levens loop meemaakten.

TabeI4.6 Gemiddelde leeftijd (en standaarddeviatie) waarop de drie
typen vrouwen (geboren in de periode 1950 - 1956) verschil-
Iende gebeurtenissen in de levensloop doormaken

Gebeurtenis Werkgerichte Combinatiege- Moederschapsge-
vrouwen richte vrouwen richte vrouwen

Eerste baan 19.2 (3.5) 18.0 (3.1) 16.7 (2.9)
Vit huis 19.9 (3.1) 20.0 (2.8) 20.5 (3.3)
Einde opleiding 20.3 (4.8) 17.9 (3.5) 16.0 (2.3)
Ongeh. samenw. 24.1 (4.5) 23.0 (3.5) 24.4 (4.7)
Trouwen 23.2 (4.0) 22.5 (3.3) 21.8 (3.3)
Eerste kind 26.6 (4.4) 25.7 (3.9) 24.4 (3.9)
Tweede kind 28.3 (4.0) 28.0 (3.5) 26.7 (3.5)
Echtscheiding 26.7 (3.6) 28.1 (3.9) 27.3 (4.7)
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Werkgerichte vrouwen
Ruim twee vijfde van de werkgerichte vrouwen is getrouwd en 15% is geschei-
den. 32% van deze groep is alleenstaand en 11% woont ongehuwd samen. Vier
van de vijf werkgerichte vrouwen hebben (nog) geen kinderen; 5% heeft een
kind en II% twee. Onder de werkgerichte vrouwen komt de grootste groep
buitenshuis werkende vrouwen voor (79%), 39% werkt full-time. Slechts 10%
van de vrouwen heeft als enige bezigheid het huishouden.

De levensloop van de werkgerichte vrouwen tot op het moment van intervie-
wen ziet er gemiddeid als voIgt uit. In het begin van hun negentiende levens-
jaar beginnen deze vrouwen met hun eerste betaalde baan". Aan het eind van
dat jaar verlaten zij het ouderlijk huis en op hun twintigste ronden zij de
opieiding af. Degenen die getrouwd zijn deden dat op gemiddeld 23-jarige
Ieeftijd. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst zijn gaan
samenwonen ligt een jaar hoger. Werkgerichte moeders kregen hun eerste kind
halverwege hun 26e. Het tweede kind wordt in het begin van hun 28e geboren.
Van de werkgerichte vrouwen die inmiddels gescheiden zijn yond deze gebeur-
tenis tegen het eind van hun 26-jarige leeftijd plaats, dit is op jongere leeftijd
dan bij de beide andere typen. Wanneer we kijken naar de variatie in de timing
van de verschillende levensloopgebeurtenissen valt op dat deze bij werkgerich-
te vrouwen in de meeste gevallen het grootst is. Vooral wat betreft de leeftijd
bij het beeindigen van de opleiding is het verschil met de andere categorieen
groot (vergeleken met de moederschapsgerichte vrouwen is de standaarddevia-
tie zelfs twee keer zo groot).

Samenvattend kunnen deze vrouwen op het moment van interviewen als
werkende vrouwen getypeerd worden. Zij werken buitenshuis of bereiden zich
voor op een betaalde baan en zijn (nog) overwegend kinderloos. Vergeleken
met beide andere categorieen komt echtscheiding en ongehuwd samenwonen
onder werkgerichte vrouwen vaker voor.

Combinatiegerichte vrouwen
Van de combinatiegerichte vrouwen zijn de meesten gehuwd (83%). 6% is
alleenstaand en 4% woont ongehuwd samen. 8% van de combinatiegerichte
vrouwen is gescheiden. Wat betreft het gerealiseerd kindertal valt op dat
vergeleken met de werkgerichte vrouwen slechts een klein deel (12%) (nog)
kinderloos is. 22% beeft een kind, 48% twee en 18% heeft drie of meer
kinderen. lets meer dan de helft van de vrouwen werkt buitenshuis: 9% werkt
full-time, 23% tussen de 20 en 37 uur en 23% minder dan 20 uur. 36% van de
combinatiegerichte vrouwen is huisvrouw. Uit de vierde grafiek valt af te lezen
dat 45% van de combinatiegerichte moeders ook werkelijk de zorg voor
kinderen met betaald werk combineert; 36% van de combinatiegerichte

29 De data van dit gegeven zijn afkomstig van de vraag 'In welk jaar begon u met uw
eerste betaalde werkkring?' De vraag is zeer algemeen geformuleerd, wat tot gevolg heeft dat
vermoedelijk ook allerlei bijbaantjes en vakantiewerk door respondenten zijn genoemd.
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moeders is daarentegen aIleen huisvrouw.
Hoe ziet gemiddeld genomen de levensloop van de combinatiegerichte vrou-

wen er uit tot op het moment van interviewen? Vergeleken met de werkgerich-
te vrouwen vinden vrijwel alle gebeurtenissen eerder plaats. AIleen de gemid-
delde leeftijd waarop zij het ouderlijk huis verlaten is gelijk (20 jaar) en de
leeftijd waarop echtscheiding plaatsvindt is hoger. Twee jaar voor het verlaten
van het ouderlijk huis hebben de combinatiegerichte vrouwen hun opleiding
beeindigd en beginnen zij met hun eerste betaalde baan. Halverwege hun 22e
jaar gaan zij trouwen, wanneer de vrouwen gaan samenwonen doen zij dat
gemiddeld op hun 23e. Het eerste kind wordt geboren als de vrouwen 25,7 jaar
oud zijn, ruim twee jaar later gevolgd door een tweede kind.

Samengevat ziet het leven van de combinatiegerichte vrouwen er op het
moment van interviewen als volgt uit. De meeste vrouwen zijn gehuwd (of
gehuwd geweest) en moeder. De helft werkt buitenshuis, meest part-time. Een
derde van de combinatiegerichte moeders is full-time huisvrouw.

Moederschapsgerichte vrouwen
De moederschapsgerichte vrouwen komen wat betreft relatievorming en -
ontbinding en gezinsvorming nogal overeen met de combinatiegerichte vrou-
wen, zij het dat ze gemiddeld meer kinderen hebben en minder vaak ongehuwd
samenwonen. Wat hun werkzaarnheden betreft verschillen zij echter duidelijk
van de combinatiegerichte vrouwen. Zij werken minder vaak buitenshuis (25%)
en zijn veel vaker huisvrouw (69%). 15% van de moederschapsgerichte
vrouwen combineert de zorg voor kinderen met betaald werk.

Het tijdstip waarop de verschillende gebeurtenissen plaatsvinden in het leven
van de moederschapsgerichte vrouwen ligt vergeleken met de andere catego-
rieen het vroegst. Uitzondering hierop vormt de leeftijd bij verlaten van het
ouderlijk huis (20,5 jaar) en de leeftijd waarop zij voor het eerst ongehuwd
samenwonen (24,4 jaar). Op hun zestiende jaar verlaten de vrouwen de school
en driekwart jaar later vangen zij aan met hun eerste baan. Halverwege hun
20e verlaten zij het ouderlijk huis. Tegen hun 22e gaan zij trouwen. Vrouwen
die gaan samenwonen doen dit voor het eerst halverwege hun 24e jaar. Dat
tijdstip is hetzelfde als waarop de moederschapsgerichte moeders hun eerste
kind krijgen. Ruim twee jaar later volgt de tweede.

Hoe zien samenvattend de levens van de moederschapsgerichte vrouwen
eruit? Deze vrouwen werken na het verlaten van de opleiding meestal enige
tijd, maar zodra er kinderen geboren worden stoppen zij met hun baan. Slechts
een kwart van de vrouwen werkt buitenshuis.

4.3.2 Levensloop van jonge vrouwen: stand van zaken in 1988

Op het moment van interviewen (1988) waren de jonge vrouwen (geboren in
de periode 1964 - 1969), die het uiteindelijke object vormen van dit onderzoek,
tussen de 18 en 24 jaar oud. Zij hebben dan nog weinig van het in het kader
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van dit onderzoek relevante gedrag gerealiseerd. WeI blijkt dat wanneer
eveneens gekeken wordt naar de vrouwen uit de rniddelste leeftijdsgroep,
vergelijkbare verschillen tussen de drie typen aan het licht komen als bij de
oudste vrouwen (zie bijlage 2 voor het totaaloverzicht van de scores op de
levensloop-variabelen). De jongere moederschapsgerichte vrouwen hebben (al)
vaker kinderen, zijn vaker gehuwd en vaker huisvrouw dan de combinatiege-
richte vrouwen. Voor deze laatsten geldt dit ook weer vaker dan voor de
werkgerichte vrouwen. Onder de werkgerichte jonge vrouwen komt bovendien
de grootste groep nog studerenden voor (42%, vergeleken met 28% van de
jonge combinatiegerichte vrouwen en 9% van de jonge moederschapsgerichte
vrouwen).

4.4 Terugblik op de secundaire analyse: evaluatie en uitkomsten

Het doel van de secundaire analyse is om het theoretisch referentiekader meer
cijfermatig in te vullen met het oog op het gebruik in het Delphi-project. In het
begin van dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat het daartoe gebruikte Onder-
zoek Gezinsvorrning 1988 een aantal belangrijke beperkingen kent. De belang-
rijkste is weI dat het Onderzoek Gezinsvorrning een momentopname is.
Causale samenhangen kunnen niet aangetoond worden, met name omdat het
Onderzoek Gezinsvorming geen informatie bevat over de ontwikkeling van de
latente variabele gezins- en beroepsorientatie in de loop der jaren en de
samenhang daarvan met de levensloop van vrouwen. Ook verschaft het
Onderzoek Gezinsvorming geen inzicht in het besluitvorrningsproces dat ten
grondslag ligt aan de keuzes die vrouwen maken ten aanzien van hun levens-
loop en wordt onvoldoende rekening gehouden met het belang van de ongelijke
machtsverhouding tussen de seksen. Niettegenstaande de beperkingen is het
Onderzoek Gezinsvorming echter de beste dataset die voor dit onderzoek
beschikbaar was. Het is een betrekkelijk recent onderzoek, het omvat een groot
aantal cases en de voor mijn onderzoek relevante variabelen komen hierin,
vergeleken met andere beschikbare datasets, het best aan bod.

Op basis van de data van het Onderzoek Gezinsvorming heb ik een poging
gedaan om een typologie van vrouwen te ontwikkelen en zo het theoretisch
referentiekader in elk geval gedeeltelijk cijferrnatig te concretiseren met het
oog op gebruik in het Delphi-project. Door middel van latente-klasse-analyse
zijn verschillende modellen geschat. Het bleek echter niet mogelijk om met de
bruikbare indicatoren een passend model te schatten. Het uiteindelijk gekozen
model met drie klassen dient dan ook meer indicatief opgevat te worden.

Kort samengevat zijn op grond van de latente variabele gezins- en
beroepsorientatie drie typen vrouwen onderscheiden: werkgerichte, combinatie-
gerichte en moederschapsgerichte vrouwen. De werkgerichte vrouwen zijn
relatief hoog opgeleid en van de drie categorieen zijn zij het sterkst gericht op
het verrichten van betaalde arbeid. Zij staan over het algemeen positief
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tegenover het buitenshuis werken van moeders. Twee vijfde van hen denkt zelf
echter kinderloos te blijven. De combinatiegerichte vrouwen zijn gemiddeld
middelbaar opgeleid. Zij staan eveneens positief tegenover buitenshuis werken-
de moeders, maar in hun houding ten aanzien van hun eigen leven stellen zij
het al dan niet buitenshuis werken afhankelijk van de situatie thuis. Alle
combinatiegerichte vrouwen hebben de vorming van een gezin voor ogen. De
moederschapsgerichte vrouwen tens lotte vinden dat moeders thuis voor de
kinderen horen te zorgen en ook wat betreft hun eigen houding stellen zij het
gezin op de eerste plaats. Deze vrouwen zijn relatief laag opgeleid. De typolo-
gie heeft, zoals ook uit de naamgeving duidelijk is, geen betrekking op de
vraag hoe vrouwen aankijken tegen de machtsverdeling met hun partner.

Vervolgens is nagegaan hoe het feitelijk gedrag van de drie typen vrouwen
eruit ziet. Daarbij is vooral ingegaan op de vrouwen van het oudste geboorte-
cohort. De werkgerichte vrouwen zijn veelal actief op de arbeidsmarkt of
bereiden zich voor op een betaalde baan. Verreweg de meesten van hen hebben
geen kinderen. Vergeleken met de beide andere typen komt ongehuwd samen-
wonen en echtscheiding onder werkgerichte vrouwen vaker voor. De combina-
tiegerichte vrouwen zijn overwegend gehuwd en moeder. De helft werkt
buitenshuis, meestal part-time. Een derde van de combinatiegerichte vrouwen is
full-time huisvrouw. De moederschapsgerichte vrouwen zijn evenals de
combinatiegerichte vrouwen meestal gehuwd en moeder. Verreweg de meesten
van hen zijn full-time huisvrouw, een kwart heeft een baan.

De uitkomsten van de secundaire analyse komen grotendeels overeen met de
aan het eind van het vorige hoofdstuk gepresenteerde veronderstellingen. Hier
sprak ik de verwachting uit dat het mogelijk zou zijn (ten minste) drie catego-
rieen vrouwen te onderscheiden: modeme, traditionele en een of meer tussen-
categorieen. Hoewel het met de beschikbare data niet mogelijk was het bestaan
van een dergelijke indeling wetenschappelijk aan te tonen, lijkt gezien de
literatuur een voorzichtig gebruik van het hierboven gepresenteerde model
legitiem.

Voordat nu het gebruik van deze uitkomsten in het Delphi-project aan de
orde kan komen, bezie ik wat voor effecten volgens de literatuur van de
verschillende beleidsmaatregelen verwacht kunnen worden op de levensloop
van vrouwen.
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5 Effecten van emancipatiebeleid
op de levensloop van vrouwen

5.1 Inleiding

In talrijke publikaties worden min of meer terzijde en veelal op hypothetische
basis uitspraken gedaan over de mogelijke effecten van beleid op de levensloop
van vrouwen. In de literatuurstudie waarvan ik in dit hoofdstuk verslag doe,
beperk ik mij echter tot die publikaties waarin de relatie tussen beleid en de
levensloop van vrouwen expliciet bestudeerd wordt, bij voorkeur op basis van
resultaten van onderzoek.

Zoals ik in hoofdstuk 1 heb uiteengezet staat in mijn onderzoek een onder-
deel van het overheidsbeleid centraal, namelijk het emancipatiebeleid voor
zover dat is gericht op het vergroten van de economische zelfstandigheid van
vrouwen door het bevorderen van de arbeidsmarktdeelname van vrouwen. Dit
betekent dat ik hierna vrijwel alleen literatuur bespreek over rnaatregelen die
uitgevoerd (of bepleit) worden ter realisering van deze doelstelling. Oeze
literatuur is zowel afkomstig van personen die emancipatiebeleid bestuderen,
als van personen die ingaan op de mogelijke effecten van bevolkingsbeleid.

De publikaties die gaan over de gevolgen van (een bepaald onderdeel van)
emancipatiebeleid, zijn veelal gericht op het bestuderen van gevolgen voor de
arbeidsparticipatie van vrouwen. Minder vaak gaat men in op de gevolgen voor
de gezinsvorming. Uiteraard krijgt dit laatste juist veel aandacht in demografi-
sche literatuur. Of, en zo ja hoe beleid mogelijk van invloed is op de relatie-
vorming en -ontbinding, kornt in de literatuur nauwelijks ter sprake.

Een probleern van de meeste onderzoeken is, dat de effecten van beleid op
een bepaald aspect van de levensloop doorgaans geanalyseerd worden los van
andere elementen van de levensloop. Zoals ik ook al in het eerste hoofdstuk
vermeldde moet echter aangenomen worden dat keuzes ten aanzien van
arbeidsdeelname, relatie- en gezinsvorming en relatie-ontbinding onderling
verweven zijn. Ook Gauthier (1993), die onlangs de balans opmaakte van het
onderzoek naar de effecten van beleid wijst op deze eenzijdigheid in het
huidige onderzoek. Zij concludeert dat 'it would be substantively more satisfac-
tory to consider these three aspects of family life as the result of a combined
household strategy, rather than as the result of separate behaviour' (Gauthier
1993: 14).

Sommige studies omvatten een min of meer integrale analyse van de
effecten van overheidsbeleid en vergelijken landen op basis van een 'totaal'
beleidspakket. Veelal gemotiveerd door de gesignaleerde dating van de
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geboortencijfers in westerse landen, richt men de aandacht meestal op de
mogelijke gevolgen van een expliciet pronatalistisch beleid (zie bijvoorbeeld
Pressat 1979; Hohn 1987; Festy 1991). Hoewel expliciet pronatalistische
maatregelen, zoals een verbod op abortus, beperking van de toegang tot
geboortenbeperkende middelen en premies bij de geboorten van kinderen, vaak
weI enig effect blijken te sorteren, constateert men dat het effect meestal
tijdelijk is en doorgaans meer de timing van geboorten betreft, dan het totaal
aantal kinderen dat vrouwen krijgen. De conclusie die meruit getrokken wordt
is dat 'pronatalist measures, despite some success, do not seem to be sufficient
to raise fertility for a long period of time under current conditions' (United
Nations 1992: 73). Op basis van dergelijke algemene studies kunnen echter
geen uitspraken gedaan worden over de afzonderlijke effecten van de verschil-
lende maatregelen. Deze algemenere studies zullen daarom hier verder niet aan
de orde komen.

In de publikaties die ik merna zal bespreken ligt de nadruk op de effecten
van een bepaald type maatregelen, die uit het oogpunt van emancipatiebeleid
bepleit of soms al geimplementeerd worden. Typen maatregelen die in de
literatuur afzonderlijk behandeld worden zijn: kinderopvangvoorzieningen,
verlofregelingen, flexibilisering van de arbeidsorganisatie (waaronder het
creeren van deeltijdbanen) en financiele maatregelen. In de volgende para-
grafen komen deze verschillende typen maatregelen achtereenvolgens aan de
orde. Voor zover dat op grond van de literatuur mogelijk is, zal ik in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk enkele verwachtingen uitspreken over de mogelijke
effecten van beleid op de drie typen vrouwen die ik in het vorige hoofdstuk
heb onderscheiden.

Voordat ik nader in ga op de effecten die blijkens de literatuur van beleid
verwacht kunnen worden, is het van belang te wijzen op enkele tekortkomin-
gen in de onderzoeksliteratuur. Deze tekortkomingen betreffen verschillen
tussen vrouwen die in het onderzoek tot op heden verwaarloosd zijn en die
afbreuk doen aan de zekerheid waarmee uitspraken gedaan kunnen worden
over de effecten van verschillende beleidsmaatregelen (zie voor een uitgebreide
analyse van deze tekortkorningen: Gauthier 1993). Er is bfnnen een land door-
gaans sprake van verscheidenheid in de rechten die diverse categorieen
vrouwen hebben op bepaalde voorzieningen (zoals belastingvoordelen, verlof-
regelingen en kinderopvang). Ook blijkt er verscheidenheid te bestaan in de
mate waarin vrouwen feitelijk gebruik maken van de voorzieningen. Bovendien
verschillen vrouwen in de mogelijkbeden die zij hebben om te profiteren van
aanvullende voorzieningen, zoals die bijvoorbeeld door de werkgever geboden
worden. Een bijkomend probleem is, dat ook al zouden alle vrouwen (of
huishoudens) absoluut gezien evenveel recht hebben op en gebruik maken van
verschillende maatregelen, dan nog zal de relatieve waarde daarvan niet voor
iedereen even groot zijn. Zo hangt het belang van financiele toeslagen bijvoor-
beeld af van de omvang van het totale gezinsbudget.

Deze verschillen tussen vrouwen binnen een land hebben in onderzoek nog
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nauwelijks aandacht gekregen. Voor een deel hangt dat samen met het feit dat
veel studies landen met elkaar vergelijken, waarbij gewerkt wordt met geag-
gregeerde data. De landen fungeren dan als eenheden van onderzoek en
verschillen binnen een land blijven buiten beschouwing. Maar ook in onder-
zoek dat gebruik maakt van gegevens op individueel niveau wordt nauwelijks
aandacht geschonken aan de genoemde heterogeniteit. Zo wordt zelden nage-
gaan op welke voorzieningen vrouwen daadwerkelijk recht hebben, is onder-
zoek meestal niet opgezet om na te gaan of maatregelen verschillende effecten
hebben voor verschiIlende categorieen vrouwen en wordt meestal geen reke-
ning gehouden met het relatieve belang van het inkomen van de vrouw in
verhouding tot het totale gezinsinkomen.

Gezien de genoemde tekortkomingen in de literatuur blijft het inzicht in de
effecten van beleid op de levensloop van vrouwen ook in de hiernavolgende
paragrafen noodgedwongen beperkt.

5.2 Uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen

Over het algemeen lijkt in de literatuur consensus te bestaan over het verwach-
te effect van uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen op de arbeidspartici-
patie van vrouwen. Zo laten diverse onderzoeken zien dat vrouwen zelf
aangeven in grotere getale te willen (blijven) participeren op de arbeidsmarkt
wanneer voldoende kinderopvang beschikbaar is (Wilbrink-Griffioen e.a. 1987;
Van der Hoeven e.a. 1988; Den Hertog 1989; Ministerie van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur 1992). Uit dezelfde onderzoeken blijkt bovendien dat
moeders die al werken, dan meer uren willen gaan werken. Op basis van deze
uitspraken van vrouwen verwacht men vervolgens, dat uitbreiding van de
kinderopvangvoorzieningen zal leiden tot toename van de arbeidsparticipatie
van vrouwen.

Het is echter de vraag in hoeverre dergelijke uitspraken van vrouwen
bruikbaar zijn om als indicator te fungeren voor het te verwachten effect van
uitbreiding van de kinderopvang. Sommige auteurs uiten dam: ernstige twijfels
over: 'the use of opinion surveys for evaluation purposes is not satisfactory'
(United Nations 1992: 75). Als voorbeeld wijst men op onderzoek in Frankrijk.
Hierbij gaven respondenten zelf aan dat de financiele toelagen voor kinderen
een belangrijke rol speelden bij het toenemen van de vruchtbaarheid na de
Tweede Wereldoorlog. Daartegenover staat echter dat de vruchtbaarheid in aIle
europese landen is toegenomen, ongeacht dergelijke toelagen.

Hoewel het van belang lijkt om voorzichtig om te gaan met onderzoeken
naar effecten van beleid die uitsluitend gebaseerd zijn op uitspraken van
vrouwen zelf, zijn er ook andere onderzoeken die aannemelijk maken dat
uitbreiding van de kinderopvang ook daadwerkelijk zal leiden tot toename van
de arbeidsparticipatie van vrouwen (Blau en Robbins 1989; Eggink e.a. 1990;
Sundstrom en Stafford 1992). Vergelijking tussen landen leert bovendien dat in
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landen waar weinig voorzieningen beschikbaar zijn voor kinderopvang vee I
vrouwen in deeltijd werken (Bruyn-Hundt en Van der Linden 1989, 1990).

Wanneer het effect van uitbreiding van kinderopvang vergeleken wordt met
het effect van maatregelen op het gebied van de loonbelasting dan blijkt dat de
uitbreiding van het aantal voorzieningen voor kinderopvang een veel groter
effect heeft (Eggink e.a. 1990).

Hoewel men in het algemeen vermoedt dat uitbreiding van de kinderopvang
verschillende effecten heeft voor verschillende categorieen vrouwen, is hier nog
nauwelijks systematisch onderzoek naar gedaan. Alleen Bloom en Steen (1990)
maken een onderscheid tussen de effecten van uitbreiding van de kinderopvang
op verschillende categorieen vrouwen. Volgens hen zal de arbeidsparticipatie
toenemen onder vrouwen uit de midden- en hogere klasse 'who desire to work
for personal fulfillment and to improve their families' lifestyles' (Bloom en
Steen 1990: 42). De toename zal echter vooral zichtbaar zijn bij vrouwen met
lage inkomens en alleenstaande ouders 'who need to work to maintain a
minimal and dignified standard of living and who might otherwise remain
dependent on welfare benefits for their own and their families' subsistence'
(Bloom en Steen 1990: 42).

Sinds enkele jaren wordt in Nederland de kinderopvang uitgebreid. De hierop
gerichte Stimuleringsmaatregel Kinderopvang 1990-1993 is tussentijds geevalu-
eerd (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1992). Hoewel uit
dit onderzoek blijkt dat een vijfde deel van de gebruiksters van kinderopvang
sinds 1 januari 1990 voor het eerst, weer of meer is gaan werken, lijkt het er
volgens de auteurs op dat het vooral de vrouwen zijn die al werkten, die
uitbreiding van de kinderopvang benutten. 'Daarbij is sprake van een ver-
schuiving van informele naar formele vormen. Verwacht kan worden dat
hiermee ruimte ontstaat in de informele kinderopvang, die vervolgens gebruikt
kan worden door de groep vrouwen die voor het eerst of weer zijn gaan
werken' (Ministerie van WVC 1992: 26). Over het algemeen concludeert men
dat ondanks de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen, nog altijd een
grote behoefte aan meer plaatsen is. Zolang het aanbod beperkt blijft en wel
uitgebreid wordt, maar DOgaltijd slechts plaats zal bieden aan enkele procenten
van alle jonge kinderen, zal het effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen
per definitie gering zijn.

Overigens komt in dit rapport naar voren dat vrouwen die gebruik maken
van de kinderopvang vergeleken met 'de doorsnee Nederlandse moeder C... ) een
langere werkweek kennen (gemiddeld 24 uur tegenover gemiddeld 19 uur per
week landelijk) en minder vaak een flexibele arbeidsrelatie zijn aangegaan
C11% tegenover 25%), (Ministerie van WVC 1992: 27). Uit het rapport wordt
Diet duidelijk in hoeverre dit een gevolg is van de beschikbaarheid van
kinderopvang, of dat vrouwen die gebruik maken van kinderopvang op zichzelf
al een ander arbeidspatroon zouden hebben. De eerder beschreven onderzoeken
bieden echter aanwijzingen die erop duiden, dat uitbreiding van de kinderop-
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yang ook daadwerkelijk gepaard zal gaan met toename van het aantal uren dat
vrouwen betaald werken.

Welke demografische effecten kunnen volgens de literatuur verwacht worden?
De verschillende publikaties hierover betreffen uitsluitend de gevolgen voor de
gezinsvorming en dan nog alleen het aantal kinderen dat vrouwen krijgen. Over
de mogelijke gevolgen van uitbreiding van kinderopvang voor de timing van
de geboorte van het eerste kind heb ik geen literatuur gevonden.

Sommige auteurs veronderstellen impliciet dat uitbreiding van de kinder-
opvang een belangrijke belernmering voor ouderschap opheft en daarmee zal
leiden tot een groter kindertal (zie bijvoorbeeld Frinking 1990b; Esveldt en
Van Nimwegen 1992). Zij veronderstellen daarbij dat er een latente wens
bestaat om een groter kindertal te realiseren. In de literatuur zijn echter geen
sterke aanwijzingen te vinden voor de juistheid van deze veronderstelling.

Van der Hoeven e.a. (1988) zijn expliciet in hun verwacht effect van beleid.
Zij concluderen met enige voorzichtigheid dat van uitbreiding van de buiten-
schoolse opvang vermoedelijk een beperkt, doch niet geheel verwaarloosbaar
klein geboortenbevorderend effect uitgaat. Op basis van onderzoek met
Zweedse data heeft Gauthier (1992) aangetoond dat uitbreiding van de kinder-
opvang leidt tot toename van het gemiddeld kindertal. Zij wijst er echter op dat
deze conclusie niet zonder meer generaliseerbaar is naar andere landen. 'For
example, in countries where it is still considered as being preferable for a
woman to withdraw from the labour market to look after pre-school children,
an extensive child-care leave might be more effective' (Gauthier 1992: 10).

Er zijn ook verschillende studies waarin wordt betoogd dat uitbreiding van
de kinderopvang het kindertal zowel kan bevorderen als belemmeren. Bosman
(1989) concludeert op basis van vergelijking van diverse internationale studies
dat in sommige studies sprake is van een gering geboortenbevorderend effect,
terwijl andere dit juist weerleggen. Volgens Heitlinger (1991) zou het wel eens
zo kunnen zijn dat het effect zowel geboortenbevorderend als geboortenbeper-
kend is. 'To the extent that child care availability increases women's entry into
paid employment, it may be anti-natalist, but to the extent that it reduces the
burden of child rearing for those who are, and will remain, in the labour force,
it may be pronatalist' (Heitlinger 1991: 370). Dit kan betekenen dat het effect
op het gemiddeld kindertal per saldo nihil is.

Volgens Blau en Robbins (1989) is een belangrijke factor in dit verband de
prijs van de kinderopvang. Blau en Robbins (1989) concluderen dat de kosten
van kinderopvang significante effecten hebben op arbeidsparticipatie en kinder-
tal. Hoge kosten van kinderopvang 'increase the rate of leaving employment
and reduce the rate of entering employment' (Blau en Robbins 1989: 295).
Ook zou blijken dat hoge kosten van kinderopvang leiden tot een lager
kindertal bij vrouwen die geen betaald werk verrichten, maar een verklaring
daarvoor wordt niet gegeven. Voor vrouwen die wel betaald werken is het
verband tussen kindertal en de kosten van kinderopvang niet significant.
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Over het algemeen valt op grond van de hierboven beschreven literatuur te
verwachten dat uitbreiding van de kinderopvangvoorzieningen zal leiden tot
een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Vrouwen zullen na de
geboorte van het eerste kind in grotere getale blijven werken als voldoende
kinderopvang beschikbaar is; ook zullen zij vermoedelijk meer uren (blijven)
werken. Over de effecten van kinderopvang op de gezinsvorming bestaat geen
eensgezindheid onder de verschillende auteurs. Duidelijke aanwijzingen voor
een toename van het gemiddeld kindertal ontbreken. Wellicht heeft het beleid
zoals Heitlinger aangaf zowel een geboortenbevorderend effect, namelijk voor
vrouwen die toch al (zouden blijven) participeren op de arbeidsmarkt, als een
geboortenbeperkend effect (voor vrouwen die in tegenstelling tot voorheen nu
weI blijven werken) en is het uiteindelijk effect per saldo nihil. Effecten van de
aanwezigheid van kinderopvang op de timing van de geboorte van het eerste
kind zijn in de besproken literatuur niet aan de orde gekomen. Over de vraag
of aanwezigheid van kinderopvang ook gevolgen heeft voor relatievorming en -
ontbinding zijn in de literatuur geen aanwijzingen gevonden.

5.3 Uitbreiding van verlofregelingen

Verschillende onderzoekers hebben nagegaan wat voor effecten op de levens-
loop van vrouwen te verwachten zijn van uitbreiding van zwangerschaps- en
bevallingsverlof en van ouderschapsverlof. Ook hier is de aandacht vooral
gericht op de gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Op grond van onderzoek in Scandinavische landen wordt veelal geconclu-
deerd dat gunstige verlofregelingen in sterke mate bijdragen aan de hoge
arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen. Een voorbeeld hiervan is
Bernhardt die stelt dat 'with the generous rules for maternity leave that exist in
Sweden and the relative ease with which a new job could be found, at least
during the 1970s, "home leaves" can sometimes last well over a year without
the woman really withdrawing from the labour market for good. This is one
important reason behind the emerging "combination strategy" in Sweden'
(Bernhardt 1987: 8).

Uit onderzoeken in Nederland en Belgie blijkt echter dat men Diet erg
optimistisch is over de effecten van uitbreiding van verlofregelingen. In een
studie over de nieuwe regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof
concludeert Van Amstel (1992), dat de beslissing om weI of niet te blijven
werken na de bevalling niet aantoonbaar door de nieuwe regeling beinvloed is.
Aangezien de verlofperiode nog betrekkelijk kort is, zeker vergeleken met
Scandinavische landen, lijkt mij dit geen vreemde bevinding. Volgens Van
Amstel wijzen de gegevens erop dat de keuze om te blijven werken vooral
wordt bevorderd door de omgeving waarin men werkt. Dat wil zeggen, een
omgeving waarin het niet ongewoon is dat men als jonge moeder blijft werken
en waar het met name op een aantal essentiele punten, zoals werkuren en/of
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werktijden aanpassen, voor de vrouwen makkelijker wordt gemaakt om de
combinatie van het verzorgen van kinderen met betaald werk te realiseren.

Wat betreft het ouderschapsverlof blijkt uit een recent verschenen evaluatie
dat het gebruik daarvan tegenvalt vergeleken met hetgeen tevoren werd
verwacht. Slechts 27% van de vrouwen die een kind hebben gekregen sinds de
inwerkingtreding van de Wet op het ouderschapsverlof heeft ouderschapsverlof
opgenomen (van de mannen 11%). Vaker gaan vrouwen direct in deeltijd
werken (31%). Overigens gaat ook ruim de helft van de vrouwen die weI
verlof hebben opgenomen na afloop daarvan structureel minder uren werken.
Van de vrouwen die (nog) geen ouderschapsverlof hebben opgenomen maar
hebben doorgewerkt (25%), zijn er veel (hoeveel is niet vermeld) die al in
deeltijd werkten. Helaas is niet nagegaan in hoeverre het al dan niet gebruik
bepaald wordt door de drempels in de wetgeving (met name de 20-uursgrens).
Het meest genoemde motief om ouderschapsverlof op te nemen is (zowel bij
vrouwen als bij mannen) de wens om tijdelijk meer vrij te hebben voor de
kinderzorg. "Ouderschapsverlof speelt voor vrouwen dus niet zozeer een rol in
de afweging tussen stoppen met werken of niet, maar lijkt veel meer betekenis
te hebben voor werkende ouders, vrouwen en mannen, die niet van plan zijn
om te stoppen met werken maar tijdelijk minder willen werken om v~~r een
kind te kunnen zorgen" (Ministerie van Sociale Zaken 1994: 11).

Ook Elchardus en Martin (1985) zijn sceptisch over het effect van ouder-
schapsverlof. Zij merken op dat een 'opvoedersverlof' voor vrouwen in
kwalitatief minder gewaardeerde banen weI eens de eerste stap tot een uittrede
uit de arbeidsmarkt kan zijn, gezien het sterke effect van de beroepssituatie op
de beroepsverbondenheid. Om dezelfde reden is het volgens hen evenmin zeker
dat veel vrouwen met kwalitatief aantrekkelijke banen, van een opvoedersverlof
gebruik zouden maken. 'De garantie van een heropname in hetzelfde statuut
(oo.) biedt geen compensatie voor een aantal van de redenen van de grote
beroepsverbondenheid: de accumulatie van ervaring en het contrast met het
huishoudelijk werk' (Elchardus en Martin 1985: 332).

De effecten van (uitbreiding van) ouderschapsverlof hangen sterk samen met
de vraag of dit verlof al dan niet betaald is. Uit onderzoek van Pelzer en
Miedema (1992) onder werknemers en ex-werknemers die in 1991 een kind
hebben gekregen blijkt dat slechts 15,6% van de respondenten gebruik maakt
van ouderschapsverlof. Wanneer een onderverdeling wordt gemaakt tussen
werknemers van wie het verlof betaald is (binnen de onderzoekspopulatie is dat
aIleen bij de overheid) en de rest, blijkt dat van degenen in overheidsdienst
98,3% gebruik maken van ouderschapsverlof, terwijl dit bij de overige respon-
denten slechts 6,2% betreft. Uit de evaluatie van de Wet op het ouderschaps-
verlof (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1994) blijkt boven-
dien, dat bijna 40% van degenen die (nog) geen verlof hebben opgenomen dit
niet doen omdat het financieel niet haalbaar is, of omdat zij Diet in inkomen
achteruit willen gaan. Overigens komt dit evaluatie-onderzoek vergeleken met
Pelzer en Miedema met een veel lager percentage dat daadwerkelijk verlof
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opneemt bij een betaalde verlofregeling (namelijk 28,7%). In het verlengde van
de bevindingen mag echter aangenomen worden dat met betaling van het
ouderschapsverlof een belemmering voor het combineren van een baan met de
zorg voor kinderen wordt weggenomen, terwijl dat voor onbetaald verlof
nauwelijks opgaat. Interessant is overigens dat dit voor mannen in veel sterkere
mate geldt dan voor vrouwen. 'Het verlofpercentage van vrouwen is bij betaald
verlof bijna twee keer zo hoog als bij onbetaald verlof. Bij mannen is het
verlofpercentage echter bijna zeven keer zo hoog als bij onbetaald verlof
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1994: 3).

Tenslotte is nog van belang te verrnelden dat uit de wetsevaluatie blijkt dat
er nauwelijks verschil is in de hoogte van het inkomen tussen verlofgangers en
niet-verlofgangers. Het is echter weI zo dat verlofgangers vaker een partner
hebben die meer verdient, dan de werknemers die geen verlof hebben opgeno-
men. Verlofgangers hebben in meer gevallen een hoger 'gezinsinkomen' dan
de niet-verlofgangers. Daarrnee blijkt ouderschapsverlof vooral opgenomen te
worden door de hogere sociaal-economische milieus.

Welke demografische gevolgen kunnen verwacht worden van uitbreiding van
verlofregelingen? Bosman (1989) constateert op grond van attitude-onder-
zoeken dat de mogelijkheid om tijdelijk aileen 'gezinsarbeid' te verrichten met
behoud van een deel van het loon, aantrekkelijk wordt geacht. Het is volgens
hem echter niet duidelijk of van ouderschapsverlof ook een (stimulerende)
invloed op de gezinsvorrning uitgaat. Op basis van intemationaaI vergelijkend
onderzoek kan volgens Erler e.a. (1982)30 wel verrnoed worden dat een
timing-effect op zal treden: het ouderschapsverlof zou wel het tijdstip van de
geboorte bemvloeden maar niet het aantal kinderen. Ook andere onderzoeken
die Bosman aanhaalt bieden enige ondersteuning voor dit verrnoeden.

Deze conc1usie wordt bevestigd in het eerder genoemde onderzoek van
Gauthier (1992). Zij constateert voor de situatie in Zweden dat in het aIgemeen
bezien maatregelen die het combineren van betaald werk met de zorg voor
kinderen beter mogelijk maken, een positief effect hebben op de gezinsvor-
mingo Het uitgebreide stelsel van verlofregelingen blijkt daarbij vooral van
invloed te zijn op de timing van de geboorten. Er treedt echter geen verande-
ring op in het totaaI aantal kinderen dat vrouwen krijgen.

Een belangrijk probleem bij het bezien van de invloed van uitbreiding van
verlofregelingen is dat een dergelijke maatregel in veel gevallen ingevoerd
wordt in combinatie met andere beleidsmaatrege1en, zoals financiele ondersteu-
ning van ouders en uitbreiding van kinderopvang. Wanneer er vervolgens
veranderingen gesignaleerd worden in de gezinsvorming, is het moeilijk om
aan te geven in hoeverre die een gevolg zijn van invoering of uitbreiding van
de verlofregelingen.

30 Aangehaald in Bosman 1989.
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Uit het bovenstaande valt af te leiden dat uitbreiding van verlofregelingen op
zich vermoedelijk geringe effecten zal hebben op de levensloop van vrouwen.
Wat de arbeidsparticipatie betreft wijzen de onderzoeken op het relatief geringe
belang van verlofmogelijkheden vergeleken met meer aIgemene kenmerken van
de werkomgeving en de aantrekkelijkheid van het werk. Daar komt bij dat
verlofregelingen weliswaar tijdelijk uitkomst kunnen bieden, maar geen
structurele oplossing geven voor het combineren van betaald werk met de zorg
voor kinderen. Wanneer verlofregelingen betaald zijn, zullen zij er eerder toe
leiden dat vrouwen hun baan behouden, dan wanneer dat Diet het geval is. Wat
betreft de mogelijke effecten op de gezinsvorrning die volgens de literatuur te
verwachten zijn van verlofregelingen blijken er geen aanwijzingen te zijn om
aan te nemen dat het gemiddeld kindertal zal veranderen. WeI is het mogelijk
dat de timing van de geboorten vervroegd wordt, ouders er met andere woor-
den eerder toe overgaan kinderen te krijgen. Zoals uit de weergave van het
onderzoek van Elchardus en Martin blijkt is ook een dergelijk effect echter
onzeker. Het is zoals zij aangeven nog maar de vraag of vrouwen met kwalita-
lief aantrekkelijke banen weI gebruik zullen maken van een dergelijke verlof-
regeling. Over eventuele gevolgen die uitbreiding van verlofregelingen kan
hebben op de relatievorming en -ontbinding zijn in de literatuur geen aanwij-
zingen gevonden.

5.4 Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Met het begrip flexibilisering van de arbeidsorganisatie wordt vaak een breed
scala aan maatregelen aangeduid zoals: glijdende werktijden, arbeidstijdverkor-
ting in de vorm van vrij op te nemen uren, vrijwillige en omkeerbare deeltijd-
arbeid, diverse verlofregelingen en loopbaanonderbreking voor een langere
peri ode ten behoeve van zorgtaken.

Er is weinig bekend over de gevolgen van flexibilisering voor de Ievensloop
van vrouwen. WeI is duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan variabele
en/of verkorte werktijden per dag door ouders met jonge kinderen (Rozendaal
e.a. 1985; Pelzer en Miedema 1992). Oil wordt bevestigd door het onderzoek
van Van Amstel (1992). Daarin komt naar voren dat flexibilisering een
belangrijke rol speelt bij de keuze om weI of Diet te blijven werken na de
geboorte van een kind. Vande vrouwen die na de bevalling zijn gestopt met
werken, stond bij tweederde dit besluit al bij voorbaat vast. (Dit blijken vooral
vrouwen te zijn die gaan bevallen van hun eerste kind). Bij de overige vrou-
wen die stoppen met werken (ruim een derde deel), is dit besluit vooral het
gevolg van praktische problemen: zij konden na de bevalling Diet rninder uren
of met andere werktijden gaan werken en/of konden geen goede of betaalbare
kinderopvang regelen. Ook onder de vrouwen die na de bevalling wel zijn
blijven werken, bevinden zich veel vrouwen voor wie 'flexibilisering' een
belangrijk punt is geweest. Zo heeft bijvoorbeeld bijna tweederde van de
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werkende jonge moeders hun werkuren of werktijden na de bevalling aange-
past, waaronder bijna de helft door definitief minder uren te gaan werken.

Er is rnij nauwelijks literatuur bekend waarin wordt onderzocht of flexibilise-
ring demografische effecten heeft. Alleen Sundstrom en Stafford (1992) en
Gauthier (1992) gaan hier aan de hand van de situatie in Zweden op in.
Volgens Sundstrom en Stafford (1992) hebben flexibele werktijden in combi-
natie met het uitgebreide stelsel van verlofregelingen en de beschikbaarheid
van gesubsidieerde kinderopvang geleid tot verlaging van de kosten van
kinderen. Dit is volgens hen een van de redenen van het relatief hoge kindertal
in Zweden. Volgens Gauthier (1992) heeft flexibilisering echter, evenals
uitbreiding van de verlofregelingen, aIleen gevolgen voor de timing van de
geboorten.

Wellicht kan op grond van de literatuur worden verondersteld dat flexibilise-
ring ook in Nederland enige invloed zal hebben op de timing van geboorten.
Het onderzoek van Van Amstel laat zien dat een aanzienlijke groep vrouwen
eigenlijk niet wilde stoppen met werken, maar zich om praktische redenen
genoodzaakt zag dat toch te doen. Het is mogelijk dat deze vrouwen het
krijgen van het eerste kind om die reden enige tijd hebben uitgesteld en dat
flexibilisering ertoe zal bijdragen dat vrouwen eerder kinderen krijgen. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat flexibilisering zal leiden tot verandering van het
gemiddeld kindertal, hooguit wanneer dat wordt ingevoerd in combinatie met
andere maatregelen. Of flexibilisering effecten heeft op relatievorming en -
ontbinding wordt in de literatuur Diet duidelijk.

5.5 Financiele maatregelen

Er is in onderzoek vrij veel aandacht besteed aan de invloed van allerlei
soorten financiele toelagen op de arbeidsparticipatie en gezinsvorming van
vrouwen. Dit betreft echter zelden maatregelen die getroffen worden ter
vergroting van de econornische zelfstandigheid van vrouwen door deelname
aan betaalde arbeid. In de meeste gevallen onderzocht men zogenaamde 'cash
benefits': toelagen in verband met het krijgen van kinderen (hierna te noemen
'financiele toelagen'). Omdat er nauwelijks literatuur is over de effecten van
individualisering van inkomens, maar de literatuur over financiele toelagen
wellicht aanwijzingen op kan leveren over een mogelijk effect van die indivi-
dualisering, zal ik deze literatuur hier kort bespreken.

De diversiteit aan financiele toelagen tussen verschillende landen is groot.
Hieronder vallen onder meer kinderbijslag, uitkering bij de geboorte (eventueel
verschillend per kind), belastingvoordelen voor ouders met kinderen, uitkerin-
gen voor alleenstaande moeders en dergelijke. Niet alle landen kennen dezelfde
soorten toelagen en bovendien bestaan er grote verschillen in de regelingen,
bijvoorbeeld wat betreft het al of Diet inkomensafhankelijk zijn van de regelin-
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gen, wie in aanmerking komen en de hoogte van de toelagen. Deze grote
verscheidenheid bemoeilijkt het vergelijken van (de effecten van) verschillende
regelingen in diverse landen. Met enige voorzichtigheid kunnen uit de literatuur
echter weI enkele conc1usies getrokken worden over de effecten van financiele
maatregelen.

Ik bezie allereerst de effecten op de arbeidsparticipatie. In het algemeen
lijken hogere financiele toelagen een negatieve invloed te hebben op de
arbeidsparticipatie van vrouwen (zie onder anderen Blau en Robins 1989;
Robins en Blau 1991; Ermisch 199131

). Dergelijke toelagen blijken de uittrede
van vrouwen uit het arbeidsproces te bevorderen.

Met uitzondering van de kinderbijslag kent Nederland eigenlijk niet van dit
soort directe 'cash benefits' die gericht zijn op het verlagen van de kosten van
kinderen. Nederland kent daarentegen wel een groot aantal inkomensregelingen
die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het zijn vooral
deze regelingen waarvan afschaffing bepleit wordt met het oog op vrouwen-
emancipatie. De regelingen waarom het gaat vallen uiteen in drie typen. Ten
eerste bestaan er diverse impliciete partnerheffingen. Dit zijn regelingen die het
inkomen van de ene partner koppelen aan dat van de andere partner, zodat een
stijging van het inkomen van de ene partner leidt tot een extra heffing voor de
andere partner. Voorbeelden hiervan zijn: de overdraagbare basisaftrek in de
loon- en inkomstenbelasting; de Toeslagenwet; en de Algemene Bijstandswet.
Ten tweede hebben vrouwen vaker dan mannen een arbeidsovereenkomst die
niet valt onder artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen betekent dat
men geen recht heeft op bescherming door de sociale werknemersverzekerin-
gen. Voorbeelden zijn: huisboudelijk personeel dat op rninder dan drie dagen
werkt; alfahulpen; thuiswerkers; en afroepcontractanten. Tenslotte bestaan er
diverse inkomensafhankelijke subsidies die mensen ontmoedigen deel te nemen
aan de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: individuele huursubsidie; de regeling voor
prerniekoopwoningen; ouderbijdragen voor kinderdagverblijven.

In verschillende publikaties beeft Bruyn-Hundt (o.a. 1990; 1991) aangetoond
dat al deze regelingen vrouwen ontmoedigen te participeren op de arbeids-
markt. Vooral vrouwen met een relatief geringe verdiencapaciteit zullen zicb
volgens haar bij de beslissing om weI of niet toe te treden tot de arbeidsmarkt
afvragen hoeveel zij daardoor toevoegen aan het netto gezinsinkomen. Bruyn-
Hundt en Van der Linden (1989, 1990) laten bovendien zien dat in landen met
een systeem van geindividualiseerde belastingbeffing en/of sociale zekerbeid,
de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt bevorderd. Dit effect wordt ook in
andere onderzoeken aangetroffen (zie bijvoorbeeld Sundstrom en Stafford
1992).

De volgende vraag is nu wat de effecten zijn van financiele maatregelen op
demografisch gedrag. Ik ga eerst weer in op de effecten van financiele toela-

31 Aangehaald in Gauthier 1993.
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gen. De veronderstellingen die veelal ten grondslag liggen aan onderzoeken
naar de invloed van financiele maatregelen op gezinsvorming zijn afkomstig uit
de 'new home economics' en gecentreerd rond het concept 'kosten van
kinderen'. De redenering is dan: hoe hoger deze kosten, hoe lager de vraag
naar kinderen en hoe hoger het niveau van de 'benefits' die de kosten van
kinderen verlag en, hoe hoger de vraag naar kinderen. Meerdere onderzoeken
bieden steun voor deze redenering: hogere financiele toelagen leiden tot een
hoger gemiddeld kindertal per vrouw (Ekert 1986; Blanchet 1987; Blau en
Robins 1989; Gauthier 1991, 1992). Het effect is volgens de auteurs echter
gering. Op basis van onderzoek in 22 landen stelt Gauthier bijvoorbeeld dat
'increasing direct cash transfers by 25% (from their average value) would
increase total fertility rate by 0.02 child per woman' (Gauthier 1992: 20).

Er zijn eveneens publikaties die erop duiden dat, naast een effect op het
gemiddeld kindertal, een effect op de timing van geboorten plaatsvindt. Zo
constateert Ermisch (1988) op basis van onderzoek in Groot Brittannie dat
hogere financiele toelagen een positief effect hebben op de gezinsgrootte,
doordat zij de geboorte van een derde en vierde kind bevorderen, maar dat
dergelijke benefits er ook toe leiden dat vrouwen eerder kinderen krijgen. Ook
uit onderzoek van Barmby en Cigno (198832

), uitgevoerd op basis van Britse
data, blijkt sprake te zijn van een effect op de timing van geboorten. In dit
onderzoek blijkt echter dat financiele toelagen leiden tot een lager gemiddeld
kindertal, hetgeen in strijd is met de hiervoor genoemde bevindingen van
Ermisch.

Mij is geen literatuur bekend waarin wordt ingegaan op de demografische
implicaties van financiele maatregelen die expliciet gericht zijn op het indivi-
dualiseren van inkomens. Het is nu de vraag of de literatuur over effecten van
financiele toelagen daar aanknopingspunten voor biedt. Voortbordurend op de
'new home economics' die ten grondslag liggen aan bovengenoemde onderzoe-
ken, moet bepaald worden wat het effect van individualisering van inkomens is
op de kosten van kinderen. Het zal daarbij gaan om een indirect effect.
Individualisering van inkomens vergroot het financiele nut van arbeidsdeelna-
me van vrouwen. Wanneer vrouwen niet op de arbeidsmarkt participeren
omdat zij hun kinderen verzorgen, gaat dat gepaard met inkomensverlies. De
kosten van kinderen worden daardoor hoger. In het verlengde van de gepresen-
teerde onderzoeksliteratuur kan dat betekenen dat met individualisering van
inkomens het kindertal zal dalen (minder derde en vierde kinderen) en dat
vrouwen het krijgen van kinderen vaker uit zullen stellen.

Ter afsluiting van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat individualise-
ring van inkomens vermoedelijk zal leiden tot toenarne van de arbeidspartici-
patie van vrouwen. Of een dergelijk beleid ook gevolgen heeft voor de
gezinsvorming is minder duidelijk; als er al een effect optreedt zal dit (gezien

32 Aangehaald in Gauthier 1993.
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de literatuur over effecten van financiele toelagen) vermoedelijk klein zijn: het
aantal grote gezinnen zal wellicht afnemen en vrouwen zullen de geboorte van
het eerste kind vaker uitstellen. Over de vraag welke effecten dergelijke
maatregelen hebben op de relatievorming en -ontbinding, heb ik geen literatuur
gevonden.

5.6 Samenvatting en conc1usies

In het voorafgaande is duidelijk geworden dat de verschillende maatregelen
allemaal effect bebben op de levensloop van vrouwen. Aile typen maatregelen
zullen ertoe leiden dat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen toeneemt. De
effecten op de gezinsvorming zijn (voor zover bekend) gering en betreffen
soms bet kindertal, soms de timing van de geboorten en soms beiden. Over de
eventuele effecten van de verschillende beleidsmaatregelen op de relatievor-
rning en -ontbinding is geen literatuur gevonden.

De effecten van de afzonderlijke typen maatregelen zoals die in de literatuur
naar voren komen, vat ik hieronder kort samen. Voor zover de literatuur daar
aanknopingspunten voor biedt, probeer ik - voortbouwend op de door mij
geconstrueerde typologie van vrouwen - aan te geven of de effecten mogelijk
verschillend zullen zijn voor diverse categorieen vrouwen.

Uitbreiding van kinderopvang leidt tot een toename van de arbeidsparticipa-
tie van vrouwen. Meer vrouwen zullen blijven werken na de geboorte van het
eerste kind en bovendien blijven vrouwen meer uren werken. Dit effect valt
volgens de literatuur vooral te verwachten bij vrouwen uit de Iagere sociale
klasse. Kijkend naar mijn typologie zijn de Iaag opgeleide vrouwen vooral te
vinden in de categorie moederschapsgerichte vrouwen, wat zou betekenen dat
vooral hun arbeidsparticipatie toe zal nemen. Daar staat echter tegenover dat
deze vrouwen in principe zelf voor hun kinderen willen zorgen en geen
gebruik willen maken van kinderopvang. Dit maakt het optreden van een
dergelijk effect in deze categorie twijfelachtig. Het is wellicht reeler om te
verwachten dat de arbeidsparticipatie van de combinatiegerichte vrouwen zal
toenemen, en dan met name van de lager opgeleiden onder hen. Ook de
verwachting dat de werkgerichte vrouwen meer zullen (blijven) werken is
twijfelachtig. Deze vrouwen werken in de huidige situatie al veel, een toename
valt bij hen dan ook niet direct te verwachten.

De publikaties geven geen definitief uitsluitsel over de mogelijke gevolgen
voor het gerniddeld kindertal. Het is mogelijk dat het effect zoals HeitIinger
(1991) suggereerde zowel geboortenbeperkend als geboortenbevorderend is,
afhankelijk van de categorie vrouwen die het betreft. Vrouwen die toch al
(zouden blijven) werken, in rnijn typologie de werkgerichte vrouwen, krijgen
wellicht meer kinderen nu dit gemakkelijker te combineren is met betaald
werk. Of dit een gevolg zal zijn van een afname van kinderloosheid of van een
toename van het aantal kinderen dat vrouwen krijgen, of van een combinatie
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van beiden is onduidelijk. Vrouwen daarentegen die in de nieuwe situatie weI
zullen (blijven) werken - combinatiegerichte en misschien ook moederschaps-
gerichte vrouwen - krijgen wellicht minder kinderen. Voor hen kan dit beteke-
nen dat kinderloosheid toeneemt, maar het kan ook betekenen dat de vrouwen
die kinderen krijgen er minder krijgen. In de literatuur is geen inforrnatie
gevonden over de gevolgen van uitbreiding van de kinderopvang voor de
timing van geboorten.

Een beleid dat bestaat uit uitbreiding (en betaling) van verlofregelingen zal
waar het gaat om de gezinsvorrning naar verwachting aIleen invloed hebben op
de timing van de geboorten. Het tijdstip waarop vrouwen hun eerste kind
krijgen zal vervroegen. Aangezien de uitstellers vooral te vinden zijn in de
categorie werkgerichte vrouwen zaI dit effect wellicht vooraI voor hen gelden.
Bij andere vrouwen lijkt het optreden van dit effect minder waarschijnlijk. Het
uiteindelijke kindertal zal volgens de literatuur niet veranderen aIs gevolg van
een dergelijk beleid. Hypotbesegewijs kan echter gesteld worden dat voor
degenen waar in de huidige situatie uitstel tot afstel Ieidt (een deel van de
werkgerichte vrouwen), met de vervroeging van de timing van de geboorte van
de eerste geboorte de kinderloosheid afneemt en daarmee het gemiddeld
kindertal stijgt.

Vrouwen zullen naarmate de verlofregeling beter is (een tangere periode
bestrijkt en betaald is) in grotere getale blijven werken na de geboorte van het
eerste kind. Er zijn enkele aanwijzingen gevonden voor het optreden van een
mogelijk uiteenlopend effect voor verschillende categorieen vrouwen. Voor
lager opgeleide vrouwen (die vooral te vinden zijn onder de moederschapsge-
richte vrouwen) betekent dit wellicht de eerste stap naar uittrede uit de arbeids-
markt. Hoger opgeleide vrouwen (die meestaI werkgericht zijn) zullen wellicht
geen gebruik maken van een dergelijke regeling, waardoor geen effect bij hen
optreedt. Maar ook ais zij dat weI zouden doen brengt dit geen verandering
teweeg in hun arbeidsparticipatie (zij blijven toch aI meestal werken). Combi-
natiegerichte vrouwen tenslotte zullen wellicht dankzij invoering van een
betaaId ouderschapsverlof vaker hun baan behouden.

Flexibilisering van de arbeidsorganisatie zaI ertoe bijdragen dat minder
vrouwen stoppen met hun baan na de geboorte van het eerste kind. Dit gedrag
komt in de huidige situatie vooraI voor bij combinatie- en moederschapsgerich-
te vrouwen. Bij die vrouwen zaI vermoedelijk dan ook een stijging van de
arbeidsparticipatie te zien zijn. Wei zullen zij (eventueel tijdelijk) minder uren
gaan werken. De effecten op de gezinsvorrning, als die er aI zijn, zullen met
name de timing van de geboorten betreffen: vrouwen krijgen eerder kinderen
dan zonder invoering van een flexibeler arbeidsorganisatie het gevaI zou zijn.
EvenaIs bij het effect van uitbreiding van verlofregelingen geldt dit verrnoede-
lijk alleen voor de werkgerichte vrouwen. AIleen bij deze vrouwen zaI wellicht
een vervroeging van het ouderschap te verwachten zijn en in het verlengde
daarvan (evenaIs bij uitbreiding van verlofregelingen) een afname van de
kinderloosheid.
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Individualisering van inkomens tenslotte zal evenals de andere beleids-
maatregelen leiden tot een toename van de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen. Zoals ook eerder ter sprake kwam werken de werkgerichte vrouwen
ook in de huidige situatie al veel, een toename in deze categorie is dan ook
twijfelachtig. De effecten op de gezinsvorming zijn gekoppeld aan de stijging
van de arbeidsparticipatie. Voor die categorieen vrouwen waar de arbeids-
participatie toeneemt valt wellicht een daling van het kindertal en uitstel van
het ouderschap te verwachten.

De bovenstaande samenvatting is schematisch weergegeven in tabel 5.1. Bij
lezing van de tabel dient bedacht te worden dat het vooral hypotheses zijn die
hier gepresenteerd worden. De aanwijzingen in de literatuur zijn beperkt, zeker
waar het gaat om verschillende categorieen vrouwen. In het slothoofdstuk
zullen de hypotheses vergeleken worden met de effecten zoals die door de
deskundigen in het Delphi-project verwacht worden.

Tabel 5.1 Schematische weergave van mogelijke effecten van verschil-
lende beleidsmaatregelen op de levensloop van drie typen
vrouwen"

Kinderop- Verlofre- Flexibi- Individu-
yang gelingen lisering alisering

Werkgerichte vrouwen:
- arbeidsparticipatie Ci) (i)
- timing ouderschap ? ,1 ,1 ?
- kindertal t i r ?

Combinatiegerichte vrouwen:
- arbeidsparticipatie t t t t
- timing ouderschap ? t
- kindertal ,1 ,1

Moederschapsgerichte vrou-
wen: (i) ,1 i t
- arbeidsparticipatie ? i
- timing ouderschap C,1) ,1
- kindertal

i = stijging of uitstel
,1 = daling of vervroeging
. = geen effect
? = geen aanwijzingen voor een effect zijn gevonden
C .. ) = een indicatie tussen haakjes duidt erop dat het effect twijfelachtig is

33 In de tabel zijn geen effecten op de relatievonning en -ontbinding opgenomen,
aangezien daar in de literatuur geen aanwijzingen over gevonden zijn.
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Voordat ik overga naar de beschrijving van het Delphi-project vergelijk ik nog
kort de uitkomsten van deze literatuurstudie over de effecten van beleid met de
hoofdlijnen van het theoretisch referentiekader (zie hoofdstuk 2). Hierbij vaIt
op dat in de besproken literatuur aileen ingegaan wordt op een mogelijk effect
op het feitelijk gedrag van vrouwen. Of het effect ook de houding van vrouwen
zal veranderen komt Diet aan de orde. Het is echter mogelijk dat de verande-
ring in de 'bestaansvoorwaarden' die verschillende vonnen van beleid met zich
meebrengen, leidt tot een verandering in de habitus van vrouwen. Bijvoorbeeld
een situatie waarin kinderopvang ruim voorhanden is en in grote mate gebruikt
wordt, kan ertoe leiden dat veel vrouwen dit ook voor zichzelf een acceptabeler
of aantrekkelijker optie vinden. De verandering van deze houding kan beteke-
nen dat sommige vrouwen - in termen van mijn typologie - van type verande-
ren, bijvoorbeeld van moederschapsgericht combinatiegericht worden. Dit soort
verschuivingen tussen de typen kan op haar beurt over het geheel gezien
demografische veranderingen teweeg brengen. Als bijvoorbeeld de categorie
werkgerichte vrouwen groeit, zal de arbeidsparticipatie van vrouwen (over het
geheel bezien) toenemen en vermoedelijk ook de kinderloosheid. In het vervolg
van dit onderzoek zal ook het optreden van dergelijke verschuivingen tussen de
categorieen vrouwen nader aan de orde gesteld worden.
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6 Het scenarioproject

6.1 Inleiding

Zoals ik in hoofdstuk 1 heb beschreven heeft dit onderzoek de vorrn van een
scenarioproject dat bestaat uit vier onderdelen: uitvoeren van de basisanalyse,
opstellen van beleidsscenario's, ontwikkelen van een contextscenario, analyse-
ren van de effecten van de verschillende beleidsscenario's. Hoofdstuk 6 vormt
de overgang van het uitvoeren van de basisanalyse (hoofdstukken 2 tot en met
5) tot het analyseren van de effecten van de verschillende beleidsvarianten
(hoofdstuk 7). Om over te kunnen gaan tot het analyseren van de effecten is
het, afgezien van het opstellen van de beleids- en contextscenario's, nodig aan
te geven welke techniek daarbij gehanteerd zal worden.

Voor de uitvoering van scenarioprojecten zijn diverse soorten hulptechnie-
ken beschikbaar. In de volgende paragraaf beschrijf ik deze technieken en
bezie welke techniek zich het best leent voor dit onderzoek. De uiteindelijk
gekozen techniek (Delphi) bespreek ik daarna meer uitvoerig om tevens in te
gaan op de concrete vorrngeving van het Delphi-project. Eerst schets ik de
beleids- en contextscenario's die in het project gehanteerd worden en vervol-
gens ga ik in op de uiteindelijke opzet en uitvoering van het Delphi-project. De
uitkomsten van het Delphi-project komen in het volgende hoofdstuk aan de
orde.

6.2 Hulptechnieken bij scenarioprojecten

Er zijn vele soorten technieken die gebruikt worden bij scenarioprojecten. Deze
technieken verschillen in de mate waarin er sprake is van een kwantitatieve,
statistische analyse of van een kwalitatieve analyse. De keuze van een bepaalde
techniek hangt onder meer af van het doel van het scenarioproject, de zeker-
heid van de beschikbaarheid van benodigde gegevens, de termijn waarop het
project betrekking heeft en uiteraard de randvoorwaarden die inherent zijn aan
het project, zoals de beschikbare personele en financiele rniddelen.

Kwantitatieve technieken (bijvoorbeeld trend-extrapolatie en econometrische
modellen) kunnen worden gebruikt wanneer de relevante factoren te kwantifi-
ceren zijn, voldoende data beschikbaar zijn over het heden en verleden en kan
worden aangenomen dat de ontwikkelingen uit het verleden zich in de toe-
komst zullen voortzetten. Kwalitatieve technieken (zoals brainstorming en
Delphi) worden daarentegen vooral toegepast wanneer het gaat om niet-
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kwantificeerbare factoren, de gegevens over het verleden slechts in beperkte
mate beschikbaar zijn of wanneer de verwachting dat de huidige trends zich
voort zullen zetten onzeker is.

Zoals uit de vorige hoofdstukken valt af te lezen zijn onvoldoende gegevens
beschikbaar om binnen dit scenarioproject uitsluitend gebruik te maken van
meer kwantitatieve technieken. Er zijn in de literatuur weI gegevens voorhan-
den over ontwikkelingen in de levensloop van vrouwen in de afgelopen
decennia, maar niet over ontwikkelingen bij verschillende typen vrouwen zoals
die onderscheiden zijn op basis van hun gezins- en beroepsorientatie. Ook is de
informatie beperkt over de effecten van beleid op de verschillende aspecten
van de levensloop. Verschillende vonnen van beleid zijn bovendien nog niet of
nauwelijks in Nederland toegepast, waardoor historische vergelijking en extra-
polatie nauwelijks mogelijk zijn. Het gebruik van een meer kwalitatieve
techniek ligt daarom meer voor de hand. De kwantitatieve informatie zal, voor
zover die beschikbaar is, uiteraard wel gebruikt kunnen worden in het vervolg
van het scenarioproject. Deze gegevens kunnen dienen als achtergrondinforma-
tie bij de meer kwalitatieve technieken.

De meest gehanteerde kwalitatieve technieken in scenario-onderzoek zijn
brainstorming en Delphi, door Van Doorn en Van Vught gevat onder de term
"SIG-technieken" (SIG staat voor Subjectieve Iteratieve Groepsprocessen) (Van
Doom en Van Vught, 1978). Deze twee technieken zal ik hierna toelichten.
Andere 'kwalitatieve' technieken die als hulprniddel in scenario-onderzoek
gebruikt worden zal ik niet bespreken aangezien zij niet geschikt zijn voor dit
scenarioproject. Het betreft technieken voor het kiezen tussen alternatieven
(morfologische analyse), voor het beoordelen van de consistentie van scenario's
(consistentie-rnatrices) of voor het inschakelen van kansberekeningen in
scenario-onderzoek (cross-impact -analyse)".

Brainstorming is een techniek die ontworpen is om in korte tijd een groot
aantal ideeen te verzamelen. Een aantal personen die geselecteerd zijn op grond
van hun deskundigheid en inventiviteit wordt bijeengebracht en brengt ideeen
naar voren over het onderwerp van bespreking. De gedachte achter deze
techniek is dat wanneer zo te werk wordt gegaan er altijd een aantal goede
voorstellen op tafel komt. In scenarioprojecten is brainstorming vooral bruik-
baar als hulprniddel voor het ontwerpen van de basisanalyse, toekomstanalyse,
streefbeelden en streefprocessen (Becker e.a. 1981: 173).

De Delphi-techniek is een 'methode waarin kennis en vaardigheden van een
groep deskundigen gecombineerd worden, om voorspellingen te doen over
ontwikkelingen, problemen of variabelen die gehuld zijn in een toekomstwaas
of die een zekere mate van onzekerheid in zich bergen' (Van Doom en Van
Vught 1978: 107). Bij een Delphi-project worden verschillende deskundigen in
meerdere vraagrondes anoniem geraadpleegd. In alle volgende rondes krijgen
zij informatie over de uitkomsten uit de eerdere rondes. Uit onderzoek blijkt

34 Zie voor een bespreking: Becker e.a. 1981; Van Doorn en Van Vught 1987.
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dat Delphi-projecten betrouwbaarder en preciezere voorspellingen opleveren
dan face-to-face-discussiegroepen en dan simpele statistische aggregatie van
opinies van deskundigen (Van Doom en Van Vught 1978: 108; Becker e.a.
1981: 174). De Delphi-techniek leent zich vooral voor 'lange-termijn forecas-
ting van ongestructureerde velden en probleemgebieden' (Van Doom en Van
Vugt 1978: 115).

Hoewel de techniek in eerste instantie is ontwikkeld als hulpmiddel bij het
doen van toekomstvoorspellingen, is Delphi voor meerdere doeleinden te
gebruiken", Voor dit onderzoek is met name het gebruik als beleidsgerichte
Delphi relevant. Een beleidsgerichte Delphi is gericht op realisering van een
van de volgende doelsteIIingen: 'to ensure that all possible options have been
put on the table for consideration; to estimate the impact and consequences of
any particular option; to examine and estimate the acceptability of any particu-
lar option' (Linstone en Turoff 1975: 87).

Aangezien de tweede doelstelling direct aansluit aan bij de doelstelling van
dit scenario-project is gekozen voor gebruikmaking van de Delphi-techniek en
dan in de zin van een beleidsgerichte Delphi. In de volgende paragraaf zal ik
deze techniek meer uitgebreid bespreken.

6.3 De Delphi-techniek

De Delphi-techniek is in het begin van de jaren vijftig ontwikkeld door Dalkey
en Helmer voor de RAND Corporation, als hulpmiddel om, met gebruikmaking
van de opinies van deskundigen, ontwikkelingen in de toekomst te voorspellen.
In het standaardwerk van Linstone en Turoff over de Delphi-techniek wordt
Delphi gekarakteriseerd 'as a method for structuring a group communication
process so that the process is effective in allowing a group of individuals, as a
whole, to deal with a complex problem' (Linstone en Turoff 1975: 3). Het gaat
bij Delphi-projecten in wezen om een soort schriftelijke conferentie. De Delphi
is een hulpmiddel om een geselecteerd panel van anonieme deskundigen tot
een gemeenschappeIijke oordeelsvorming te brengen, zonder dat sprake is van
rechtstreekse onderlinge communicatie. Daartoe krijgen de deelnemende
deskundigen meerdere opeenvolgende vragenlijsten. Bovendien worden zij bij
elke nieuwe vraagronde geconfronteerd met de inzichten van de andere geraad-
pleegde deskundigen.

Een van de uitgangspunten van de Delphi-techniek is dat in kringen van
deskundigen vaak bruikbare latente kennis aanwezig is. Met een Delphi-project
is het mogeIijk om deze latente denkkracht te mobiliseren. 'Door haar over-
zichtelijkheid en de voortdurende mogelijkheid van afgepaste interventies en
bijstellingen kan de methode een proces van stapsgewijze oordeelsvorming
begeleiden en subjectieve ervaringen en opvattingen uittillen boven het

35 Zie voor een beschrijving van de verschillende varianten H.J. van Houten (1988).
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individuele niveau. Door de nadruk op kwaliteit en diepgang van de gebruikte
argumentatie in plaats van op louter kwantitatieve overwegingen, vooral door
confrontatie met hiaten en tegenspraken in hetgeen te berde wordt gebracht,
kan de procedure het 'aankleefeffect' van een meerderheidsopinie doorbreken.
Het uiteindelijke resultaat wordt niet bij meerderheid van stemmen, maar op
gewicht van argumenten vastgesteld' (Van Houten 1985: 108).

In de 'klassieke' Delphi wordt gestreefd naar het bereiken van consensus. In
later ontwikkelde varianten zoals de beleidsgerichte Delphi is het streven echter
veelal gericht op het bereiken van 'stabiliteit in de antwoorden'. Daarbij is het
mogelijk dat minderheidsstandpunten nader uitgewerkt en met argumenten
onderbouwd worden.

Een aantal essentiele kenmerken van de Delphi-techniek zijn: het werken
met anonieme deskundigen, het organiseren van meer dan een vragenronde en
de terugkoppeling van informatie. Deze punten licht ik hier kort toe.

Anonimiteit van de respondenten
In een klassiek Delphi-project worden de verschillende panelleden niet met
elkaar in contact gebracht. Evenmin weten zij wie de andere panelleden zijn.
Er is sprake van een anonieme, schriftelijke discussie. Hoewel aan een anonie-
me inzameling van opinies verschillende nadelen kleven boven het organiseren
van een mondeling debat (zo is directe terugkoppeling van informatie en
verheldering van onduidelijkheden niet mogelijk), is in de methode met opzet
voor anonimiteit gekozen. Diverse redenen spelen daarbij een roi. De deelne-
mers worden niet bemvloed door eventuele dorninantie van bepaalde panelle-
den en zullen rninder geneigd zijn zich bescheiden op te stellen uit ontzag voor
bepaalde andere panelleden. Ook zal het de deelnemers veelal gemakkelijker
vallen bij hun eigen standpunt te blijven en dit standpunt eventueel aan te
scherpen of bij te stellen. Er treedt immers geen openlijk gezichtsverlies op.
Bovendien zullen allerlei machtsmechanismen en belangenconflicten een
minder grote rol spelen dan in groepsbijeenkomsten.

In sommige gevallen wordt in onderzoek afgeweken van dit anonimiteits-
principe. Oat gebeurt bijvoorbeeld wanneer gekozen wordt voor een 'interactie-
ve Delphi'. Hierbij worden de deelnemers in een ruimte bijeengebracht en
voeren zij via de computer hun antwoorden in, die vervolgens direct verwerkt
en teruggekoppeld worden (zie bijvoorbeeld Zanders 1990). Op deze manier is
weI de anonirniteit van de antwoorden gehandhaafd, maar niet die van de
deelnemers. Ook wordt er weI voor gekozen om het anonirniteitsprincipe alleen
in de laatste ronde los te laten en een (mondelinge) groepsbijeenkomst te
organiseren (zie bijvoorbeeld Van de Klashorst en Van Schaik-Colijn 1988 en
Bijl 1991). Dit is meestal ook het geval bij beleidsgerichte Delphi's. 'Partici-
pants in a policy Delphi remain anonymous only during the initial rounds of a
forecasting exercise. After contending arguments about policy alternatives have
surfaced, participants are asked to debate their views publicly' (Dunn 1994:
243).
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OpeenvoIging van vragenrondes en terugrapportage
Een belangrijk kenmerk van de Delphi-techniek is de zogenoemde 'iteratie' of
herhaling. Dit houdt in dat deskundigen in een Delphi-project meerdere keren
vergelijkbare vragen voorgelegd krijgen. De terugkoppeling van de informatie
uit de vorige ronde confronteert de panelleden met de verwachtingen van
andere deskundigen en met de argumentaties waarop die verwachtingen
berusten. De respondenten kunnen op grond daarvan hun perspectief bijstellen
of aanscherpen. Ook kunnen nieuwe aspecten en overwegingen op de voor-
grond komen.

Op basis van de antwoorden van de respondenten en de eventuele verschil-
len daartussen, kan de onderzoeker nieuwe en meer gedetailleerde vragen aan
het panel voorleggen. Het is bovendien mogelijk om in volgende rondes
eventueel verkeerd gestelde of onduidelijke vragen te verbeteren, hetgeen de
betrouwbaarheid van het onderzoeksresultaat vergroot.

Als bezwaren tegen de Delphi-techniek worden vaak uiteenlopende punten naar
voren gebracht. Het is een zeer arbeidsintensieve techniek. Een grote motivatie
en betrokkenheid van de deelnemers is vereist, aangezien er een groot beroep
op hen gedaan wordt. In de praktijk blijkt de non-respons gedurende het
project dan ook vaak hoog te zijn. Gezien het kleine aantal deelnemers aan het
panel, is hun selectie bovendien van grote invloed op de uitkomsten. De
techniek stelt tenslotte ook hoge eisen aan de onderzoeker, die immers een
sturende functie vervult door naar eigen inzichten de gegevens te verwerken en
terug te koppel en.

Bij de concrete vormgeving van mijn Delphi-project is, zoals ik in dit
hoofdstuk duidelijk zal maken, geprobeerd om zo goed mogelijk aan de
bezwaren tegemoet te komen. De begeleidingscommissie van het onderzoek
fungeerde tijdens het verloop van het project als een kritische toezichthouder.

6.4 Beleids- en contextscenario's

Voordat ik overga tot het beschrijven van de concrete opzet en uitvoering van
het Delphi-project is het van belang aan te geven welke beleids- en contextsce-
nario's in het project gehanteerd worden.

6.4.1 De beleidsscenario's

De beleidsscenario's moeten zodanig vorm krijgen dat zij maatregelen omvat-
ten die toegepast of bepleit worden om de economische zelfstandigheid van
vrouwen te vergroten door middel van deelname aan betaalde arbeid. Dit is
immers zoals ik in het eerste hoofdstuk aangaf het beleid waarom het in dit
onderzoek gaat. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de kennis over de
effecten van een dergelijk beleid beperkt is. Om zoveel mogelijk voort te
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kunnen bouwen op deze kennis is besloten om aIleen maatregelen in de
beleidsscenario's op te nemen waarover in de literatuur aanwijzingen zijn
gevonden over de te verwachten effecten. Andere maatregelen, zoals positieve
actie en hero, om- en bijscholing van vrouwen, blijven buiten beschouwing.
ZOalS uit de onderstaande beschrijving blijkt, zijn de verlofregelingen in de
constructie van de beleidsscenario' s samengenomen met de uitbreiding van de
kinderopvang, hoewel het in principe ook mogelijk was geweest deze te
scharen onder 'flexibilisering van de arbeidsorganisatie'. De reden daarvan is
dat zo drie beleidsscenario' s ontstaan, die gebaseerd zijn op verschillende
uitgangspunten. Ik kom hier nog op terug. Het vierde beleidsscenario dat in het
Delphi-project aan de orde komt betreft het zogenoemde integrale beleid. Dit
beleid omvat gelijktijdige invoering van de drie afzonderlijke beleidsscenario's.

Kinderopvang- en verlotbeleid
In de huidige samenleving zijn onvoldoende voorzieningen aanwezig om
betaald werk te kunnen combineren met de verzorging van kinderen. Het
centrale uitgangspunt van dit beleidsscenario is dat de overheid de taak heeft
zodanige voorwaarden te scheppen dat deze combinatie van betaald en onbe-
taald werk beter mogelijk wordt. Daartoe breidt de overheid de voorzieningen
uit die het combineren van een baan met de zorg voor kinderen vergemak-
kelijken. Met het kinderopvang- en verlofbeleid wordt beoogd de keuzevrijheid
van vrouwen te vergroten. Het is vervolgens aan individuen zelf om te beslui-
ten of zij van de geboden voorzieningen gebruik maken en betaald en onbe-
taald werk combineren, dan weI kiezen voor een van beide.

In concreto bestaat dit beleidsscenario uit de volgende maatregelen.
- De kinderopvang wordt sterk uitgebreid (uitbreiding met opvang voor 60%
van de kinderen van 0-12 jaar"), Kinderopvang wordt een algemene voorzie-
ning en voor een belangrijk deel betaald uit de algemene middelen. WeI zullen
ouders die gebruik maken van kinderopvang een inkomensafhankelijke bijdrage
betalen (die vergelijkbaar is met de huidige).
- Het wettelijk geregelde ouderschapsverlof wordt betaald (voor 70%37);
- Er komt een calamiteitenverlof met een recht op 90 dagen verlof per jaar bij
ziekte van een kind tot 12 jaar of diens verzorg(st)er. Na 7 dagen op een rij is
een doktersverklaring vereist. Het verlof geldt ook als een kind naar een dokter
of tandarts moet en de ouder het kind begeleidt. Daamaast bestaat nog een
recht op 2 dagen verlof per jaar om een kind tot 12 jaar op school of kinderop-
yang te bezoeken."

Flexibilisering van de arbeidsorganisatie
In het kinderopvang- en verlofbeleid worden wel de voorzieningen voor het

36 Dit is de analoog aan de situatie in Zweden.
37 Dit komt overeen met de huidige regeling voor rijksoverheidspersoneel.
38 Dit is analoog aan de situatie in Zweden.
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combineren van betaald en onbetaald werk uitgebreid, maar de organisatie van
de betaalde arbeid als zodanig verandert niet. In de huidige samenleving is
deze organisatie van betaald werk gebaseerd op het kostwinnersmodel: er is
een kostwinner die continu beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, met een
verzorgende partner thuis.

Het flexibiliseringsbeleid daarentegen gaat ervan uit dat iedere werknemer
ook zorgtaken te verrichten heeft. De organisatie van betaald werk wordt
daarop afgesteld. Met dit beleid wordt beoogd de organisatie van betaald werk
flexibeler te maken, zodat het combineren van betaald werk met zorgtaken
beter mogelijk wordt.

Concreet omvat dit beleidsscenario de volgende maatregelen.
- Er komt een wettelijke recht voor werknemers om (eventueel tijdelijk) in
deeltijd te mogen werken, met behoud van pensioen- en andere rechten.
- Er wordt arbeidstijdverkorting doorgevoerd in de vorm van een 32-urige
werkweek, waarbij de huidige bedrijfstijd wordt verJengd (de zaterdag wordt
een normale werkdag). Deze arbeidstijdverkorting gaat gepaard met inkomens-
achteruitgang, dus degenen die voorheen een veertig-urige werkweek hadden
gaan er in inkomen op achteruit.
- De zeggenschap van de werknemer over de vaststelling van zijn/haar arbeids-
tijden wordt vergroot, zodanig dat de werknemer het recht heeft zijn/haar eigen
werktijden vast te stellen (binnen de grenzen van de bedrijfstijd).

Individualisering van inkomensregelingen
Het centrale uitgangspunt in dit beleidsscenario (verder te noemen: individuali-
seringsbeleid) is dat in inkomensregelingen voortaan uitsluitend rekening wordt
gehouden met de kenmerken van een individu. In tegenstelling tot de huidige
situatie wordt geen rekening gehouden met het al dan niet aanwezig zijn van
een partner. Vrouwen worden geacht een eigen inkomen te verwerven door
middel van betaald werk. Dit individualiseringsbeleid is erop gericht: de
impliciete belastingdruk voor vrouwen die gaan werken te verminderen
(vergeleken met het huidige stelsel); financiele belemmeringen om betaald te
gaan werken weg te nemen; en de economische zelfstandigheid van vrouwen te
vergroten. In dit beleidsscenario worden de kostwinnersvoorzieningen afge-
schaft en wordt het sociale-zekerheidsstelsel gemdividualiseerd. Het omvat de
volgende maatregelen.
- Afschaffing van de overdraagbare basisaftrek. Binnen het huidige belasting-
stelsel heeft ieder individu een basisbedrag (van ongeveer 4500 gulden)
waarover geen belastingen en premies volksverzekeringen betaald hoeven te
worden. Een gehuwde of ongehuwd samenwonende vrouw/man die niet op de
arbeidsmarkt participeert kan haar/zijn belastingvrije som overdragen aan
haar/zijn partner. Hierdoor leidt een stijging van het inkomen van de ene
partner tot een extra belastingheffing voor de andere partner. In het voorge-
stelde beleidspakket wordt de overdraagbaarheid van de basisaftrek afgeschaft.
- Afschaffing van de Toeslagenwet. Een gehuwde of ongehuwd samenwonende
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die een uitkering ontvangt in het kader van de sociale-zekerheidswetgeving (op
grond van ZW, WW, WAO en AAW) kan in de huidige situatie op grond van
de Toeslagenwet een toeslag op de uitkering krijgen van ten hoogste 30% van
het netto minimumloon, mits diens partner geen arbeidsinkomen heeft. Een
stijging van het inkomen van die partner leidt tot een daling van het inkomen
van de uitkeringsgerechtigde. Deze Toeslagenwet wordt in het individualise-
ringsbeleid afgeschaft.
- Afschaffing van verschillende 'gratis' verzekeringen. In de huidige situatie is
de niet-buitenshuis werkende partner van een kostwinner gratis verzekerd voor
AOW, AWW, AWBZ en ZFW (gedeeltelijk). Wanneer zij/hij gaat werken,
moet zij/hij daar premies voor gaan betalen, waardoor het netto te verdienen
loon omlaag gaat. Het individualiseringsbeleid maakt een einde aan deze
situatie.
- Individualisering van sociale-zekerheidsuitkeringen. Er komt een individueel
recht op uitkering voor degenen die zich beschikbaar stellen voor de arbeids-
markt. Het uitkeringsniveau bedraagt 70% van het netto minimumloon, voor
alleenstaande ouders is dit 90%.

Integraal beleid
Zoals gezegd wordt in het Delphi-project ook het effect bezien van gelijktijdige
invoering van de drie bovenvermelde beleidsscenario's. Met dit integrale beleid
worden verschillende cruciale kenmerken van de huidige Nederlandse verzor-
gingsstaat herzien. Het kostwinnersmodel dat tot op heden in vele opzichten
centraal staat in de organisatie van de maatschappij, verdwijnt. Uitgangspunt is
voortaan dat vrouwen en mannen een eigen inkomen verwerven door middel
van betaalde arbeid. Tegelijkertijd wordt de betaalde arbeid anders georgani-
seerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat iedere werknemer ook zorgtaken te
verrichten heeft. Tevens worden de voorzieningen om betaald werk te kunnen
combineren met zorgtaken uitgebreid.

6.4.2 Het contextscenario

Andere ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de levensloop van
vrouwen worden in het Delphi-project constant gehouden. Deze ontwikkelingen
fungeren als contextscenario en vormen zo het kader waarbinnen de effecten-
analyse zich afspeelt. Door het aangeven van dit contextscenario wordt gepro-
beerd ervoor te zorgen dat aile deelnemers aan het Delphi-project globaal
gezien van dezelfde ontwikkelingen uitgaan. Zo is het bovendien mogelijk om
uiteindelijk de effecten van de verschillende beleidsscenario's met elkaar te
vergelijken.

Het contextscenario omvat dus veronderstellingen waarvan de deskundigen
moeten uitgaan bij het bestuderen van de effecten van de verschillende beleids-
scenario's. De veronderstellingen op economisch gebied zijn afgeleid uit het
Centraal Economisch Plan 1993 van het Centraal Planbureau; de veronderstel-
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lingen op sociaal-cultureel gebied zijn ontleend aan H.A. Becker en G. Schre-
yen (1989).
- het bruto nationaal produkt stijgt in de scenarioperiode met gemiddeld 2%
per jaar;
- de werkgelegenheid groeit (met ongeveer 35000 fte per jaar);
- de werkloosheid daalt, maar blijft aanzienlijk;
- particuliere consumptie en investeringen van bedrijven groeien met gemiddeld
2%;
- de collectieve-Iastendruk zal dalen;
- het proces van individualisering zal zich voortzetten (met individualisering
wordt hier gedoeld op het afnemen van de macht van tradities en vanzelfspre-
kendheden; mensen streven in toenemende mate naar onatbankelijkheid, in die
zin dat zij zichzelf het recht voorbehouden om zelf keuzes te maken over de
inrichting van hun leven);
- de pluriformiteit in de samenleving (veelheid aan samenlevingsvormen)
groeit;
- de emancipatiegezindheid onder de Nederlandse bevolking neemt toe (gelijke
rechten voor mannen en vrouwen worden breed geaccepteerd, toenemende
positieve houding tegenover werkende moeders);
- groeiende behoefte aan zelfontplooiing.

6.5 De opzet van het Delphi-project

Voordat overgegaan kan worden tot de concrete uitvoering van het Delphi-
project moeten nog enkele meer algemene beslissingen worden genomen over
de opzet van het project. Deze beslissingen hebben betrekking op de samen-
stelling van het deskundigenpanel en op het aantal en de vormgeving van de
verschillende vraagrondes.

6.5.1 Samenstellingvan het panel

Om uiteindelijk te kunnen bepalen welke deskundigen in bet panel betrokken
zullen worden is het van belang om te bezien welke functies bet panel moet
gaan vervullen. In bet algemeen kan een Delphi-panel vier functies vervullen
(Bijl 1991: 101). De belangrijkste functie van een Delphi-panel is meestal de
toekomstverkennende functie. Het panel moet aangeven met welke mate van
waarscbijnlijkbeid bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen zullen plaats-
vinden. Het toetsen van het conceptueel model en het theoretiscb referentie-
kader dat door de onderzoeker is opgesteld kan een tweede functie van het
panel zijn. Een derde functie die een Delphi-panel kan hebben is bet aangeven
van prioriteiten ten beboeve van verdere beleidsontwikkeling. Bovendien kan
een Delphi-panel dienen om de onderzoeksresultaten te legitimeren. Aan bet
woord van gerenommeerde deskundigen zal immers meer waarde gebecht
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worden dan aan dat van een enkele onderzoeker.
In mijn onderzoek vervult het Delhi-panel vooral de toekomstverkennende

en de legitimerende functie. De toekomstverkennende functie betreft dan het
aangeven van de effecten van verschillende beleidsscenario's, terwijl de
legitimerende functie van belang is met het oog op de waarde die gehecht zal
worden aan de uitkomsten van dit onderzoek. De beoordeling van het theore-
tisch referentiekader (de als tweede genoemde functie) vindt plaats binnen de
begeleidingscommissie van het onderzoek. Het stellen van prioriteiten ten
behoeve van de verdere beleidsontwikkeling als mogelijke functie van Delphi's
valt buiten de doelstelling van mijn onderzoek.

Het feit dat het panel in dit onderzoek een toekomstverkennende en legiti-
merende functie heeft, werkt door in de selectie van de deskundigen. Zo is het
in dit onderzoek bijvoorbeeld niet voor de hand liggend om politici in het
panel op te nemen, aangezien het stell en van beleidsprioriteiten buiten het
project valt. In het panel moeten juist diegenen opgenomen worden die
deskundigheid bezitten ten aanzien van de effecten van beleid.

De volgende stap tijdens de voorbereiding is het vaststellen van de criteria
voor de selectie van de deelnemers. In Delphi-projecten wordt immers niet
gewerkt met een aselecte steekproef. De deelnemers moe ten zo worden
gekozen dat zij geacht worden gezamenlijk voldoende inzicht te hebben in de
verschillende elementen van het onderwerp waarover zij zich moeten uitspre-
ken. In literatuur over de Delphi-techniek maken auteurs veelal een onder-
scheid tussen twee soorten criteria die van belang zijn voor de selectie:
persoonsgebonden selectiecriteria en criteria waarmee de heterogeniteit van het
panel bewaakt kan worden (Daniels en Duijzer 1988; Bijl 1991).

Persoonsgebonden selectiecriteria. De deelnemers dienen over een grote
inhoudelijke motivatie en deskundigheid op een of meer deelterreinen van het
onderzoek te beschikken. Zij moeten voldoende tijd aan het onderzoek willen
besteden. Ook moeten zij in staat zijn enige afstand te nemen van de actuele
situatie en kunnen filosoferen over de toekomst. Van der Linden en Konijn
wijzen er bovendien op dat deze onderzoeksvorm 'een bepaalde instelling en
een zekere schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid' vereist om gemotiveerd aan
een intensieve schriftelijke discussie mee te kunnen doen (Van der Linden en
Konijn 1988: 56).

Selectiecriteria waarmee de heterogeniteit van het panel bewaakt kan
worden. De diversiteit aan deskundigheden die op het terrein bestaat moet
gewaarborgd zijn. Zowel globale deskundigbeid over het gehele onderzoekster-
rein als specifieke deskundigheden, aansluitend op de verschillende elementen
van de vraagstelling, zijn daarbij van belang. Van Houten (1985) acbt het
bovendien raadzaam om naast wetenschappers gebruikersgroepen bij het panel
te betrekken, die op grond van bun ervaringsdeskundigheid goed in staat
zouden zijn de eventuele gevolgen van beleid te overzien. Volgens Bijl (1991)
kan het strategisch gezien nuttig zijn dat diverse belangen in het panel verte-
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genwoordigd zijn. Dit laatste is vooral relevant bij Delphi-projecten die gericht
zijn op verdere beleidsontwikkeling, wat in dit onderzoek niet het geval is.

Voor mijn Delphi-project is het nodig deskundigen in het panel op te nemen
met kennis van de volgende thema's: ontwikkelingen in de maatschappelijke
positie en levensloop van vrouwen in het algemeen; invloed van (emancipa-
tie)beleid op het gedrag van vrouwen c.q. de effectiviteit van beleid; arbeids-
deelname van vrouwen, met name de combinatie van betaald werk met de zorg
voor kinderen; gezinsvorming (aantal en timing van geboorten); relatievorming
en relatie-ontbinding. Deskundigen met deze kennis worden geworven uit de
kring van wetenschappers (werkzaam op universiteiten, onderzoeksinstituten en
dergelijke) en die van ervaringsdeskundigen (uit adviesraden, vrouwenbewe-
ging etc.).

Een volgend punt van besluitvorming over de samenstelling van het panel
betreft de omvang van het panel. Er worden in de literatuur geen exacte
richtlijnen gegeven over het aantal leden waaruit een Delphi-panel zou moeten
bestaan. Dit hangt sterk af van de omvang en complexiteit van het onderzochte
onderwerp. Ook spelen de beschikbare tijd en financiele rniddelen veelal een
rol bij het bepalen van de omvang van het panel. WeI biedt de literatuur een
globale aanduiding: men acht vijftien deelnemers over het algemeen het mini-
mum. Bij een kleiner aantal kunnen het toeval (welke deskundigen weI of niet
meedoen) en de invloed van de afzonderlijke deelnemers een te grote rol gaan
spelen. Wat betreft het maximum aantal deelnemers zal de grens volgens de
meeste auteurs voor een belangrijk deel bepaald worden door het aantal
thema's waarop deskundigheid vertegenwoordigd moet zijn enerzijds, en de
meerwaarde die van toevoeging van extra deskundigen verwacht kan worden
anderzijds.

Gezien de complexiteit van het onderwerp wordt in mijn Delphi-project
gestreefd naar een deelnemersaantal van dertig deskundigen, waarbij op alle
hierboven genoemde terreinen tenminste vijf deskundigen mee moeten doen.
Rekening houdend met een grote non-respons (gezien de grote tijdsinvestering
die van de deelnemers gevraagd wordt) en met uitval gedurende de loop van
het project, is besloten om ongeveer twee keer zoveel personen aan te schrijven
met het verzoek tot deelname. Op grond van de eerder beschreven criteria is
uiteindelijk een lijst opgesteld van 56 personen die voor deelname aan het
project benaderd zijn.

6.5.2 De vraagrondes

Tijdens het voorbereiden van de opzet van het Delphi-project dienen tens lotte
nog beslissingen genomen te worden over het aantal vraagrondes en de
vormgeving daarvan. Over het aantal vraagrondes verschaft de literatuur geen
vaste richtlijnen. Uiteraard impliceert de methode dat het er meer dan een is en
een aantal van drie rondes blijkt vaak impliciet als norm te gelden. Een in dit
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verband relevant gegeven is dat, zoals ik al eerder aangaf, het streven in
klassieke Delphi's gericht is op het genereren van consensus. Voor dergelijke
Delphi's betekent dit dat het aantal vraagrondes afhangt van het moment
waarop een acceptabele mate van consensus is bereikt. In beleidsgerichte
Delphi-projecten fungeert het deskundigenpanel echter meer als een 'forum van
ideeen' (Turoff 1975) en is het streven gericht op het bereiken van stabiliteit in
de antwoorden.

Ook mijn Delphi-project kan gekarakteriseerd worden als een beleidsgerichte
Delphi. Het streven is erop gericht stabiliteit in de antwoorden te bereiken. Het
doel van mijn Delphi-project is het opstellen van 'modale scenario's'. Dit wil
zeggen dat per beleidsscenario een schets gegeven moet worden van de
effecten van het beleid zoals die worden verwacht door de grootste (modale)
groep deskundigen. Daarbij is de achterliggende argumentatie van groot belang.
am bovendien zo goed mogeJijk zicht te krijgen op de mate van (on)zekerheid
van de verwachte effecten dienen argumenten die de deskundigen opvoeren ter
onderbouwing van standpunten die afwijken van de modale scenario's even-
eens aandacht te krijgen.

Dit betekent dat het aantal vraagrondes in elk geval zo gekozen moet
worden dat de verwachte effecten voldoende genuanceerd en voldoende
beargumenteerd kunnen worden. WeI is ook beperking van het aantal rondes
van belang om te voorkomen dat het Delphi-project te lang gaat duren en de
deelnemers afhaken door afnemende motivatie. Ik heb besloten drie vraagron-
des uit te voeren. De eerste twee rondes bestaan uit schrifteJijke vragenlijsten.
De derde ronde zal de vorm van een workshop krijgen. De eis van anonirniteit
van de deskundigen is in de derde ronde met het organiseren van een work-
shop losgelaten. Een dergelijke werkwijze biedt het voordeel de verschillende
standpunten meer direct met elkaar te kunnen confronteren en zo sneller
eventueel nog bestaande onduidelijkbeden ten aanzien van de standpunten te
kunnen ophelderen.

Is het gebruik van schrifteJijke vragenlijsten een gangbaar onderdeel van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat geldt niet voor het houden van een
workshop. Ter voorbereiding van de workshop is het wenselijk overzicht te
hebben van technieken die ontwikkeld zijn om de informatie-uitwisseling
binnen de workshop zo goed mogelijk te structureren. Uit literatuurstudie
(Keijzer 1994) blijkt dat in de praktijk veel verschillende technieken gebruikt
worden die elk een specifieke functie hebben.

Een aantal technieken is met name geschikt om in de beginfase van een
beleidsproces mogelijke oplossingen voor een bepaald beleidsprobleem te
genereren. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is brainstorming. Verschillende
technieken gaan nog een stap verder door ook aandacht te schenken aan de
keuze tussen de verschillende beleidsopties. Voorbeelden daarvan zijn de
Nominal-Group-Technique (Delbecq e.a. 1975) en het Dialectisch debat
(Mason en Mitroff 1981).

Voor de workshop in mijn onderzoek zijn echter vooral technieken interes-
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sant waarin het beoordelen van (de effecten van) verschillende beleidsopties
centraal staat. Drie technieken zijn in de literatuur aangetroffen die gebruikt
worden bij het beoordelen van beleid: de 'Devil's-advocate-approach', het
'Impact-factoring-schema' en 'Plausibility-analysis'. Deze technieken zal ik
bier kort beschrijven.

De Devil's-advocate-approacli is een discussievorm waarbij de beoordelaars
van een bepaald beleid zich verplaatsen in de positie van de tegenstander. Het
gaat daarbij om het achterhalen van de zwakke plekken van een bepaalde
beleidsoptie. Het al of niet optreden van bepaalde effecten kan daarvan
onderdeel uitmaken, maar op zich kan de techniek algemener worden toege-
past. 'It attempts to determine all that is wrong with the plan and to expound
the reasons that the plan should not be adopted' (Mason en Mitroff 1981: 129).

Het Impact-factoring-schema is een hulpmiddel voor het aangeven en
vergelijken van de effecten van verschillende beleidsmaatregelen (Erikson
1981, aangehaald in: Geurts en Vennix 1989). De beoordelaars moeten een
schema invullen, waarin de kolommen de beoogde doelstellingen betreffen en
de rijen de mogelijke beleidsmaatregelen. In de cellen kan men vervolgens
aangeven wat de richting en sterkte van het effect van een bepaalde maatregel
op een bepaald doel is.

Plausibility-analysis is een soort beleidsdebat en bedoeld als aanvulling op
traditionele kosten-baten analyses. Het is een procedure 'for testing a recom-
mendation against rival claims' (Dunn 1994: 322). Volgens Dunn zijn er
minstens tien soorten claims die de plausibiliteit van aanbevelingen die
gebaseerd zijn op kosten-baten analyse ter discussie stellen. Wil een beleids-
aanbeveling goed zijn dan moeten deze claims zo goed mogelijk weerlegd
kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke claims zijn: 'invalidity', 'unfeasi-
bility' en 'inappropriateness'. Een beleidsaanbeveling is 'invalid' als deze is
gebaseerd op een ongeldige veronderstelling over het causale verband tussen
een bepaald beleid en de uitkomsten daarvan. Wanneer beleidsaanbevelingen
niet haalbaar zijn vanwege bijvoorbeeld politieke of budgettaire beperkingen is
sprake van 'unfeasibility'. 'Inappropriateness' duidt erop dat de manier waarop
kosten en baten zijn geoperationaliseerd (i.c. in termen van geld) geen goede
maat is voor de waarde van het betreffende object.

Uit de beschrijving valt af te lezen dat Plausibility-analysis een bredere
strekking heeft dan wat ik beoog met mijn onderzoek. Bij Plausibility-analysis
wordt immers op grond van diverse criteria beoordeeld of een beleidsaanbeve-
ling goed is. Aangezien het in rnijn onderzoek gaat om het bestuderen van
enkele specifieke effecten van beleid is deze techniek niet goed bruikbaar voor
gebruik binnen de workshop van dit Delphi-project. De beide andere technie-
ken zijn weI bruikbaar. Of zij daadwerkelijk gebruikt kunnen worden hangt
echter af van de specifieke doelen van de workshop. Dit zal ik in paragraaf
6.6.3 bespreken.
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6.6 De uitvoering van het Delphi-project

Nu de algemene uitgangspunten van het Delphi-project weergegeven zijn ga ik
over op de beschrijving van de concrete uitvoering van het project. Voor alle
duidelijkheid schets ik eerst nog kort waar het in het project nu precies om
gaat. De deskundigen moeten aangeven welke specifieke effecten zij op de
lange termijn (2015) verwachten van invoering van de verschillende varianten
van emancipatiebeleid (de beleidsscenario's). Zij moeten er daarbij van uitgaan
dat steeds een beleidsscenario in 1993 wordt geimplementeerd. Het gaat bij het
bestuderen van de effecten van beleid uitsluitend om vrouwen die geboren zijn
in de periode 1964 - 1969. Deze vrouwen zijn in 1993 tussen de 24 en 29 jaar
oud. In 2015 zullen zij tussen de 46 en 51 jaar oud zijn. De te bestuderen
effecten betreffen de gezins- en beroepsorientatie van vrouwen en daarmee de
omvang van de drie onderscheiden typen vrouwen en de gevolgen voor de
verschillende aspecten van de levensloop van deze typen vrouwen.

6.6.1 De eerste ronde

De eerste ronde is vooral bedoeld ter inventarisatie van gegevens voor het
opstellen van modale scenario's. Het gaat bij deze inventarisatie zowel om de
richting van het eventuele effect als om de sterkte daarvan. Ook dient de eerste
ronde voor het verzamelen van argumenten ter onderbouwing van de verwachte
effecten. Omdat de vragenlijst anders te omvangrijk lOU worden is besloten in
de eerste (en overigens ook in de tweede) ronde alleen de drie 'afzonderlijke'
beleidsscenario's te bestuderen: het kinderopvang- en verlofbeleid; flexibilise-
ring van de arbeidsorganisatie en individualisering van inkomens. De analyse
van de effecten van het integrale beleid is doorgeschoven naar de workshop.

Om de eerste ronde van het Delphi-project zo goed mogelijk te laten
verlopen, is veel aandacht besteed aan het schrijven van een toelichting. Deze
toelichting moet ervoor zorgen dat alle deelnemers over dezelfde basiskennis
beschikken, van dezelfde gegevens over de context uitgaan en met dezelfde
definities werken. De toelichting bevat informatie over de plaats van het
Delphi-project binnen het totale onderzoek en over de opzet van de eerste
ronde. De deskundigen krijgen informatie over de drie typen vrouwen waar-
voor zij de effecten moeten bezien. Om bovendien enig houvast te bieden bij
het bestuderen van de gevolgen van het beleid voor het feitelijk gedrag van de
drie typen vrouwen, is geschetst hoe de al gerealiseerde levensloop van een
oudere groep vrouwen eruit ziet. Deze vrouwen (die geboren zijn tussen 1950
en 1956) fungeren zo als een soort ijkpunt.

De vragenlijst zelf bestaat overwegend uit gesloten vragen. De meeste van
deze vragen betreffen de sterkte en richting van de beleidseffecten en hebben
vijf antwoordmogelijkheden. Omdat de vraag naar 'veel' of 'weinig' effect
vooral wat zegt over de subjectieve beleving van de deskundigen, maar verder
nogal vaag is, is door mij een kwantitatieve aanduiding gegeven. Deze kwanti-
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ficering wordt later echter uitsluitend als indicatie gebruikt voor de sterkte van
het effect. Het is immers niet de bedoeling om uiteindelijk sterk kwantitatieve
scenario's te schetsen. Ter aanvulling is bij elk van de gesloten vragen ver-
zocht om het gegeven antwoord toe te lichten. Deze argumenten worden in de
tweede ronde verder gebruikt.

Aan het eind van de vragenlijst is nog gevraagd naar de belangrijkste
ontwikkelingen die volgens de respondenten van invloed zijn op de levensloop
van vrouwen, ongeacht het emancipatiebeleid dat de overheid voert. Het doel
daarvan is om te bezien of het contextscenario volledig is en er geen belangrij-
ke (mogelijk verstorende) ontwikkelingen over het hoofd zijn gezien. am
bovendien enig zieht te houden op de heterogeniteit van het panel dienen de
deskundigen tenslotte nog aan te geven hoe deskundig zij zichzelf achten met
betrekking tot de verschillende thema's van de vragenlijst.

De vragenlijst voor de eerste ronde is in conceptvorm verschillende keren
uitgeprobeerd. De uiteindelijke vragenlijst is tenslotte in drie versies verspreid.
Elke versie heeft een andere volgorde waarmee de drie beleidsvarianten aan de
orde komen. In bijlage 4 zijn de vragenlijst van de eerste ronde en de bijbe-
horende toeliehting opgenomen.

Uiteindelijk hebben 36 deskundigen een ingevulde vragenlijst aan mij terugge-
stuurd (zie voor het overzicht van de deelnemers bijlage 3). Enkelen van hen
hebben niet aIle onderdelen van de lijst ingevuld, meestal omdat zij zichzelf
onvoldoende deskundig achtten op de betreffende onderdelen. Tabel 6.1 biedt
een overzieht van de spreiding van de deskundigheid van de respondenten over
de verschillende onderwerpen van de vragenlijst. Op grond van deze tabel kan
geconstateerd worden dat de verschillende deskundigheden voldoende in het
panel van de eerste ronde vertegenwoordigd zijn. De meeste deskundigheid is
aanwezig op het terrein van arbeidspartieipatie van vrouwen; het minst op het
gebied van de relatie-ontbinding.

Tabel 6.1 Deskundigheid deelnemers eerste ronde (volgens eigen opgave)

Onderwerp Zeer deskundig Redelijk Niet deskundig
deskundig

Arbeidsdeelname 19 (54%) 11 (31%) 5 (14%)
Relatievorrning 8 (23%) 17 (49%) 10 (29%)
Relatie-ontbinding 6 (17%) 18 (51%) 11 (31%)
Gezinsvorrning 7 (20%) 22 (63%) 6 (17%)
Effectiviteit beleid 10 (29%) 17 (49%) 8 (23%)

Driekwart van de deelnemers kan bovendien gerekend worden tot de categorie
'wetenschappers' en een kwart tot de categorie 'ervaringsdeskundigen'. Deze
scheve verhouding komt overeen met de scheefheid die ook al in de door mij
opgestelde lijst van aan te schrijven deskundigen zat en die te maken heeft met
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de sterke specialisering van de wetenschappers. Bij deze categorie is zowel
gekeken naar de spreiding over de onderzoeksthema's als naar spreiding in
disciplinaire achtergrond. Bij de ervaringsdeskundigen is dat laatste achterwege
gelaten.

6.6.2 De tweede ronde

Terwijl de nadruk in de eerste vraagronde ligt op het inventariseren van de
richting en sterkte van de effecten van verschillende beleidsscenario's, staan in
de tweede ronde de argumenten voor de verwachte effecten meer centraal. De
vragenlijst van de tweede ronde fungeert voor de respondenten tegelijkertijd als
rapportage van de uitkomsten van de eerste ronde en als mogeJijkbeid om
eventueel terug te komen op eerder ingenomen standpunten of de ingenomen
standpunten juist nader te onderbouwen. Voor mij als onderzoeker dient de
tweede ronde om de op grond van de uitkomsten van de eerste ronde opgestel-
de modale scenario's als geheel te laten beoordelen en om meer inzage te
verkrijgen in (het gewicht van) de argumenten ter onderbouwing van die
modale scenario's. Ook biedt de tweede ronde de rnogelijkheid meer zicht te
krijgen op (het gewicht van) de argumenten die het optreden van de modale
scenario's juist weerleggen.

Om de tweede ronde goed te laten verlopen begint de vragenlijst met een
korte toelichting. Hierin breng ik eerst de belangrijkste gegevens over de opzet
van het Delphi-project in herinnering en daarna beschrijf ik de systematiek van
de tweede ronde.

In de tweede ronde wordt gewerkt met dezelfde drie beleidsscenario's als in
de eerste ronde en met vier clusters van vragen. Deze clusters betreffen
respectievelijk de verdeling over de typologie, de arbeidsparticipatie, de
relatievorming en -ontbinding en de gezinsvorming. Zo ontstaan 12 vraag-
blokken. Elk blok in de vragenlijst begint met een presentatie van het modale
scenario, dat wil zeggen de beschrijving van het effect zoals dat door de
grootste groep deskundigen verwacht wordt. Daarna presenteer ik in willekeuri-
ge volgorde de argumenten die door de deskundigen genoemd zijn die pleiten
v66r dit modale scenario. De vraag aan de respondenten is steeds om eerst te
bezien of het argument wel juist is en als dat het geval is om aan te geven hoe
belangrijk dat argument is. Deze argumenten ter ondersteuning van het scenario
worden gevolgd door de argumenten die daar juist tegen pleiten. Ook daarbij
vraag ik om de juistheid en het belang van deze argumenten te beoordelen.
AIle vraagblokken eindigen met twee open vragen: een naar het algemene
standpunt van de respondent ten aanzien van het modale scenario en een naar
eventueel ontbrekende argumenten.

Ter begeleiding van de vragenlijst is een bijlage opgesteld met de beschrij-
ving van de drie beleidsvarianten en enkele toelichtingen op in de eerste ronde
gebleken onduidelijkheden. De vragenlijst van de tweede ronde en de toelich-
ting zijn opgenomen als bijlage 5.
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Na enkele proefrondes om de vragenlijst te testen is de vragenlijst verstuurd
aan de 36 deskundigen die hebben deelgenomen aan de eerste ronde. De
respons bij de tweede ronde is hoog. Slechts 2 van de 36 panelleden vullen
vanwege tijdgebrek de vragenlijst niet in (een wetenschapper en een ervarings-
deskundige), beiden met name deskundig op de gebieden 'arbeidsparticipatie
van vrouwen' en 'effectiviteit van beleid'.

6.6.3 De derde ronde

Het inventariseren van de effecten van de drie beleidsscenario's en de bijbeho-
rende argumentatie levert over het algemeen een vrij duidelijk en stabiel
antwoordpatroon op. Wat de meeste punten betreft is het met behulp van de
gegevens mogelijk om aan te geven wat van implementatie van de verschillen-
de vormen van beleid te verwachten vall. Op enkele onderdelen blijven echter
onduidelijkheden bestaan: soms houdt een relatief groot aantal respondenten
vast aan van het modale scenario afwijkende verwachtingen, of soms krijgen
juist de tegenargumenten veel steun (ook van personen die wel instemmen met
het modale scenario). In een aantal gevallen is de uitkomst in tegenspraak met
de verwachtingen zoals die op grond van de literatuurstudie (zie hoofdstuk 5)
zijn geformuleerd. De derde ronde van het Delphi-project dient om de betref-
fende punten nader aan de orde te stellen. Daar komt bij dat in het Delphi-
project ook nog nagegaan zou worden wat de effecten van het integrale beleid
zijn. Dit is zoals gezegd uitgesteld tot de derde ronde, omdat de eerste twee
rondes anders te omvangrijk zouden worden. Samengevat betekent dit dat de
workshop twee doelstellingen heeft: nadere verdieping van enkele uitkomsten
van de eerste rondes van het Delphi-project en analyse van de effecten van het
integrale beleid.

De vraag is nu hoe de eerder besproken technieken 'Devil's-advocate-appro-
ach' en 'Impact-factoring-schema' gebruikt kunnen worden voor de realisering
van de twee doelen van de workshop. De 'Devil's-advocate-approach' biedt de
meeste aanknopingspunten voor het eerste doel van de workshop. Hierbij gaat
het er om die effecten aan een nadere discussie te onderwerpen, waarover het
meest onzekerheid lijkt te bestaan (hetzij vanwege verschil van mening onder
de deskundigen, hetzij door tegenstrijdigheid tussen de uitkomsten van het
Delphi-project en de literatuur). Tijdens de workshop kan 'de advocaat van de
duivel' ingeschakeld worden door de meest omstreden effecten in de vorm van
stellingen naar voren te brengen. Hierdoor worden de panelleden uitgedaagd
om hun verwachtingen zo scherp mogelijk te onderbouwen. Zo kan tevens
meer zieht verkregen worden op het waarom van de onzekerheid (is er bijvoor-
beeld sprake van te weinig kennis).

Het tweede doel van de workshop betreft het bezien van de effecten van het
integrale beleidsscenario. Het invullen van een 'Impact-factoring-schema' lijkt
een bruikbaar hulpmiddel daarbij. Met een dergelijk huIpmiddel kunnen de
respondenten in betrekkelijk korte tijd inventariseren wat voor effecten zij van

110



implementatie van het integrale beleid verwachten. Door dit in een schema te
doen houdt men overzieht en kan men rekening houden met de eventuele
interactie tussen de effecten. De presentatie van de uitkomsten van de vorige
rondes in een soortgelijk schema maakt het bovendien mogelijk, om de
effecten van het integrale beleid te vergelijken met die van de afzonderlijke
beleidsvarianten.

Voorafgaand aan de workshop krijgen de deelnemers een informatiepakket.
Afgezien van informatie over de vormgeving van de workshop is in dit pakket
een beknopt verslag opgenomen van de uitkomsten van het Delphi-project tot
nu toe. Daarin beschrijf ik met name de punten waarover tijdens de workshop
van gedachten gewisseld zal worden. Ook krijgt men een beschrijving van het
gerntegreerde beleidspakket. De panelleden zijn van tevoren ingedeeld in
subgroepen, die zieh ieder bezig moeten houden met een bepaald type vrou-
wen. Bij het indelen van de deskundigen is rekening gehouden met de sprei-
ding van de deskundigheden over de drie subgroepen. Deze indeling zal gedu-
rende de he le workshop gebandhaafd blijven. De deelnemers krijgen in de
toelichtende brief te horen in welke subgroep zij zijn ingedeeld. Om de
workshop zo goed mogelijk te laten verlopen wordt de deelnemers gevraagd
van tevoren de beschrijving van het specifieke type vrouwen waarmee zij zieh
moeten bezighouden, te bestuderen.

De workshop begint met een presentatie van de belangrijkste uitkomsten tot
aan de derde ronde, toegespitst op de punten van discussie tijdens het eerste
deel van de workshop. Daarna gaat men in subgroepen uiteen. Hier worden de
panelleden geconfronteerd met 'de advocaat van de duivel': onzekere of
(blijkens de literatuur) onwaarschijnlijke uitkomsten die een aanval betekenen
op het modale scenario worden in de vorm van stellingen aan hen voorgelegd.
Het doel van dit deel van de workshop is om de onzekere elementen van de
modale scenario's weg te nemen of doordat de discussie leidt tot consensus Of
doordat meer zieht komt op het waarom van de twijfelachtige uitkomst. (Het
overzicht van de stellingen is opgenomen als bijlage 6.) Vervolgens vullen de
deelnemers op het Impact-factoring-schema in welke effecten zij verwachten
van het integrale beleid. Tijdens de bespreking van de uitkomsten probeert men
tot een gefundeerd oordeel te komen. De nadruk ligt daarbij op het waarom
van de (eventueel verschillende) standpunten. Nadat zo de effecten van het
geintegreerde beleid zijn besproken, volgt een vergelijking van deze uitkomsten
met de effecten zoals die in de eerste twee rondes van de afzonderlijke
beleidsscenario's verwacht werden. De veronderstelling achter deze vergeli j-
king is dat de effecten van het integrale beleid wat sterker zullen zijn.

Uiteindelijk blijkt op de dag van de workshop dat vier van de achttien deskun-
digen die zieh hadden opgegeven voor de workshop, toch niet aan de workshop
meedoen. Dit leidt er helaas toe dat twee subgroepen (werkgericht en combina-
tiegericht) relatief weinig (ieder vier) deelnemers hebben. Hoewel deze geringe
bezetting niet direct hoeft te betekenen dat minder argumenten op tafel komen,
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is het weI riskant om uitsprak:en te doen over de mate van ondersteuning van
de stellingen en de verwachte effecten van het geintegreerde beleid. In de
analyses zal dan ook met name uitgegaan worden van de kracht van de
gegeven argumenten.

De spreiding van deskundigheden onder de dee1nemers aan de workshop
komt redelijk overeen met die onder het totale panel. In de tabellen 6.2 en 6.3
is weergegeven hoe deskundig respectieveIijk de deelnemers en de niet-deelne-
mers aan de workshop zijn op de verschillende onderwerpen (volgens hun
eigen opgave).

Tabel6.2 Deskundigheid deelnemers workshop (N = 14)

Onderwerp Zeer deskundig Redelijk Niet deskundig
deskundig

Arbeidsdeelname 50% (7) 36% (5) 14% (2)
Relatievorming 21% (3) 57% (8) 21% (3)
Relatie-ontbinding 14% (2) 57% (8) 29% (4)
Gezinsvorming 21% (3) 57% (8) 21% (3)
Effectiviteit beleid 36% (5) 50% (7) 14% (2)

Tabel 6.3 Deskundigheid van niet-deelnemers aan de workshop (22
personen; waarvan 1 persoon deze vraag niet in heeft gevuld)

Onderwerp Zeer deskundig Redelijk Niet deskundig
deskundig

Arbeidsdeelname
Relatievorming
Relatie-ontbinding
Gezinsvorming
Effectiviteit beleid

55% (12)
23% (5)
18% (4)
18% (4)
23% (5)

27% (6)
41 % (9)
45% (10)
64% (14)
45% (10)

14% (3)
32% (7)
32% (7)
14% (3)
27% (6)

Hoewel het om kleine aantallen gaat kunnen de volgende conc1usies getrokken
worden. De belangrijkste is dat de groep die deelgenomen heeft aan de
workshop (op basis van eigen rapportage) deskundig genoemd kan worden. Het
onderwerp waarop de meeste deskundigheid aanwezig is betreft de arbeidsdeel-
name van vrouwen, het minst de relatie-ontbinding. Over het algemeen zijn de
deelnemers bovendien qua deskundigheid redelijk vergelijkbaar met de niet-
deelnemers. De grootste verschillen betreffen de deskundigheid ten aanzien van
de effectiviteit van het beleid en ten aanzien van de relatievorming (de groep
deelnemers is meer deskundig).

Bij de deelname aan de workshop is het tenslotte nog van belang te bezien
in hoeverre er sprak:e is van selectiviteit op basis van type deskundigheid
(wetenschappers versus ervaringsdeskundigen). Wat de deelnemers betreft is de
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verdeling: 64% wetenschap - 35% ervaringsdeskundigen. Bij de niet-deelne-
mers zitten relatief meer wetenschappers. De verhouding in die groep is: 81%
versus 18%.

6.7 De verwerking van de gegevens

Hoewel er veel literatuur bestaat over verschillende typen scenario's, de
dataverzameling ten behoeve van scenario's en de toepassing van scenario's in
het beleid is er nauwelijks inforrnatie over de verwerking van de gegevens,
eventueel uitmondend in de constructie van scenario's (Bijl 1991). In deze
paragraaf geef ik aan welke procedure ik volg bij het verwerken van de
gegevens. Daarbij ga ik eerst in op de constructie van de 'modale scenario's'
betreffende de drie afzonderlijke beleidsvarianten. Aan het eind komt het
integrale beleid ter sprake.

De eerste ronde levert inforrnatie op over de sterkte en richting van de ver-
wachte effecten. De scores van de respondenten zijn samengenomen in
frekwentieverdelingen. Hierbij zijn aIleen de scores van de respondenten
meegenomen die zelf aangeven zich deskundig te achten op het betreffende
thema. Vervolgens is bezien of de antwoorden min of meer norrnaal verdeeld
zijn of dat er sprake is van twee 'toppen' (bijvoorbeeld een grote groep die een
positief effect verwacht en een grote groep die een negatief effect verwacht).
AIle frekwentieverdelingen zijn echter min of meer normaal verdeeld. Op basis
van deze frekwentieverdelingen construeer ik zogenaamde modale scenario's of
beter gezegd: modale deelscenario' s. Per beleidsscenario en per thema schets ik
het effect zoals dat verwacht wordt door de grootste groep respondenten. De
thema's betreffen: effecten op de gezins- en beroepsorientatie van vrouwen
(c.q. de verdeling van vrouwen over de drie typen); effecten op de arbeidsparti-
cipatie van vrouwen; effecten op de relatievorming en -ontbinding; en effecten
op de gezinsvorrning. Dit levert twaalf deelscenario's op.

Deze twaalf modale deelscenario's zijn in de tweede vraagronde door de
deskundigen beoordeeld. Verreweg de meeste deskundigen geven daarbij aan
het grotendeels met deze scenario's eens te zijn, wat erop kan duiden dat de
antwoorden enigszins naar elkaar zijn toegegroeid. De oorzaak daarvan kan
zijn dat voordat men zich in het algemeen moest uitspreken over het scenario,
eerst de argumenten gewaardeerd moesten worden. Een enkeling heeft aange-
geven het in de vorige ronde ingenomen standpunt inderdaad bijgesteld te
hebben.

Voor de uiteindelijke beschrijving van de effecten van de verschillende
beleidsscenario's (zie hoofdstuk 7) dienen de aldus geconstrueerde modale
scenario's als basis. Op grond van het gewicht dat de verschillende argumenten
hebben gekregen bezie ik waarom de (eventuele) effecten verwacht worden en
hoeveel zekerheid de argumenten daarvoor bieden. Hierbij maak ik gebruik van
de uitkomsten van de tweede ronde en van de discussie tijdens de workshop.
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Wat betreft de tweede vraagronde betekent dit dat in eerste instantie is gekeken
naar de ondersteunende argumenten en de waarde die daaraan werd toegekend,
maar daarna is ook bezien in hoeverre argumenten die het optreden van het
modale scenario weedeggen gesteund worden. Wat betreft het gebruik van de
resultaten uit de workshop is rekening gehouden met de uitkomsten van het
debat over de verschillende stellingen.

Voor het beschrijven van de effecten van het integraIe-beleidspakket is
tijdens het Delphi-project minder informatie verzameld. De effecten van dit
integraIe beleid zijn immers aIleen in de workshop aan de orde gesteld. Daar
komt bij dat het aantaI deskundigen dat zich over dit beleid heeft uitgesproken
beperkt is: wat betreft de werkgerichte en de combinatiegerichte vrouwen
steeds vier deskundigen en wat betreft de moederschapsgerichte vrouwen zes.
Omdat zo de basis voor het doen van uitspraken over de effecten van het
integrale beleid weI erg smal is geworden is besloten het integrale beleid in het
vervolg buiten beschou wing te laten.
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7 Effecten van emancipatiebeleid:
de uitkomsten van het Delphi-project

7.1 Inleiding

In mijn onderzoek naar de effecten van emancipatiebeleid op de levensloop
van vrouwen (geboren in de periode 1964 - 1969) maak ik onderscheid tussen
verschillende typen vrouwen. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe op grond
van de latente variabele gezins- en beroepsorientatie drie categorieen onder-
scheiden worden: werkgerichte, combinatiegerichte en moederschapsgerichte
vrouwen. Deze categorieen vertonen ieder een specifieke levensloop.

Uitgangspunt bij het bestuderen van de effecten van beleid is dat de
verschillende beleidsscenario's de levensloop van vrouwen op twee manieren
kunnen beinvloeden. Ten eerste kan het beleid een verandering van de levens-
loop binnen een of meer categorieen teweeg brengen. Zo kan bijvoorbeeld een
bepaald beleidsscenario leiden tot een toename van de arbeidsparticipatie van
combinatiegerichte vrouwen. Ten tweede is het mogelijk dat er als gevolg van
het beleid een verschuiving optreedt tussen de categorieen vrouwen, doordat de
gezins- en beroepsorientatie van vrouwen verandert. Er komen bijvoorbeeld
meer werkgerichte en combinatiegerichte vrouwen en minder moederschapsge-
richte vrouwen. Aangezien iedere categorie een specifiek verloop van de
levensloop kent, betekent dit dat de verschuiving tussen de categorieen kan
leiden tot een verandering in de gemiddelde levens loop van de totale groep
vrouwen (geboren in de periode 1964 - 1969). Doordat er bijvoorbeeld meer
werkgerichte vrouwen komen en werkgerichte vrouwen vaker kinderloos
blijven, neemt de kinderloosheid over het geheel genomen toe. Alvorens een
totaalbeeld te kunnen schetsen van de effecten van de drie beleidsscenario's op
de levensloop van alle vrouwen (geboren in de periode 1964 - 1969), dienen
eerst deze afzonderlijke effecten bezien te worden.

De opbouw van dit hoofdstuk is als voIgt. In paragraaf 7.2 geef ik weer
welke effecten volgens de deskundigen verwacht kunnen worden op de gezins-
en beroepsorientatie van vrouwen, c.q. op de verdeling van de vrouwen over de
drie typen. In paragraaf 7.3 komen de verwachte effecten van de drie beleids-
scenario's op de levensloop van vrouwen aan bod. Ik begin met een aantal
algemene uitkomsten en beschrijf daarna de effecten op de levensloop van
achtereenvolgens de werkgerichte, combinatiegerichte en moederscbapsgerichte
vrouwen. In paragraaf 7.4 trek ik enkele conc1usies en bezie bet totaaleffect
wanneer de uitkomsten van de paragrafen 7.2 en 7.3 samengenomen worden.

Voordat ik overga tot de weergave van de beleidseffecten zijn nog twee
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toelichtende opmerkingen van belang. De eerste is dat ik bij de beschrijvingen
gebruik maak van vergelijkende term en zoals 'meer', 'minder', 'vroeger' en
'later'. Deze vergelijking betreft de situatie zonder invoering van een van de
beleidsscenario's. Bijvoorbeeld een zin als 'vrouwen gaan meer participeren op
de arbeidsmarkt' betekent dat zij dat meer zullen doen dan wanneer het
beleidsscenario waarover het op dat moment gaat niet ingevoerd wordt. Een
tweede opmerking is dat de beschrijving van de effecten in dit hoofdstuk
volledig gebaseerd is op de uitkomsten van het Delphi-project. In het slot-
hoofdstuk voIgt een reflectie op deze uitkomsten in het licht van het in de
hoofdstukken 2 tot en met 5 ontwikkelde theoretisch referentiekader.

7.2 Invloed op de gezins- en beroepsorientatie

In het algemeen bezien verwachten de deskundigen dat de drie beleidsscenari-
o's dezelfde gevolgen zullen hebben voor de gezins- en beroepsorientatie van
vrouwen. AIle drie de beleidsscenario's hebben niet aIleen invloed op de
maatschappelijke omstandigheden, maar ook op de houding van vrouwen.
Opvallend is daarbij dat aIleen een deel van de moederschapsgerichte vrouwen
van houding verandert. De werkgerichte en combinatiegerichte vrouwen
ondergaan geen verandering.

Kinderopvang- en verlofbeleid"
De deskundigen verwachten niet dat de gezins- en beroepsorientatie van de
werkgerichte vrouwen zal veranderen als gevolg van het kinderopvang- en
verlofbeleid. Men acht het niet waarschijnlijk dat (een deel van) de vrouwen
zich in toenemende mate op het gezin zal orienteren en bijvoorbeeld combina-
tiegericht wordt. Zo wordt door de deskundigen de redenering verworpen, dat
werkgerichte vrouwen in de nieuwe situatie meer ruimte zullen geven aan hun
kinderwens en zich daarrnee meer instellen op de vorrning van een gezin. Ook
de verwachting dat het combineren van betaald werk met de zorg voor kinde-
ren in het algemeen breder geaccepteerd zal worden, gaat volgens de deskundi-
gen niet gepaard met een houdingsverandering bij werkgerichte vrouwen. Deze
vrouwen accepteerden dat irnmers al.

Evenrnin als de werkgerichte vrouwen veranderen de combinatiegerichte
vrouwen van houding. WeI verwacht de meerderheid van de deskundigen dat
het kinderopvang- en verlofbeleid zal leiden tot een toenarne van het aantaI
combinatiegerichte vrouwen. Verschillende argumenten zijn daarbij van belang.
Doordat de voorzieningen voor het combineren van betaalde arbeid met de

39 Ret kinderopvang- en verlofbeleid omvat maatregelen die gericht zijn op het uitbreiden
van voorzieningen om betaald werk te kunnen combineren met de verzorging van kinderen:
meer kinderopvang, betaling van het ouderschapsverlof en invoering van een calamiteiten-
verlof. Zie ook paragraaf 6.4.l.
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verzorging van kinderen sterk ingeburgerd raken, zal de acceptatie van het
combineren van werk en gezin sterk toenemen. Door deze toegenomen
acceptatie zullen meer vrouwen in hun houding combinatiegericht worden.

De toename van het aantal combinatiegerichte vrouwen zal ten koste gaan
van het aantal moederschapsgerichte vrouwen, omdat juist die bemvloed
worden door de groeiende acceptatie van het combineren van werk en gezin.
Het zijn immers de moederschapsgerichte vrouwen die vinden dat moeders
geen betaald werk buitenshuis moeten verrichten, maar thuis voor de kinderen
moeten zorgen.

Een ander argument betreft de invloed via de mannelijke partner. Door
uitbreiding van de verlofregelingen zullen de partners meer zorgtaken op zich
nemen, hetgeen voor vrouwen betekent dat zij zich minder exclusief verant-
woordelijk gaan voelen voor het moederen. Zoals echter ook verderop nog aan
de orde komt bestaat er grote twijfel onder de deskundigen of deze gedragsver-
andering bij mannen inderdaad zal plaatsvinden. De juistheid van deze redene-
ring is dus onzeker.

Overigens kreeg ook een argument veel steun dat tegen de verwachte
verschuiving van moederschapsgerichte naar combinatiegerichte vrouwen pleit.
De stelling is dat er wel enige verandering zal optreden, maar dat een verschui-
ving van 5 procentpunten binnen een cohort wel erg veel is, zeker gezien de
leeftijd van de vrouwen uit dit cohort bij implementatie van dit beleid. De
grondhouding staat dan al grotendeels vast.

Flexlbillserlngsbeleld"
Evenmin als het kinderopvang- en verlofbeleid zal het flexibiliseringsbeleid
leiden tot een verandering in de omvang van de categorie werkgerichte
vrouwen. De werkgerichte vrouwen zelf zullen volgens de deskundigen niet
veranderen van houding en er zullen niet meer werkgerichte vrouwen bij
komen als gevolg van het beleid.

Wat de houding van de werkgerichte vrouwen betreft is volgens de deskun-
digen van belang dat de betekenis van gezinsvorming door dit beleid niet
anders wordt en dus geen verandering te verwachten valt in de houding ten
aanzien van het krijgen van kinderen. Ook treedt geen verandering op in de
eisen die gesteld worden aan het bezetten van hogere functies. Dit blijft een
rem op een eventuele toename van de kinderwens onder werkgerichte vrouwen
die een carriere ambieren. Werkgerichte vrouwen zullen zich dus niet meer
gaan richten op het gezin (i.c. combinatiegericht worden), het verrichten van

40 Met flexibilisering van de arbeidsorganisatie (verder aangeduid met de term: flexibilise-
ringsbeleid) wordt de betaalde arbeid georganiseerd op een rnanier waarbij het centrale
uitgangspunt is dat iedere werknemer ook zorgtaken te verrichten heeft. Maatregelen die
onderdeel uitmaken van dit beleid zijn: arbeidstijdverkorting (32-urige werkweek), invoering
van een wettelijk recht op deeltijdarbeid en vergroting van de zeggenschap over de arbeidstij-
den.
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betaald werk blijft voor hen voorop staan.
Maar ook zullen er geen andere vrouwen werkgericht worden als gevolg van

het flexibiliseringsbeleid. Weliswaar wordt werkgerichtheid volgens de deskun-
digen ook voor vrouwen acceptabeler, maar dit is van onvoldoende gewicht
voor een overgang van combinatiegerichtheid of moederschapsgerichtheid naar
werkgerichtheid. De hardnekkigheid van de moederschapsideologie is een rem
op de groei van het aantal werkgerichte vrouwen.

Volgens de deskundigen zal het aantal combinatiegerichte vrouwen toene-
men. Het argument dat het meest gesteund wordt ter onderbouwing van deze
verwachting is dat nu de partner een deel van de zorg op zich kan nemen, ook
voor vrouwen de combinatie van betaald werk met de zorg voor het gezin
beter haalbaar lijkt en meer vrouwen combinatiegericht zullen worden. Een
ander argument dat veel steun krijgt is dat door flexibilisering van de arbeids-
organisatie de invulling van het concept 'werknemer' verandert. Een werkne-
mer wordt voortaan meer gezien als iemand die naast betaalde arbeid ook
zorgtaken te verrichten heeft. Omdat een dergelijk werknemersconcept voor
vrouwen aantrekkelijker is, zuIlen vrouwen zich meer op betaaId werk gaan
orienteren. Deze groei van de categorie combinatiegerichte vrouwen gaat ten
koste van de categorie moederschapsgerichte vrouwen. Een andere belangrijke
reden waarom sommige moederschapsgerichte vrouwen zich meer op betaaId
werk gaan richten is de inkomensachteruitgang van de partner. Het argument
dat de partner nu daadwerkelijk meer zal gaan zorgen waardoor de moeder-
schapsideologie onder druk komt te staan en er rninder moederschapsgerichte
vrouwen komen, wordt overigens door vrijwel aile deskundigen verworpen.

Individualiseringsbeleld"
De deskundigen verwachten niet dat werkgerichte vrouwen van houding zuIlen
veranderen als gevolg van het individualiseringsbeleid. Werkgerichte vrouwen
zullen het krijgen van kinderen niet aantrekkelijker gaan vinden. Het beleid
maakt het zelf voor kinderen zorgen (als huisvrouw) immers zelfs duurder. Dit
betekent dat de categorie werkgerichte vrouwen in elk geval niet kleiner zal
worden.

Een groei van deze categorie acht de meerderheid van de deskundigen
echter eveneens onwaarschijnlijk. Er worden geen combinatiegerichte of
moederschapsgerichte vrouwen werkgericht. Een argument dat opgevoerd is ter
ondersteuning van een dergelijke groei (individualisering biedt vrouwen een
inkomensgarantie waardoor zij sterker staan in de onderhandelingen met de

41 Bij individualisering van inkomens (verder aangeduid met de term: individualiseringsbe-
leid) tenslotte gaat het kortgezegd om een verandering van inkomensregelingen op een
zodanige wijze dat daarin uitsluitend rekening wordt gehouden met de kenrnerken van een
individu en Diet met het al dan Diet aanwezig zijn van een partner. Maatrege1en die deel
uitmaken van dit beleidsscenario zijn: afschaffing van de overdraagbare basisaftrek, afschaf-
fing van de Toeslagenwet en van verschillende 'gratis' verzekeringen en invoering van een
individueel recht op uitkering.
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partner en meer vrouwen zich gesterkt voelen in hun orientatie op arbeid)
wordt weliswaar juist geacht door de deskundigen, maar van onvoldoende
gewicht om aan te nemen dat groei te verwachten valt. Bovendien verwerpt
men de redenering dat het aantal werkgerichte vrouwen toeneemt omdat er een
sterke morele dwang tot werken van dit beleid uitgaat.

De categorie combinatiegerichte vrouwen zal groter worden. Een deel van
de moederschapsgerichte vrouwen wordt combinatiegericht. Het belangrijkste
argument voor deze verschuiving is volgens de deskundigen dat de economi-
sche noodzaak wordt gevolgd door een houdingsaanpassing. Daarnaast acht
men het van belang dat betaald werk acceptabeler wordt (ook als er kinderen
zijn) nu econornische zelfstandigheid de norm wordt.

Verschuivingen binnen de typologie
Aangezien het behoren tot een bepaald type correspondeert met een specifieke
levens loop en verschuivingen tussen de typen dus ook veranderingen te zien
kunnen geven in de levensloop van aIle vrouwen, is het van belang om te
bezien hoe groot de verschillende categorieen worden na implementatie van de
verschillende beleidsscenario' s.

De bovenstaande uitkomsten betekenen dat de categorie combinatiegerichte
vrouwen, wat al de grootste categorie was, nog groter zal worden. Gezien de
steun die het aangehaalde tegenargument kreeg dat een verschuiving van 5
procentpunten weI erg veel is, moet aangenomen worden dat het om een
beperkte verschuiving gaat (eerder met 5 dan met 15 procentpunten, de marge
in de antwoordcategorie). De verdeling van de vrouwen over de drie typen zal
er na invoering van de verschillende beleidsscenario' s ais voIgt uitzien.
Ongeveer 16% van de vrouwen is werkgericht, 54% combinatiegericht en 31%
moederschapsgericht.

7.3 Invloed op de levensloop

Een belangrijk uitgangspunt in mijn onderzoek is om bij het analyseren van de
effecten van beleid rekening te houden met de dynamiek van de levensloop.
Keuzes die vrouwen maken gedurende hun levensloop worden mede bepaald
door eerder gemaakte keuzes en zijn op hun beurt weer van invioed op
toekomstige keuzes. In deze paragraaf zullen de uitkomsten van het Delphi-
project dan ook weergegeven worden door de effecten van beleid op de
(verschillende aspecten van de) levensloop per type vrouw te bezien. Achter-
eenvolgens komen zo de effecten van kinderopvang- en verlotbeleid, flexibili-
seringsbeleid en individualiseringsbeleid op de levensloop van werkgerichte,
combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen ter sprake. Daarbij zal ik
aandacht schenken aan de effecten op de afzonderlijke aspecten van de
levensloop (arbeidsparticipatie, relatie- en gezinsvorming en relatie-ontbinding)
en aan de wisselwerking daartussen.
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In een aantaI opzichten wijk ik echter ook af van een dergelijke werkwijze.
Enkele bevindingen (met name met betrekking tot de demografische variabe-
len: vorming en ontbinding van relaties en kindertal) gelden namelijk voor aIle
drie de typen vrouwen en voor aIle drie de beleidsscenario's. Wanneer de
bovenbeschreven werkwijze wordt gevolgd zou dat betekenen dat deze bevin-
dingen steeds herhaaId worden, hetgeen afbreuk doet aan de leesbaarheid en
ook het overzicht belemmert. De overeenkomstige resultaten wat betreft de
vorming en ontbinding van relaties en het kindertal licht ik daarom enigszins
uit hun context van de levensloop en bescbrijf ik voorafgaand aan de weergave
van de effecten per type vrouwen.

Vorming en ontbinding van relaties
Uit het Delphi-project blijkt dat weinig effecten te verwachten zijn van de drie
beleidsscenario's op de vorming en ontbinding van relaties. Er treedt geen
verandering op in het aantal alleenstaande vrouwen doordat minder vrouwen
gaan samenwonen of trouwen, of door toename van het aantal echtscheidingen.
Ook verandert het tijdstip van samenwonen en trouwen niet. Bij deze verwach-
tingen spelen de volgende argumenten een rol.

Volgens de deskundigen zijn de oorzaken voor veranderingen op het terrein
van huwelijk en samenwonen zeer complex en is het effect van beleid in dit
verband verwaarloosbaar klein. Wat betreft het tijdstip waarop men gaat
samenwonen en trouwen spelen andere factoren een veel belangrijker rol
volgens de deskundigen. Het tijdstip van samenwonen zou weinig te maken
hebben met de gezinsvorming en de aanwezigheid van voorzieningen, die het
combineren van werk en gezin vergemakkelijken en heeft daar dus geen
invloed op. WeI van belang zijn factoren aIs: het vinden van een partner,
woonruimte, geld en leeftijd. Voor de timing van het huwelijk zou bovendien
de kinderwens van groot belang zijn. Tenslotte kan nog melding gemaakt
worden van een argument dat specifiek is opgevoerd bij het individuaIiserings-
beleid. De deskundigen verwerpen de redenering dat combinatiegerichte en
moederschapsgerichte vrouwen door dit beleid worden gedwongen langer te
werken (om te sparen) en het krijgen van kinderen en daarmee het huwelijks-
tijdstip uitstellen.

Evenmin verwachten de deskundigen dat het aantaI vrouwen dat aIleen-
staand blijft verandert. De beleidsscenario's leiden niet tot een toe- of afname
van het aantal vrouwen dat Iciest voor het aangaan van een duurzame relatie
(als gehuwd of ongehuwd samenwonende). De vrouwen gaan volgens de
deskundigen niet vaker trouwen omwille van het feit dat een leven met
kinderen als gevolg van (met name het kinderopvang)beleid beter combineer-
baar wordt met betaald werk. Ook verwacht men niet dat meer vrouwen op
voorhand kiezen om alleenstaand te blijven. Hoewel het aIs gevolg van het be-
leid gemakkelijker wordt om aIs aIleenstaand moeder te functioneren, is dit
volgens de deskundigen voor de meeste vrouwen geen aantrekkelijke optie.

Over de gevolgen van de beleidsscenario's op het percentage echtscheidin-
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gen bestaat relatief veel verschil van mening. Hoewel vrijwel steeds de grootste
groep deskundigen verwacht dat geen veranderingen op zullen treden in het
percentage echtscheidingen als gevolg van de verschillende beleidsscenario's, is
er in veel gevallen een aanzienlijke groep deskundigen die verwacht dat het
beleid wel effecten heeft. Verschillende overwegingen keren in dat verband
steeds terug. Er bestaat volgens de deskundigen geen zekerheid over het
verband tussen arbeidsmarktparticipatie en echtscheiding. Het is volgens hen de
vraag of er weI samenhang is en zo ja in welke richting. Ais er al samenhang
bestaat lOU deze weI eens verklaard kunnen worden door andere variabelen
(bijvoorbeeid het onderwijsniveau). Maar ook wanneer aangenomen kan
worden dat er een direct verband bestaat tussen arbeidsparticipatie en echt-
scheiding resten er verschillende mogelijkheden. Zo biedt het hebben van een
eigen inkomen meer mogelijkheden om een relatie te ontbinden, aangezien
men niet meer financieel afhankelijk is van de partner. Bovendien is het
mogelijk dat economische zelfstandigheid leidt tot grotere sociaal-culturele
zelfstandigheid en autonomie van vrouwen. Dit lOU ertoe kunnen leiden dat
vrouwen minder genoegen Demeo met een onbevredigende relatie en besluiten
tot echtscheiding. Anderzijds geeft werk buitenshuis de mogelijkheid om meer
afstand te nemen van het gezinsleven, waardoor relaties wellicht juist langer
stand kunnen houden. Daarnaast is het DOgde vraag wat eerst komt: vormt de
wens tot echtscheiding voor vrouwen een reden om een eigen inkomen te gaan
verwerven om vervolgens gemakkelijker de relatie te kunnen beeindigen; of
bevordert het hebben van een eigen inkomen (en economische zelfstandigheid)
op zichzelf al dat vrouwen eerder geneigd zijn de stap tot echtscheiding te
zetten? Volgens verschillende deskundigen is de relatie echter omgekeerd:
echtscheiding bevordert de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Een ander punt dat diverse keren ten aanzien van echtscheidingen naar
voren is gebracht betreft conflicten over de verdeling van de zorgtaken.
Volgens sommige deskundigen zouden deze conflicten toenemen als vrouwen
meer buitenshuis gaan werken (of lOU, indien een dergelijk conflict al bestaat,
dat niet verdwijnen door het beleid). Dit lOU kunnen leiden tot een toename
(respectievelijk gelijkblijven) van het percentage echtscheidingen. Volgens een
deskundige lOU uit onderzoek echter blijken dat een dergelijk verschil van
mening zelden een oorzaak is van echtscheiding.

Kindertal
Wat betreft de gezinsvorming verwachten de deskundigen doorgaans niet dat
het gemiddeld kindertal zal veranderen als gevolg van een van de beleidssce-
nario's. Hiervoor zijn twee belangrijke argumenten naar voren gebracht. In de
eerste plaats wijzen de deskundigen erop dat andere variabelen overheersen bij
de keuze voor een bepaald kindertal. Genoemd worden: de beschikbare tijd en
ruimte, heersende normen over de ideale gezinsgrootte, de kosten van kinderen,
opvattingen vanuit de omgeving, status en vroegere ervaringen met kinderen.
Ten tweede is het volgens de deskundigen niet zo dat in de samenleving een
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latente wens bestaat naar grotere gezinnen - dat wil zeggen dat mensen
eigenlijk liever meer kinderen zouden willen krijgen dan zij nu doen - en dat
deze latente wens gefrustreerd wordt door de huidige maatschappelijke omstan-
digheden. Een beleid dat bet gemakkelijker maakt een groot gezin te vormen
zal er volgens hen dan ook Diet toe leiden dat vrouwen meer kinderen krijgen.

Verder is het zo dat het individualiseringsbeleid volgens de deskundigen bij
geen van de drie typen vrouwen veranderingen in de gezinsvorming teweeg zal
brengen. Hiervoor zijn de volgende argumenten aangedragen. In het algemeen
stellen de deskundigen dat kinderloosbeid meer te maken heeft met bet
ontbreken van voorzieningen en minder met financiele prikkels. En bet
argument dat (de verschillende categorieen) vrouwen door het beleid eerst
moeten werken, waardoor er meer en langere twijfel en uitstel ontstaat, hetgeen
vervolgens weer leidt tot grotere kinderloosheid, is door de deskundigen
verworpen.

In de volgende paragrafen zal ik deze algemene uitkomsten wel steeds kort in
herinnering brengen, maar de bijbehorende argumenten laat ik verder achterwe-
ge. Wanneer de uitkomsten bij een bepaalde categorie of beleidsscenario
afwijken van dit algemene beeld of wanneer een specifieke argumentatie voor
een bepaalde categorie vrouwen of beleidsscenario is gegeven, zal ik daar meer
uitgebreid op ingaan. Waar daartoe aanleiding is zal ik bovendien aandacbt
schenken aan de eventuele sarnenhang van de verwachte effecten met de rest
van de levensloop.

7.3.1 De levensloop van werkgerichte vrouwen

De deskundigen verwachten van geen van de drie beleidsscenario' seen effect
op de arbeidsparticipatie van werkgerichte vrouwen. Het belangrijkste argument
daarvoor is dat werkgerichte vrouwen ook in de huidige situatie al in grote
getale participeren op de arbeidsmarkt (ook als zij kinderen hebben). De
verschillende beleidsscenario's zullen daar geen verandering in teweeg brengen.
Ook wat betreft de vorming en ontbinding van relaties verwachten de deskun-
digen geen gevolgen van de drie beleidsscenario's. De gezinsvorming daarente-
gen wordt wel bemvloed door het beleid. Dit geldt in elk geval voor het
kinderopvang- en verlofbeleid en wellicht ook voor het flexibiliseringsbeleid.

In het vervolg van deze paragraaf bespreek ik uitgebreider deze door de
deskundigen verwachte effecten en de bijbehorende argumentaties van de
effecten van de drie beleidsscenario's op de levensloop van werkgericbte
vrouwen.

Het kinderopvang- en verlotbeleid
Wat betreft de arbeidsparticipatie is er in de eerste ronde van het Delphi-
project een kleine meerderheid onder de deskundigen die verwacht dat de
participatiegraad van werkgerichte vrouwen toeneemt als gevolg van het
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kinderopvang- en verlotbeleid. Tijdens het vervolg van het project is deze
verwachting echter herzien en verwacht men geen groei van de participa-
tiegraad. Volgens de deskundigen zullen vrijwel alle vrouwen blijven werken
na de geboorte van het eerste kind. Aangezien dat ook zonder het kinderop-
vang- en verlotbeleid al het geval is betekent dit geen verandering. Hetzelfde
geldt voor de verwachting dat de meeste werkgerichte vrouwen in een voltijd-
baan zullen werken.

De deskundigen voeren verschillende argumenten aan ter onderbouwing van
dit modale scenario. Werkgerichte vrouwen zijn in de huidige situatie al sterk
gericht op het verrichten van betaald werk en participeren al in grote getale op
de arbeidsmarkt. In dit gedrag komt geen verandering als gevolg van het
kinderopvang- en verlotbeleid. Ais er al iets verandert zal dat vol gens de
deskundigen vooral een toename zijn van het aantal uren dat zij werken, maar
hierbij spelen ook andere (niet nader genoemde) factoren een rol. Verder denkt
men weliswaar dat een iets grotere groep werkgerichte vrouwen op de arbeids-
markt blijft participeren na de geboorte van het eerste kind, maar aangezien
deze vrouwen dat ook in de huidige situatie meestal doen (ondanks de geringe
beschikbaarheid van kinderopvang en de gebreklcige verlofregelingen) zal de
toename gering zijn (minder dan 5 procentpunten).

Wat betreft het effect op de vorming en ontbinding van relaties kan ik
grotendeels verwijzen naar paragraaf 7.3. Het kinderopvang- en verlotbeleid
leidt in dit opzicht niet tot veranderingen. WeI is het nog relevant erop te
wijzen dat de deskundigen geen verandering van de timing van het huwelijk
verwachten, hoewel dat weI in de lijn van hun verwachtingen ten aanzien van
de gezinsvorming ligt. De deskundigen brengen daar namelijk naar voren dat
een belangrijke reden om te trouwen het krijgen van kinderen is. En aangezien
zij verwachten dat het tijdstip waarop vrouwen hun eerste kind krijgen als
gevolg van het kinderopvang- en verlotbeleid vervroegt (zie hiema), is het
opmerkelijk dat men niet verwacht dat dat vergezeld gaat met een vervroeging
van de huwelijkssluiting.

Volgens de meeste deskundigen zal ten aanzien van de gezinsvorming
invoering van het kinderopvang- en verlotbeleid ertoe leiden dat werkgerichte
vrouwen het ouderschap met meer dan een half jaar vervroegen. Een argument
dat in dit verband door verreweg de meeste deskundigen werd onderschreven is
dat veel werkgerichte vrouwen het krijgen van kinderen in de huidige omstan-
digheden uitstellen vanwege de voorziene problemen met kinderopvang, terwijl
hun kans op onvruchtbaarheid met het ouder worden steeds groter wordt. Het
kinderopvang- en verlotbeleid zal ertoe leiden dat het uitstelgedrag afneemt.
Veel gewicht kreeg dit argument overigens niet; het algemene argument dat
andere variabelen overheersen bij de keuze voor een bepaald kindertal krijgt
meer gewicht toegekend. Een ander punt ter ondersteuning van de verwachte
vervroeging van het ouderschap is dat in landen met goede voorzieningen
vrouwen op jongere leeftijd kinderen krijgen. Opvallend is overigens nog dat
het argument dat de timing van ouderschap onder werkgerichte vrouwen met
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zal veranderen omdat het ook met veel voorzieningen noodzakelijk is eerst een
stevige positie op de arbeidsmarkt te verwerven alvorens aan kinderen te
beginnen, breed gesteund werd. Hieruit kan wellicht afgeleid worden dat het
mede afhangt van de mate waarin de arbeidscultuur als gevolg van dit beleid
verandert in hoeverre vrouwen het zich kunnen permitteren om eerder kinderen
te krijgen.

Er bestaat verschil van mening over de daling van de kinderloosheid, die
onder werkgerichte vrouwen relatief hoog is. De helft van de deskundigen
verwacht dat hierin geen verandering optreedt en een even grote groep ver-
wacht een afnarne van de kinderloosheid. De argumentatie die het optreden van
een daling ondersteunt hangt samen met de veranderingen in de timing van het
ouderschap. De vervroeging van het tijdstip waarop vrouwen hun eerste kind
krijgen leidt volgens de deskundigen tot afname van de kinderloosheid.

Volgens de meeste deskundigen zal onder de werkgerichte vrouwen noch
het aantal kleine gezinnen (een of twee kinderen) noch het aantal grote
gezinnen (drie of meer kinderen) veranderen. Werkgerichte vrouwen geven
prioriteit aan het verrichten van betaald werk. Het hebben van een groot gezin
blijft ook met veel kinderopvang en goede verlofregelingen moeilijk combi-
neerbaar met een loopbaan. Het combineren van betaald werk met een klein
gezin is beter mogelijk. Een argument ter ondersteuning van de verwachting
dat werkgerichte vrouwen wel meer kleine gezinnen krijgen (hetgeen volgens
een derde van de deskundigen het geval zal zijn) kreeg overigens ook steun:
het aantal kleine gezinnen groeit bij de werkgerichte vrouwen, want een deel
van hen die anders geen kinderen gekregen zouden hebben, krijgen nu een
klein gezin. De grootste groep deskundigen verwacht echter geen toename van
het aantal kleine gezinnen, hetgeen wellicht verklaard kan worden op grond
van de onzekerheid over afname van de kinderloosheid.

Samenvattend zal het kinderopvang- en verlofbeleid de levensloop van
werkgerichte vrouwen volgens de deskundigen bemvloeden wat betreft de
timing van het ouderschap. Werkgerichte vrouwen krijgen als gevolg van dit
beleid eerder kinderen. Dit zal wellicht gepaard gaan met een kleine afname
van de kinderloosheid. Voor de overige aspecten van de levensloop verwachten
de deskundigen geen effect.

Flexibiliseringsbeleid
De uitkomsten ten aanzien van de effecten van flexibilisering op de arbeids-
participatie van werkgerichte vrouwen komen voor een belangrijk deel overeen
met de uitkomsten ten aanzien van het kinderopvang- en verlofbeleid. In eerste
instantie verwacht een kleine meerderheid van de deskundigen dat de participa-
tiegraad van werkgerichte vrouwen toeneemt als gevolg van het flexibilise-
ringsbeleid, maar later blijkt dat hiervoor geen goede argumenten gegeven
kunnen worden. Het argument dat in deze situatie de zorg voor kinderen
makkelijker te organiseren is en werkgerichte moeders dus meer op de arbeids-
markt zullen participeren is door iets meer dan de helft van de deskundigen
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doorgestreept. De anderen vonden het echter weI een belangrijk argument.
Volgens de deskundigen zullen vrijwel alle vrouwen blijven werken na de
geboorte van het eerste kind en zullen zij het meest in een voltijdbaan?
werken. Aangezien ook de oudere werkgerichte vrouwen dat al deden verwacht
men in dit opzicht geen invloed van het beleid. De conclusie luidt dat de
arbeidsparticipatie van werkgerichte vrouwen niet zal veranderen als gevolg
van het flexibiliseringsbeleid, met als belangrijkste argument dat de arbeidspar-
ticipatie ook onder de oudere werkgerichte vrouwen al erg hoog is en een
verdere toename niet in de rede ligt.

Ook zal het flexibiliseringsbeleid evenals het kinderopvang- en verlotbeleid
volgens de deskundigen geen gevolgen hebben voor de vorming en -ontbinding
van relaties onder werkgerichte vrouwen. In aanvulling op de algemene
argumentatie zijn specifiek ten aanzien van flexibilisering nog enkele argumen-
ten de revue gepasseerd. Een argument luidt dat er een toename van huwelijk
en samenwonen zal optreden omdat flexibilisering van de arbeid zal leiden tot
flexibilisering van de organisatie van het priveleven. Dit is echter door de
meerderheid van de deskundigen verworpen. Een ander argument betreft een
mogelijke verandering in het aantal echtscheidingen als gevolg van flexibilise-
ringsbeleid. De deskundigen verwerpen de redenering dat nu de mannelijke
partner meer thuis is en zich meer zal bemoeien met de gang van zaken bin-
nenshuis, de spanningen kunnen oplopen en er meer echtscheidingen zullen
plaatsvinden.

Ten aanzien van de gevolgen voor de gezinsvorming komt uit het Delphi-
project het volgende beeld te voorschijn. Volgens de helft van de deskundigen
zal de timing van de geboorte van het eerste kind vervroegen als gevolg van
het flexibiliseringsbeleid (de andere helft verwacht geen verandering). De
meningen over de effecten op de kinderloosheid zijn eveneens verdeeld: de
helft voorziet een afname van de kinderloosheid, de anderen verwachten hierin
geen verandering. Het aantal kleine en grote gezinnen verandert niet als gevolg
van het flexibiliseringsbeleid.

Voor de effecten op de timing van het ouderschap krijgen de argumenten
v66r en tegen evenveel gewicht toegekend. Geen verandering wordt verwacht
op grond van het argument dat werkgerichte vrouwen carrieregericht zijn, eerst
een stevige positie willen verwerven op de arbeidsmarkt en ook daarna
prioriteit geven aan voortzetting van hun arbeidsloopbaan. Het argument ter
ondersteuning van vervroeging van het ouderschap luidt als volgt, Doordat het
makkelijker is om in deeltijd te gaan werken en de combinatie gemakkelijker
realiseerbaar wordt, zal het uitstellen van de geboorte van het eerste kind bij
werkgerichte vrouwen afnemen. In het verlengde van dit laatste argument acht
men het mogelijk dat hierdoor de kinderloosheid onder werkgerichte vrouwen
wat zal afnemen, zij het met minder dan vijf procentpunten. Het argument dat

42 Bij flexibiliseringsbeleid wordt onder een voltijdbaan verstaan: een werkweek van 32 uur
of meer.
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de kinderloosheid onder werkgerichte vrouwen af zal nemen omdat zij nu ook
met kinderen een loopbaan kunnen realiseren wordt niet erg belangrijk gevon-
den. Tenslotte verwachten de deskundigen niet dat werkgerichte vrouwen meer
kinderen krijgen, aangezien het combineren van een groot gezin met het
verrichten van betaald werk ook in de nieuwe situatie moeilijk blijft.

Samenvattend verwacht de meerderheid van de deskundigen dat flexibilise-
ring geen gevolgen heeft voor de arbeidsparticipatie van werkgerichte vrouwen.
Ook de vorming en ontbinding van relaties verandert niet als gevolg van dit
beleid. Over het effect op de gezinsvorming zijn de meningen verdeeld. Men is
het er over eens dat het aantal kleine en grote gezinnen niet verandert, maar
wat betreft de timing van de geboorte van het eerste kind en de kinderloosheid
verwacht de helft van de deskundigen geen verandering en de andere helft
verwacht vervroeging van het ouderschap en afname van de kinderloosheid (zij
het wat dit laatste betreft wellicht met minder dan 5 procentpunten).

Individualiseringsbeleid
De arbeidsparticipatie van werkgerichte vrouwen zal niet veranderen als
gevolg van het individualiseringsbeleid. De participatiegraad, het aantal
vrouwen dat blijft werken na de geboorte van het eerste kind en de omvang
van de baan blijven hetzelfde. Het belangrijkste argument voor deze verwach-
ting is dat werkgerichte vrouwen ook in de huidige situatie meestal betaald
werk verrichten en het hebben van een eigen inkomen belangrijk vinden.
Bovendien is het combineren van een baan met de zorg voor kinderen volgens
de deskundigen meer een tijdsprobleem dan een geldprobleem. Dit tijdspro-
bleem wordt met het individualiseringsbeleid niet opgelost.

Individualiseringsbeleid zal volgens de deskundigen ook niet leiden tot een
verandering in de vorming en ontbinding van relaties bij werkgerichte vrou-
wen. Hoewel zij aangeven dat financiele overwegingen een belangrijke rol
spelen bij de besluitvorming over samenwonen en huwen, is de invloed van het
betreffende beleid volgens hen gering. De financiele voordelen van het huwe-
lijk verdwijnen voor een groot deel, maar door de kinderwens zal er toch
weinig verandering optreden in de wens te gaan trouwen en in het tijdstip
waarop werkgerichte vrouwen trouwen. De deskundigen verwerpen bovendien
de redenering dat de mogelijkbeid nu ook binnen een samenlevingsverband
economisch zelfstandig te blijven ertoe zal leiden dat meer vrouwen gaan
samenwonen en het aantal alleenstaanden afneemt. Dit kan betekenen dat men
ervan uitgaat dat de groep die omwille van economische zelfstandigheid in de
huidige situatie alleenstaand is verwaarloosbaar klein is, of het kan betekenen
dat de wens om economisch zelfstandig te zijn of te blijven van onvoldoende
gewicht wordt geacht als motief om niet te gaan samenwonen.

Voor het v66rkomen van echtscheidingen is volgens de deskundigen van
belang dat beide partners er financieel op achteruit zullen gaan. Eigen uitke-
ringsrechten hebben geen doorslaggevende invloed op de beslissing al dan niet
te scheiden. Men brengt naar voren dat het aantal echtscheidingen in het
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verIeden weliswaar is toegenomen mede als gevoig van invoering van de
Aigemene Bijstandswet, maar het is de vraag of het individualiseringsbeleid
daar nog wat aan kan toevoegen.

De gezinsvorming onder werkgerichte vrouwen zal volgens de deskundigen
evenmin veranderen als gevoig van het individuaiiseringsbeleid. Vergeleken
met de beide andere beleidsscenario's is de consensus onder de deskundigen op
dit punt het grootst. Er zijn in het Delphi-project over de effecten van individu-
aliseringsbeleid op de gezinsvorming van werkgerichte vrouwen verder geen
specifieke argumenten naar voren gebracht.

Samengevat zal individualiseringsbeleid volgens de deskundigen geen
veranderingen veroorzaken in de levens loop van werkgerichte vrouwen.

7.3.2 De levensloop van combinatiegerichte vrouwen

Over het geheel bezien verwachten de deskundigen dat de drie beleidsscenari-
o's het meest verandering zullen veroorzaken in de levensloop van combinatie-
gerichte vrouwen. Achtereenvolgens ga ik wederom in op de verwachte
effecten ten aanzien van kinderopvang- en verlofbeleid, flexibiliseringsbeleid
en individualiseringsbeleid.

Het kinderopvang- en verlotbeleid
Het kinderopvang- en verlofbeleid zal leiden tot een groeiende arbeidspartici-
patie onder combinatiegerichte vrouwen. Hun participatiegraad zal volgens de
deskundigen toenemen, bijna de helft verwacht zelfs een toename met meer
dan 15%. Ook zullen meer combinatiegerichte vrouwen bIijven werken na de
geboorte van het eerste kind: de meeste deskundigen verwachten dat meer dan
de helft van deze vrouwen blijft werken. De omvang van de baan zal eveneens
toenemen, de meeste combinatiegerichte vrouwen zullen een grate deeItijdbaan
hebben (dat wil zeggen tussen de 20 en 37 uur per week).

Het belangrijkste argument ter ondersteuning van dit modale scenario is, dat
iedereen die dat wil, beta aId werk ook daadwerkelijk kan combineren met de
zorg voor het gezin; een argument dat vooral van toepassing is voor combina-
tiegerichte vrouwen. Overigens benadrukt men dat het percentage cornbinatie-
gerichte vrouwen dat blijft werken alleen toeneemt als er meer deeltijdbanen
beschikbaar komen. De combinatiegerichte vrouwen kiezen volgens hen
namelijk meestal voor een driedaagse werkweek omdat de baan dan nog wat
voorstelt en er genoeg tijd overblijft voor de kinderen. De deskundigen brengen
naar voren dat de stijging van de participatiegraad echter wel eens kan beteke-
nen dat het aantal werkloze vrouwen toeneemt omdat de werkgelegeoheid
nauwelijks groeit. De redenering dat er weliswaar een toename van de arbeids-
participatie te verwachten valt, maar dat de situatie meestal na de geboorte van
het tweede kind verandert en er veel vrouwen alsnog zullen stoppen met
werken, wordt verworpen.

Hoewel het kinderopvang- en verIofbeIeid gevolgen heeft voor de arbeids-
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participatie van combinatiegerichte vrouwen gaat dit volgens de deskundigen
Diet gepaard met gevolgen voor de vorming en ontbinding van relaties.
Overigens kan hier dezelfde opmerking geplaatst worden als bij de werkgerich-
te vrouwen: hoewel dat in de lijn ligt met de (hierna te bespreken) verwachte
vervroeging van het ouderschap, voorziet men geen vervroeging van het
huwelijkstijdstip.

De meeste deskundigen verwachten nauwelijks veranderingen in de gezins-
vorming als gevolg van het kinderopvang- en verlofbeleid. AIleen de timing
van de geboorte van het eerste kind zal vervroegen. Met name de volgende
redenering acht men daarbij belangrijk. Combinatiegerichte vrouwen hechten
weliswaar minder belang aan het realiseren van een goede positie op de
arbeidsmarkt dan de werkgerichte vrouwen, maar zij willen weI betaald
werken. Nu de combinatie beter mogelijk is zullen zij kunnen blijven werken
en eerder kinderen krijgen. Dit gaat echter niet gepaard met een verandering
van het kindertal, dat volgens de deskundigen zoals gezegd vooral bepaald
wordt door andere factoren.

Samenvattend kan geconc1udeerd worden dat combinatiegerichte vrouwen
als gevoIg van het kinderopvang- en verlofbeleid in grotere getale en meer
uren zullen participeren op de arbeidsmarkt. Zij krijgen eerder kinderen en
meer dan de helft van deze vrouwen blijft dan betaald werken. Verder doen
zich als gevolg van dit beleid geen veranderingen in de levensloop van
combinatiegerichte vrouwen voor.

Flexibiliseringsbeleid
Evenals het kinderopvang- en verlofbeleid zal ook het flexibiliseringsbeleid
leiden tot een toename van de arbeidsparticipatie. De participatiegraad onder
combinatiegerichte vrouwen stijgt (volgens een derde van de deskundigen zelfs
met meer dan 15 procentpunten). Het aantal vrouwen dat blijft werken na de
geboorte van het eerste kind neemt toe: meer dan de helft behoudt de baan.
Het type baan dat het meest voor zal komen onder combinatiegerichte vrouwen
na invoering van flexibilisering is de grote deeltijdbaan", Dit is een toename
vergeleken met de situatie zonder flexibiliseringsbeleid.

In het algemeen stellen de deskundigen dat de combinatie beter realiseerbaar
wordt dankzij flexibiliseringsbeleid. Maar het belangrijkste argument voor dit
modale scenario is volgens de deskundigen dat de zeggenschap over de
werktijden voor combinatiegerichte vrouwen een belangrijke voorwaarde is om
betaald werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. Het flexibilise-
ringsbeleid komt hieraan tegemoet. Tevens wordt naar voren gebracht dat nu
de partner ook meer kan gaan zorgen. Een tegenargument, namelijk dat
combinatiegerichte vrouwen Diet meer blijven werken dan nu het geval is
omdat zij daar door de opstelling van de partner van weerhouden worden,

43 Bij flexibiliseringsbeleid is dit een baan van 20 - 31 uur per week; 32 uur per week of
meer is een voltijdbaan.
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wordt door vrijwel aIle deskundigen verworpen. Overigens verwacht men wei
dat de partner veel invloed heeft op de omvang van de baan van combinatiege-
richte vrouwen. Wanneer hij 32 uur blijft werken en er niet meer kinderopvang
komt, is de ruimte voor vrouwen om betaald te gaan werken DOgniet erg
groot. Een ander zwaarwegend argument waarom combinatiegerichte vrouwen
meer zullen participeren op de arbeidsmarkt is de financiele noodzaak. Als
gevolg van de algemene arbeidstijdverkorting daalt het gezinsinkomen. Wel-
licht verklaart dit argument ook waarom de deskundigen de redenering verwer-
pen dat combinatiegerichte vrouwen vanwege het gebrek aan kinderopvang niet
vaker blijven werken dan zander flexibilisering het geval zou zijn: zij moeten
weI vanwege financiele noodzaak.

Hoewel volgens vrijwel aIle deskundigen het flexibiliseringsbeleid geen
gevolgen zal hebben voor de relatievorming en -ontbinding, verwacht een
derde van hen weI verandering van het aantal echtscheidingen. Zij zijn echter
verdeeld over de richting van dat effect: sommigen verwachten een toename,
anderen een afname. Opvallend is dat de deskundigen ook in dit geval geen
vervroeging van het huwelijkstijdstip verwachten en weI vervroeging van de
geboorte van het eerste kind. Het argument 'mensen besluiten als gevolg van
flexibilisering eerder kinderen te krijgen en gaan daarom eerder trouwen' is
door de deskundigen zelfs verworpen.

Gezinsvorming. Volgens de deskundigen zal het flexibiliseringsbeleid -
evenals het kinderopvang- en verlofbeleid - leiden tot vervroeging van de
geboorte van het eerste kind en verder geen gevolgen hebben voor de gezins-
vorming van combinatiegerichte vrouwen. De belangrijkste reden voor vervroe-
ging van de geboorte van het eerste kind is de volgende. Dankzij dit beleid
kunnen combinatiegerichte vrouwen gemakkelijker in deeltijd gaan werken en
doordat het zo gemakkelijker wordt betaald en onbetaald werk te combineren,
wordt de periode van twijfeI bekort. Deze vervroeging van het ouderschap gaat
volgens de deskundigen niet gepaard met verandering van de kinderloosheid,
omdat de combinatiegerichte vrouwen toch al kinderen wilden en het beleid
daarin geen verandering brengt.

Wanneer samenvattend de effecten van flexibiliseringsbeleid op de levens-
loop van combinatiegerichte vrouwen bezien worden, resulteert hetzelfde beeld
alsobij het kinderopvang- en verlofbeleid. Combinatiegerichte vrouwen zullen
in grote getale en meer uren participeren op de arbeidsmarkt. Zij krijgen hun
eerste kind eerder in hun leven en blijven merendeels betaald werken. Flexibili-
seringsbeleid veroorzaakt geen andere veranderingen in de levensloop van
combinatiegerichte vrouwen.

Individ ualiseringsbeJeid
Het effect van individualiseringsbeleid op de arbeidsparticipatie van combina-
tiegerichte vrouwen is hetzelfde als dat van de beide andere beleidsscenario' s.
De meerderheid van de deskundigen verwacht dat de participatiegraad van
combinatiegerichte vrouwen groeit na invoering van het individualiseringsbe-
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leid. Als bet eerste kind geboren wordt zullen meer combinatiegerichte vrou-
wen blijven werken dan zij gedaan zouden hebben zonder invoering van
individualiseringsbeleid: meer dan de belft behoudt de baan. Zij zullen boven-
dien een grotere baan behouden, namelijk meestal een grote deeltijdbaan (20 -
37 uur per week).

Ret belangrijkste argument voor deze effecten is volgens de deskundigen dat
de afweging van kosten en baten sneller in het voordeel van het betaald
werken uit zal vallen. Daarbij is tevens van belang dat door het wegvallen van
de partnermiddelen-toets drempels voor de arbeidsparticipatie van vrouwen
weggenomen worden. Opvallend is bovendien dat men verwacht dat deze
kosten-baten afweging vooral een druk legt op vrouwen. Het argument dat de
partners van combinatiegerichte vrouwen inzien dat bet financieel nadelig is als
de vrouw niet werkt en de vrouwen meer zullen steunen in de zorgtaken,
vinden de meeste deskundigen wel juist maar niet zwaarwegend. Overigens
benadrukt men dat de stijging van de arbeidsparticipatie van combinatiegerichte
vrouwen niet groot zal zijn zolang er niet meer voorzieningen gecreeerd
worden die de combinatie vergemakkelijken.

Zoals ik eerder heb aangegeven zal het individualiseringsbeleid geen
gevolgen hebben voor de relatievorming. Over het v66rkomen van echtschei-
ding en bestaat verschil van mening: het aantal deskundigen dat hierin geen
verandering voorziet is vrijwel evengroot als het aantal deskundigen dat een
groei van het aantal echtscheidingen verwacbt. De argumenten die hierbij zijn
opgevoerd door de beide partijen heb ik al eerder venneld.

Het individualiseringsbeleid zal volgens de meeste deskundigen geen
gevolgen hebben voor de gezinsvorming van combinatiegerichte vrouwen. De
kinderloosheid zal volgens hen niet veranderen omdat combinatiegerichte
vrouwen een sterke kinderwens hebben en niet geneigd zullen zijn deze op te
geven. Opvallend is overigens dat ruim een kwart van de deskundigen wel een
toename van de kinderloosheid verwacht, terwijl bij het kinderopvang- en
verlofbeleid en bij het flexibiliseringsbeleid een evengrote groep deskundigen
is die juist een afname verwacht. Twee derde van de deskundigen verwacht
geen effecten van individualiseringsbeleid op de timing van het ouderschap.
Men betoogt dat de thuissituatie voor combinatiegerichte vrouwen voorop staat
en deze vrouwen eerder geneigd zullen zijn hun arbeidspatroon aan te passen,
dan de geboorte van het eerste kind uit te stellen. Tenslotte verwacht de
meerderheid ook niet dat het individualiseringsbeleid zal leiden tot verandering
van het aantal kleine gezinnen, hoewel twee vijfde van de deskundigen zegt
een toename daarvan te verwachten. Het argument ter ondersteuning van het
rninderheidsstandpunt kreeg in het Delphi-project enige steun: combinatie-
gerichte vrouwen moeten meer participeren op de arbeidsmarkt; dit is met een
klein gezin beter te realiseren, dus zal het aantal kleine gezinnen toenemen.

Samenvattend levert dit het volgende beeld op. Combinatiegericbte vrouwen
zullen als gevolg van individualiseringsbeleid in grotere getale participeren op
de arbeidsmarkt, ook als zij kinderen hebben (meer dan de helft van deze
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groep behoudt de baan na de geboorte van het eerste kind). In tegenstelling tot
de beide andere beleidsscenario's brengt individuaIisering geen verandering
teweeg in de gezinsvonning bij combinatiegerichte vrouwen, terwijl een
toename van het aantaI echtscheidingen mogelijk is.

7.3.3 De levensloop van moederschapsgerichte vrouwen

De arbeidsparticipatie van moederschapsgerichte vrouwen zaI (net als die van
de combinatiegerichte vrouwen) toenemen aIs gevolg van de drie beleidsscena-
rio's. Dit gaat echter in de meeste gevallen niet vergezeld van een verandering
in hun demografisch gedrag.

Kinderopvang- en verlotbeleid
Het kinderopvang- en verlofbeleid leidt tot een toename van de arbeidspartici-
patie van moederschapsgerichte vrouwen. Volgens een meerderheid van de
deskundigen zal hun participatiegraad stijgen als gevolg van het kinderopvang-
en verlofbeleid. De meerderheid verwacht ook dat meer moederschapsgerichte
vrouwen zullen blijven werken na de geboorte van het eerste kind aIs gevolg
van het kinderopvang- en verlofbeleid, hoewel het uiteindelijk nog altijd om
minder dan de helft van deze vrouwen zal gaan. De baan die het meest voor
zaI komen onder moederschapsgerichte vrouwen is de kleine deeltijdbaan
(minder dan 20 uur), in dit opzicht treedt er geen verandering op als gevolg
van dit beleidsscenario.

De stijging in de arbeidsparticipatie kan volgens de deskundigen vooraI
verklaard worden uit het gegeven dat het gebruik van kinderopvang meer
geaccepteerd en het combineren van betaald werk en gezin de norm wordt.
Ook speelt mee dat dankzij de aanwezigheid van goede regelingen het schuld-
gevoel vennindert wanneer de vrouwen blijven werken na de geboorte van het
eerste kind. Meer gewicht krijgt echter het volgende argument ter verklaring
van waarom moederschapsgerichte vrouwen er in meerderheid toch voor
blijven kiezen om zelf (voltijds) de kinderen te verzorgen: de kwaIiteit van het
werk en het lage loon, de aanspraak in de eigen omgeving en de zingeving die
kinderen brengen, doen hen besluiten te stoppen met werken na de geboorte
van het eerste kind. Ook de hardnekkigheid van de moederschapsideologie
speelt een rol bij de weerstand van moederschapsgerichte vrouwen om betaald
te blijven werken zodra zij moeder zijn geworden. Een laatste argument dat de
deskundigen van belang achten ter verklaring van de nog altijd relatief lage
arbeidsparticipatie onder moederschapsgerichte vrouwen is, dat de huidige
restricties op het voorzieningenniveau voor deze vrouwen niet erg belangrijk
zijn en opheffing daarvan geen effect zal hebben op hun gedrag.

De consensus over de verwachte effecten van het kinderopvang- en verlof-
beleid op de vorming en ontbinding van relaties is groot. Vrijwel aIle deskun-
digen verwachten dat dit beleid geen gevolgen zaI hebben voor de timing van
samenwonen en huwelijk, voor het aantal vrouwen dat afziet van samenwonen
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en huwelijk en voor het percentage echtscheidingen. De argumentatie is
grotendeels gelijk aan de eerder genoemde algemene argumenten. Speciaal wat
betreft het aantal echtscheidingen onder moederschapsgerichte vrouwen vinden
de deskundigen het argument dat deze vrouwen in de nieuwe situatie niet
econornisch zelfstandig zullen zijn, wat een rem op echtscheiding blijft, weI
juist maar kennen het weinig gewicht toe.

Verreweg de meeste deskundigen verwachten dat het kinderopvang- en
verlotbeIeid geen gevolgen zal hebben voor de gezinsvorming onder moeder-
schapsgerichte vrouwen. Er treedt geen verandering op in de timing van de
geboorte van het eerste kind, in de kinderloosheid en in het aantal kIeine en
grote gezinnen. Zoals gezegd overheersen volgens de deskundigen andere
variabelen bij de keuze voor het kindertal. Speciaal ten aanzien van de catego-
rie moederschapsgerichte vrouwen zijn nog twee argumenten naar voren
gebracht. Ten eerste benadrukken de deskundigen dat kinderloosheid bij deze
categorie vrouwen vooral een gevolg is van onvruchtbaarheid (van de vrouwen
zelf of van hun partner) en dat daarin geen verandering komt met het kinderop-
vang- en verlotbeleid. Ten tweede verwerpen zij de redenering dat er meer
moederschapsgerichte vrouwen komen met een klein in plaats van een groot
gezin, omdat degenen onder hen die willen/moeten werken, in de nieuwe
situatie kiezen voor een klein gezin.

Samengevat Ieidt kinderopvang- en verIotbeleid tot stijging van de arbeids-
participatie onder moederschapsgerichte vrouwen. Hoewel meer van deze
vrouwen blijven werken na de geboorte van het eerste kind, zal ook bij dit
beleid de meerderheid de baan opzeggen. De toename van de arbeidsparticipa-
tie gaat niet gepaard met veranderingen in de relatie- en gezinsvorming en in
de relatie-ontbinding.

Flexibiliseringsbeleid
Ook fJexibiliseringsbeleid Ieidt tot toename van de arbeidsparticipatie onder
moederschapsgerichte vrouwen. Het effect is gelijk aan dat van het kinderop-
vang- en verlotbeleid. De grootste groep deskundigen verwacht dat de partici-
patiegraad onder moederschapsgerichte vrouwen zal stijgen; iets meer dan een
derde verwacht echter dat fJexibiliseringsbeIeid wat dit betreft geen of weinig
effect zal hebben. Dankzij het fJexibiIiseringsbeIeid zullen meer moederschaps-
gerichte vrouwen blijven werken na de geboorte van het eerste kind, hoewel
meer dan de helft nog altijd de baan op zal geven. Als moederschapsgerichte
vrouwen blijven werken is dat meestal in een kleine deeltijdbaan.

De belangrijkste verklaring voor de stijging van de participatiegraad onder
deze categorie is volgens de deskundigen dat het inkomen van de partner door
dit beleid ornlaag gaat. Het inkomen dat moederschapsgerichte vrouwen
verwerven is noodzakelijk om een redeJijk gezinsinkomen te garanderen. Maar
wanneer er kinderen geboren worden zullen moederschapsgerichte vrouwen er
toch overwegend zelf voor willen zorgen en stoppen met hun baan. Volgens
een kleine meerderheid van de deskundigen speelt hierbij mee dat moeder-
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schapsgerichte vrouwen vaak een partner hebben die stimuleert dat hun vrouw
stopt met werken als er kinderen komen. Het argument dat dit beleid het
mogelijk maakt om samen met de partner voor de kinderen te zorgen en te
werken, hetgeen leidt tot toename van het aantal moederschapsgerichte vrou-
wen dat betaald en onbetaald werk combineert, wordt door de helft van de
deskundigen verworpen en door de andere helft onbelangrijk geacht.

Een volgens de deskundigen redelijk belangrijk argument, dat de groei van
de participatiegraad onder moederschapsgerichte vrouwen tegenspreekt, is dat
een flexibeler werkweek voor deze categorie geen aantrekkelijk altematief is
voor het huisvrouwschap en hun arbeidsparticipatie dus niet zal veranderen.

Met uitzondering van het thema echtscheiding zijn er wat betreft het
uitblijven van veranderingen in de relatievorming en -ontbinding geen argu-
menten naar voren gebracht die specifiek betrekking hebben op de moeder-
schapsgerichte vrouwen. Evenals naar voren kwam bij het kinderopvang- en
verlofbeleid biedt de omvang van hun baan na flexibiliseringsbeleid geen
economische zelfstandigheid en valt er volgens de deskundigen geen verande-
ring van het aantal echtscheidingen te verwachten.

De deskundigen voorzien geen veranderingen in de gezinsvorming onder
moederschapsgerichte vrouwen als gevolg van het flexibiliseringsbeleid. Noch
de timing van het ouderschap, noch de kinderloosheid en de aantallen kleine en
grote gezinnen zullen als gevolg van dit beleid veranderen. De kinderloosheid
onder moederschapsgerichte vrouwen zal volgens de deskundigen niet toene-
men omdat moederschapsgerichte vrouwen altijd al kinderen wilden en dat ook
zo blijft. Wat betreft de timing van de geboorte van het eerste kind is het
argument naar voren gebracht, maar uiteindelijk door de deskundigen verwor-
pen, dat moederschapsgerichte vrouwen het ouderschap zullen uitstellen omdat
zij langer moeten blijven werken en opzien tegen de combinatie.

Samengevat kan de conclusie getrokken worden dat de invloed van het
flexibiliseringsbeleid op de levensloop van moederschapsgerichte vrouwen
hetzelfde is als die van het kinderopvang- en verlofbeleid. De arbeidsparticipa-
tie neemt toe (oak als zij kinderen hebben), maar verder doen zich geen
veranderingen in de levensloop voor.

Individualiseringsbeleid
Rest nag het bezien van de invloed die het individualiseringsbeleid volgens de
deskundigen heeft op de levensloop van moederschapsgerichte vrouwen. De
arbeidsparticipatie van deze categorie zal vrouwen volgens de deskundigen
toenemen. De vrouwen zullen vaker blijven werken na de geboorte van het
eerste kind. Hoewel ook bij dit beleidsscenario de grootste groep deskundigen
verwacht dat het ('nog altijd slechts') minder dan de helft van de vrouwen
betreft, verwacht een bijna even grote groep deskundigen dat de helft van de
moederschapsgerichte vrouwen blijft werken na de geboorte van het eerste
kind. Als de vrouwen blijven werken is dat meestal in een kleine deeltijdbaan.

Vrijwel aIle argumenten die volgens de deskundigen relevant zijn voor deze
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uitkomst hebben betrekking op de financiele noodzaak van arbeidsparticipatie
die met dit beleid ontstaat. De afweging van kosten en baten zal sneller in het
voordeel van werken uitvallen. AHe deskundigen onderschrijven het argument
dat het gemis aan kostwinnersvoordelen zwaar weegt bij deze veelal Iaag
opgeleide vrouwen die dikwijIs een partner met een laag inkomen hebben. Ook
belangrijk, hoewel minder zwaarwegend, is het argument dat door het wegval-
len van de partnermiddelen-toets drempels weggenomen worden voor de
arbeidsparticipatie. Alleen de vrouwen die het zich financieel kunnen veroorlo-
yen zullen stoppen met hun baan na de geboorte van het eerste kind. Dat het
uiteindelijk toch nog 'slechts' de helft van de vrouwen zal zijn die blijft
werken heeft volgens de deskundigen te maken met hun lagere opleiding en
het gebrek aan perspectief op kwalitatief redelijk werk. Moederschapsgerichte
vrouwen zullen vooral in kleine deeltijdbanen werken. Van groot belang
daarbij is dat zij vanwege hun kinderen niet meer werken dan financieel
noodzakelijk is.

Hoewel de meerderheid van de deskundigen verwacht dat het individualise-
ringsbeleid niet zal leiden tot veranderingen in de vorming en ontbinding van
relaties bij moederschapsgerichte vrouwen, verwacht bijna een derde van de
deskundigen dat dit beleid (in tegenstelling tot de andere beleidsscenario's) wel
zal Ieiden tot uitstel van samenwonen en huwelijk. Het daartoe opgevoerde
argument dat moederschapsgerichte vrouwen door dit beleid gedwongen
worden langer te werken (om te sparen) en het krijgen van kinderen en
daarmee het huwelijkstijdstip uitsteIlen, is echter zoals eerder al bleek door de
meerderheid van de deskundigen verworpen. Over de gevolgen voor het
percentage echtscheidingen zijn de meningen verdeeld. In de eerste ronde van
het Delphi-project zei een even grote groep deskundigen toename te verwach-
ten als geen of weinig effect. Hierbij zijn geen andere dan de al eerder ge-
noemde argumenten naar voren gebracht.

Volgens de meerderheid van de deskundigen zal het individualiseringsbeleid
tenslotte geen gevolgen hebben voor de gezinsvorming onder moederschapsge-
richte vrouwen. De consensus is het grootst ten aanzien van de kinderIoosheid
die volgens hen niet zal veranderen. Ruim een derde van de deskundigen
verwacht daarentegen (in tegenstelling tot het modale scenario) dat dit beleid
zal leiden tot uitstel van het ouderschap en tot een toename van het aantal
kleine gezinnen. Andere deskundigen wijzen echter op onderzoek waaruit zou
blijken dat veel vrouwen in deze categorie juist kinderen krijgen om van
betaalde arbeid 'verIost' te zijn. Dit impliceert volgens hen dat zij het krijgen
van kinderen zeker niet uit zullen stellen. De redenering tenslotte dat moeder-
schapsgerichte vrouwen door dit beleid meer op de arbeidsmarkt moeten
participeren en dat dit met een klein gezin beter te realiseren is dan met een
groot gezin, waardoor het aantal kleine gezinnen zal toenemen, is volgens de
meeste deskundigen weI waar, maar onvoldoende belangrijk.

Samenvattend komt het beeld overeen met de effecten van de beide andere
beleidsscenario's. Individualiseringsbeleid Ieidt tot toename van de arbeidspar-
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ticipatie van moederschapsgerichte vrouwen (zij het wellicht sterker dan bij de
beide andere beleidsscenario's). Dit beleid heeft echter geen gevolgen voor de
vorming van relaties en gezinnen. Alleen van individualiseringsbeleid valt
wellicht een toename van het aantal echtscheidingen te verwachten.

7.4 Effecten van beleid op de levensloop van vrouwen:
conc1usies en nabeschouwing

De effecten zoals die uiteindelijk in het Delphi-project door de deskundigen
worden verwacht zijn beknopt weergegeven in tabel 7.1. Waar dat relevant is,
is per variabele een onderverdeling gemaakt naar de drie categorieen vrouwen.

Bij bestudering van dit overzicht valt in eerste instantie op dat er grote
verschillen zijn in het effect op de verschillende aspecten van de levensloop.
De drie beleidsscenario's brengen vaker verandering teweeg in de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen en veel minder in de demografische variabelen. Kijkend
naar de verschillen tussen de drie categorieen vrouwen blijkt dat de arbeids-
participatie van de combinatiegerichte vrouwen het meest wordt bevorderd
door de drie beleidsscenario's, terwijl de arbeidsparticipatie van werkgerichte
vrouwen van geen van de beleidsscenario's invloed ondervindt. Het effect op
de demografische variabelen is daarentegen marginaal. Dit geldt vooral voor de
relatievorming en de relatie-ontbinding die vrijwel niet zullen veranderen als
gevolg van het beleid. Over het algemeen is men het erover eens dat er geen
verandering optreedt in het tijdstip waarop vrouwen gaan samenwonen of
trouwen en in het percentage alleenstaanden. Men verwacht niet dat als gevolg
van een van de beleidsscenario's meer vrouwen af zullen zien van samenwo-
nen of trouwen. WeI bestaat nogal veel verschil van mening over de gevolgen
voor het percentage echtscheidingen. Er blijkt echter een grote mate van
onzekerheid te bestaan over de samenhang tussen de arbeidsparticipatie en
echtscheiding. In de gezinsvorming zullen hier en daar beperkte veranderingen
optreden. Alleen bij het individualiseringsbeleid treden in dit opzicht geen
effecten op. Moederschapsgerichte vrouwen worden door geen enkel beleids-
scenario beinvloed in hun gezinsvorming. De meeste veranderingen treden op
in de timing van de geboorte van het eerste kind. De deskundigen verwachten
dat kinderopvang- en verlotbeleid en flexibiliseringsbeleid leiden tot ver-
vroeging van het ouderschap bij werkgerichte en combinatiegerichte vrouwen.
Daarbij is overigens opmerkelijk dat deze verwachting niet vergezeld gaat van
een verwachte vervroeging van het huwelijkstijdstip, ondanks het feit dat dit
laatste vol gens de deskundigen in grote mate bepaald wordt door het krijgen
van kinderen. De kinderloosheid zal over het algemeen niet veranderen als
gevolg van het be1eid. AIleen ten aanzien van werkgerichte vrouwen verwacht
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Tabel7.1 Modale scenario's beknopt weergegeven

Opvanglverlof Flexibilisering Individualisering

Omvang categorie:
- Werkgericht
- Combinatiegericht t r t
- Moederschapsgericht J. J. J.
Participatiegraad:
- Werkgericht
- Combinatiegericht t (if) t t
- Moederschapsgericht r t i
Werken na Ie kind:
- Werkgericht
- Combinatiegericht t r t
- Moederschapsgericht r r r
Omvang baan:
- Werkgericht
- Combinatiegericht r r t
- Moederschapsgericht

Afzien huw/samenw:

Timing huw/samenw:

Echtscheiding:
- Werkgericht
- Combinatiegericht (i)
- Moederschapsgericht (i)
Timing le kind:
- Werkgericht J. (J.)
- Combinatiegericht J. J.
- Moederschapsgericht

Kinderloosheid:
- Werkgericht (J.) (J.)
- Combinatiegericht
- Moederschapsgericht

Kleine gezinnen:

Grote gezinnen:

Legenda
i = verwachte groei met 5-15 procentpunten of uitstel met 6 maanden of meer.
J. = verwachte afname met 5-15 procentpunten of vervroeging met 6 maanden of meer.
'" = geen of weinig verandering wordt verwacht.
(i) en (J.) = een even grote groep deskundigen verwacht geen verandering als i of J..
(ii)= bijna de helft van de deskundigen verwacht groei met meer dan 15 procentpunten.
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ongeveer de helft van de deskundigen dat kinderopvang- en verlotbeleid en
flexibiliseringsbeleid zullen leiden tot een kleine afname van de kinderloosheid.
De verhouding tussen het aantal kleine en grote gezinnen tenslotte zal bij geen
van de beleidsscenario's en categorieen vrouwen veranderen.

Bij bovenstaande beschouwing is geen rekening gehouden met het feit dat er
ook veranderingen in de gerniddelde levensloop van (alle) vrouwen kunnen
optreden als gevolg van het groter of kleiner worden van een bepaalde catego-
rie. Hoewel een belangrijke inzet van mijn onderzoek is om bij het bestuderen
van de effecten van beleid aandacht te schenken aan verschillen daarbij tussen
diverse categorieen vrouwen, is het van belang om te bezien wat dit nu voor de
totaIe populatie betekent. Het is immers mogelijk dat door de verschuivingen
binnen de typologie bepaalde effecten op de levensloop elkaar over het geheel
bezien opheffen (bijvoorbeeld toename van de kinderloosheid in een en afname
ervan in een andere categorie), of dat door een verschuiving binnen de typolo-
gie de effecten groter zijn dan ze in eerste instantie lijken (bijvoorbeeld
doordat de kinderloosheid in een bepaalde categorie toeneemt en deze categorie
bovendien groter wordt).

Om inzicht te verschaffen in de effecten van het beleid op de levensloop
van alle vrouwen (geboren in de peri ode 1964 - 1969), vat ik eerst samen wat
de effecten zijn op de verdeling van vrouwen over de typologie en welke
gevolgen het beleid heeft voor de levensloop van de afzonderlijke categorieen.
Vervolgens schets ik de gecombineerde uitkomst van de effecten van het beleid
op de gemiddelde levensloop van aIle vrouwen (geboren in de peri ode 1964 -
1969).

Zoals ik in paragraaf 7.2 besprak zullen aIle drie de beleidsscenario's
volgens de deskundigen een verschuiving teweeg brengen in de omvang van de
drie categorieen vrouwen. De categorie werkgerichte vrouwen blijft even groot,
maar de categorie combinatiegerichte vrouwen groeit ten koste van de catego-
rie moederschapsgerichte vrouwen. Het antwoord op de vraag hoe groot de
verschillende categorieen uiteindelijk zullen worden moet met enige voorzich-
tigheid gegeven worden, gezien de ruime antwoordcategorieen die in de
vragenlijst gegeven waren (het gekozen antwoord betreft een verschuiving met
5 tot 15 procentpunten). De deskundigen merkten echter wel op dat de houding
van de vrouwen op het moment van invoering van de beleidsscenario's al
grotendeels vaststaat en een verschuiving met 5 procentpunten in een cohort al
erg veel is. In het verlengde hiervan kan dan ook geconcludeerd worden dat de
verschuiving beperkt zal zijn. Dit resulteert in de volgende verdeling: 16% van
de vrouwen is werkgericht (geen verandering), 54% combinatiegericht en 31%
moederschapsgericht.

In paragraaf 7.3 beschreef ik welke gevolgen de verschillende beleidsscena-
rio's volgens de deskundigen hebben voor de levensloop van de drie catego-
rieen vrouwen. Samengevat levert dit het volgende beeld op. De levensloop
van de categorie werkgerichte vrouwen ondervindt relatief weinig verandering
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van de verschillende beleidsscenario's. AIleen de gezinsvorming verandert in
deze categorie, in elk geval als gevolg van het kinderopvang- en verlofbeleid
en wellicht ook als gevolg van het flexibiliseringsbeleid. Werkgerichte vrouwen
krijgen hun eerste kind (een half a anderhalf jaar) eerder in hun leven wanneer
dit beleid uitgevoerd zou worden. Deze vervroeging van het ouderschap gaat
gepaard met een geringe verIaging van de kinderloosheid. Voor de categorie
combinatiegerichte vrouwen kan geconc1udeerd worden dat hun levensloop
veel verandering ondervindt van de verschillende beleidsscenario's. Hun
participatiegraad neemt in aIle drie de gevallen toe, doordat de vrouwen vaker
(meer dan de helft) hun baan behouden na de geboorte van het eerste kind.
Deze toename is het grootst bij invoering van het kinderopvang- en verlofbe-
leid. Bovendien neemt de omvang van de baan van combinatiegerichte vrou-
wen toe: de meeste vrouwen zullen in een grote deeltijdbaan werken. Deze
verandering in de arbeidsparticipatie als gevolg van het beleid (met uitzonde-
ring van het individualiseringsbeleid) gaat gepaard met een vervroeging van het
tijdstip waarop zij hun eerste kind krijgen met een half a anderhalf jaar. De
beleidsscenario's en de stijging van de arbeidsparticipatie gaan echter niet
vergezeld van andere wijzigingen in de levensloop van combinatiegerichte
vrouwen. Uitzondering daarop vorrnt wellicht een toename van het aantal
echtscheidingen als gevolg van het individualiseringsbeleid, hetgeen door de
helft van de deskundigen verwacht werd. Ook bij de moederschapsgerichte
vrouwen veroorzaakt het beleid een toename van de arbeidsparticipatie. Meer
vrouwen behouden als gevolg van de drie beleidsscenario's hun baan na de
geboorte van het eerste kind (hoe weI het nog weI minder dan de helft betreft).
Het individualiseringsbeleid veroorzaakt de grootste groei in dit opzicht. Bij de
moederschapsgerichte vrouwen gaat de toegenomen arbeidsparticipatie die het
gevolg is van het beleid niet gepaard met veranderingen in de gezinsvorming,
zoals bij de combinatiegerichte vrouwen het geval is. WeI is er ook hier een
grote groep deskundigen die verwacht dat het individualiseringsbeleid met de
daaruit voortvloeiende stijging van de arbeidsparticipatie leidt tot een toename
van het aantal echtscheidingen.

Welk beeld resulteert nu ten aanzien van de effecten van beleid op de
gemiddelde levensloop van aile vrouwen (geboren in de periode 1964 - 1969)
wanneer de weergegeven bevindingen met elkaar gecombineerd worden? Zoals
hierna zal blijken brengt het beleid door de verschuiving binnen de typologie
meer demografische veranderingen teweeg dan in eerste instantie uit de tabel
afgeleid werd. Voordat ik dat nader toelicht is het echter belangrijk in herinne-
ring te brengen dat deze verschuiving binnen de typologie betrekkelijk klein is:
een toename van de combinatiegerichte vrouwen ten opzichte van de moeder-
schapsgerichte vrouwen met 5 procentpunten.

De arbeidsparticipatie van vrouwen die geboren zijn in de periode 1964 -
1969 zal toenemen. Zoals uit het Delphi-project is gebleken zal de participatie-
graad van combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen groeien (met 5
a 15 procentpunten) als gevolg van de verschillende beleidsscenario's, met

138



name doordat meer vrouwen blijven werken na de geboorte van het eerste
kind. Aangezien de combinatiegerichte vrouwen dat op zich al vaker doen dan
de moederschapsgerichte vrouwen (zie de situatie van bet oudere cohort),
betekent de verschuiving van een deel van de moederschapsgerichte vrouwen
naar de combinatiegerichte vrouwen dat de groei van de arbeidsparticipatie nog
groter wordt.

Er doen zich als gevolg van het beleid geen of weinig gevolgen voor in de
vorming en ontbinding van relaties bfnnen de verschillende categorieen, Er
treedt binnen de categorieen geen verandering op in het tijdstip waarop
vrouwen ongehuwd gaan samenwonen of trouwen en in het aantal vrouwen dat
afziet van het huwelijk. Wat betreft het aantal echtscheidingen zal hooguit het
individualiseringsbeleid leiden tot een beperkte toename daarvan binnen de
categorieen combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen. Bij vergelij-
king van het voorkomen van echtscheiding bij combinatiegerichte en moeder-
schapsgerichte vrouwen, blijkt er nauwelijks verschil te bestaan tussen het
aantal echtscheidingen binnen deze categorieen, De verschuiving van een deel
van de moederschapsgerichte vrouwen naar de combinatiegerichte heeft dan
ook geen verdere consequenties voor het totale percentage echtscheidingen
onder vrouwen.

Ais gevolg van de verschuiving nissen de categorieen combinatiegerichte en
moederschapsgerichte vrouwen zijn er echter tocb nog enkele effecten te
verwachten op bet vlak van de relatievorming. Zoals uit de weergave van de
levensloop van het oudere cohort vrouwen blijkt (zie de beknopte overzichten
op de pagina's 72 en 73), wonen combinatiegerichte vrouwen meer ongehuwd
samen en zijn zij rninder vaak getrouwd dan moederschapsgerichte vrouwen.
Doordat een deel van de (jongere) moederschapsgerichte vrouwen combinatie-
gericht wordt, zal het aantal ongehuwd samenwonende vrouwen als gevolg van
de verschillende beleidsscenario's toenemen, ten koste van het aantal gehuw-
den. Bovendien verscbuift het tijdstip waarop vrouwen gaan samenwonen en
trouwen enigszins. Combinatiegerichte vrouwen trouwen later in hun leven dan
moederschapsgerichte vrouwen; de verscbuiving van een deel van de moeder-
schapsgerichte vrouwen naar de combinatiegerichte vrouwen doet voor de drie
categorieen vrouwen de gerniddelde huwelijksleeftijd wat hoger uitkomen.
Voor het tijdstip waarop vrouwen ongehuwd gaan samenwonen doet zich
echter het omgekeerde voor. Moederschapsgerichte vrouwen doen dat namelijk
op latere leeftijd dan combinatiegerichte vrouwen en de verschuiving tussen de
categorieen betekent dan ook een vervroeging van het tijdstip waarop vrouwen
ongehuwd gaan samenwonen.

Wanneer ik tenslotte het totaalbeeld bezie van de gevolgen van beleid voor
de gezinsvorming blijkt het volgende: achtereenvolgens ga ik in op de timing
van de geboorte van het eerste kind, de kinderloosheid en de verhouding tussen
het aantal kleine en grote gezinnen.

Bij de categorie werkgerichte vrouwen, die groeit als gevolg van de drie
beleidsscenario's, zal een vervroeging optreden in de timing van de geboorte
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van het eerste kind als gevolg van het kinderopvang- en verlofbeleid en
wellicht ook als gevolg van het flexibiliseringsbeleid. Omdat de categorie
werkgerichte vrouwen niet van omvang verandert is hierbij geen sprake van
cumulatie van effecten. Ook bij de categorie combinatiegericbte vrouwen treedt
een verandering op in de tijdstip van de geboorte van bet eerste kind: zowel
het kinderopvang- en verlofbeleid als bet flexibiliseringsbeleid Ieiden in dit
opzicht tot een vervroeging. Aangezien de categorie combinatiegerichte
vrouwen groeit ten koste van de moederscbapsgerichte vrouwen is bovendien
sprake van cumulatie van effecten. Aan de ene kant betekent het feit dat er een
grotere groep combinatiegerichte vrouwen komt, dat de timing van de geboorte
van het eerste kind toeneemt. Combinatiegerichte vrouwen krijgen namelijk
ongeveer een jaar en vier maanden later in hun leven hun eerste kind dan
moederschapsgerichte vrouwen. Aan de andere kant veroorzaakt het beleid
echter een vervroeging van het tijdstip waarop vrouwen hun eerste kind krijgen
met een half a anderhalf jaar. Hoe groot nu bet uiteindelijke effect zal zijn
hangt uiteraard af van de mate waarin sprake is van vervroeging. In het ene
uiterste (vervroeging met anderhalf jaar) betekent dit dat combinatiegerichte en
moederschapsgerichte vrouwen voortaan op ongeveer dezelfde leeftijd hun
eerste kind krijgen en dat de verschuiving tussen de categorieen geen verdere
gevolgen heeft. In het andere uiterste echter, vervroeging van de geboorte van
het eerste kind met een half jaar, is dat wei het geval. Als gevolg van de groei
van de categorie combinatiegerichte vrouwen neemt de gemiddelde leeftijd
waarop vrouwen kinderen krijgen toe, waarbij dit effect enigszins gedempt
wordt doordat de timing in deze categorie met een half jaar vervroegt. De
categorie vrouwen die als eerste kinderen krijgt (de moederschapsgerichte
vrouwen) wordt bovendien kleiner. Er is dan sprake van een stijging van de
gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen.

Het individualiseringsbeleid leidt niet direct tot verandering van de timing
van de geboorte van het eerste kind bfnnen de categorieen, maar ook hier is
sprake van een stijging van de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen
krijgen als gevolg van de groei van de categorie combinatiegerichte vrouwen.
Dit effect is zelfs wat sterker dan van de beide andere beleidsscenario's, omdat
het bij het individualiseringsbeleid niet 'gedempt' wordt door een vervroeging
van de timing van de geboorte van het eerste kind en bij de beide andere
beleidsscenario's weI.

Volgens de deskundigen zal de vervroeging van het ouderscbap onder de
werkgericbte vrouwen verder nog gepaard gaan met een geringe afname van de
kinderloosheid. Aangezien dit laatste effect alleen optreedt bij werkgerichte
vrouwen en het mer om een relatief kleine groep gaat (16% van de vrouwen)
die niet in omvang verandert, zal de totale verandering in het percentage
kinderloze vrouwen nogal klein zijn.

Tenslotte bezie ik nog de verwachting dat geen van de beleidsscenario's
gevolgen beeft voor de aantallen kleine en grote gezinnen binnen de catego-
rieen. Wanneer deze bevinding gecombineerd wordt met de verschuiving
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binnen de typologie blijkt dat er een kleine afnarne te verwachten valt van het
aantal grote gezinnen (3 of meer kinderen). Zoals immers uit de schets van de
levensloop van het oudere cohort blijkt, hebben moederschapsgerichte vrouwen
wat vaker dan combinatiegerichte vrouwen een groot gezin (3 of meer kinde-
ren). Door dat nu een deel van deze vrouwen combinatiegericht wordt, neemt
het totaal aantal vrouwen met een klein gezin toe.
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8 Slotbeschouwing

8.1 Samenvatting en conclusies

In de inleiding van dit proefschrift fonnuleerde ik de volgende vraagstelling
voor dit onderzoek: wat zijn de gevolgen van emancipatiebeleid voor vrouwen
wat betreft de arbeidsmarktdeelname, de relatievonning, de gezinsvonning en
de relatie-ontbinding op de lange tennijn? Daarbij is de groep voor wie deze
effecten van beleid worden nagegaan afgebakend tot vrouwen die geboren zijn
in de periode 1964 - 1969.

Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden is gekozen voor een
benadering vanuit het 'levensloopperspectief'. Met een dergelijk perspectief
wordt de aandacht gevestigd op het temporele en contextuele karakter van
gedrag. Zo wordt gekeken naar de timing van belangrijke gebeurtenissen of
overgangen in de levensloop, naar de wissel werking tussen verschillende
'carrieres' binnen de levensloop (in dit geval: arbeidsparticipatie, relatievor-
ming en -ontbinding en gezinsvonning) en naar de interactie tussen het gedrag
en de omgeving waarbinnen dit gedrag zich afspeelt. Het hanteren van een
dergelijk perspectief als uitgangspunt voor het onderzoek, betekent dat het
tevens van belang is om niet aIleen te kijken naar het feitelijk gedrag van
vrouwen, maar ook naar de intenties van vrouwen ten aanzien van de verschil-
lende 'carrieres' binnen de levensloop gedurende de loop der jaren. Bij de
keuzes die vrouwen maken ten aanzien van bepaalde aspecten van hun levens-
loop is het immers waarschijnlijk dat zij tot op zekere hoogte rekening houden
met de gevolgen die een bepaalde keuze heeft voor andere 'carrieres'.

Om nu de effecten van beleid op de levensloop van vrouwen te kunnen
analyseren is een (verkennend) scenarioproject opgezet. Dit betekent dat,
kijkend vanuit de huidige situatie, van verschillende beleidsmaatregelen
(beleidsscenario's) wordt nagegaan welke mogelijke veranderingen zij veroor-
zaken in de levensloop van vrouwen. Binnen het scenarioproject zijn verschil-
lende stappen doorlopen om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling.
Allereerst is nagegaan hoe de invloed van overheidsbeleid op de levensloop
van vrouwen in theorie begrepen moet worden. Daarbij is de totstandkoming
van gedrag van vrouwen in een bredere context bezien en gekeken naar
verschillen die daarbij tussen vrouwen bestaan. Deze algemene theoretische
'positiebepaling' fungeerde vervolgens als inspiratiebron voor het ontwikkelen
van een typologie van vrouwen op basis van literatuurstudie en secundaire
analyse van het Onderzoek Gezinsvonning 1988. Met deze typologie als
uitgangspunt is daarna onderzocht wat (binnen een bepaald contextscenario) de
effecten zijn van verschillende beleidsscenario's op de levensloop van vrou-
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wen. Hierbij is gebruik gemaakt van literatuur en van de kennis van deskundi-
gen. Het raadplegen van deskundigen is gebeurd door middel van een Delphi-
project.

Deze paragraaf bevat een beknopte samenvatting van het onderzoek en een
antwoord op de probleemstelling. In paragraaf 8.2 ga ik vervolgens nader in op
de uitkomsten en reflecteer ik op de verschillende onderdelen van het onder-
zoek. Tevens doe ik daarin aanbevelingen voor verder onderzoek.

S.l.l De levensloop van vrouwen binnen de maatschappelijke context

Allereerst is nagegaan welk theoretisch kader het meest geschikt is om als
grondslag te fungeren voor het beschrijven van de relaties tussen de maat-
schappelijke omstandigheden (waaronder de beleidscontext) en het gedrag van
vrouwen. Hiertoe stelde ik twee criteria op. Het ene criterium betreft de 'oplos-
sing' van het actor-structuurdilemma: de te kiezen benadering moet recht doen
aan de invloed van de maatschappelijke context op de totstandkoming van
gedrag enerzijds en aan de handelingsruimte van individuen bij het vormgeven
van hun gedrag anderzijds. Het tweede criterium is dat de te kiezen benadering
aandacht moet besteden aan de ongelijke machtsverhouding tussen de seksen of
tenminste duidelijke aanknopingspunten moet bieden om de relevantie van de
ongelijke seksenverhouding in het onderzoek te betrekken.

In mijn overzicht van de theoretische benaderingen die binnen de demogra-
fie gehanteerd worden is gebleken, dat deze benaderingen weliswaar ieder een
eigen bijdrage leveren aan de verklaring van demografisch gedrag, maar op
grond van confrontatie met de door mij opgestelde criteria tekortschieten voor
gebruik binnen mijn onderzoek. De nadruk in de sociologische en antropologi-
sche benaderingen ligt te sterk op de maatschappelijke context, terwijl de
handelingsruimte van individuen onvoldoende uitgewerkt is. In de micro-
economische en sociaal-psychologische benaderingen is juist het omgekeerde
het geval. Hier wordt de individuele handelingsruimte relatief overbelicht en
krijgen maatschappelijke factoren weinig aandacht. AIle benaderingen ver-
schaffen bovendien onvoldoende inzicht in de relevantie van de ongelijke
machtsverhouding tussen de seksen voor de levensloop van vrouwen. Sociolo-
gische en antropologische benaderingen besteden weI aandacht aan de verhou-
ding tussen de veranderende maatschappelijke positie van vrouwen en verande-
ringen in demografisch gedrag, maar de richting van dit verband blijft onduide-
lijk. In de sociaal-psychologische en vooral in de micro-economische benade-
ringen binnen de demografie is tot op heden weinig aandacht geschonken aan
de relevantie van de ongelijke machtsverhouding tussen de seksen.

Gezien de tekortkomingen van de benaderingen die binnen de demografie
gehanteerd worden ben ik op zoek gegaan naar een theoretisch kader dat beter
bruikbaar is als basis voor mijn onderzoek. Verschillende noties van Bourdieu
(met name habitus, veld en kapitaal) blijken voor dit doel geschikt te zijn. Aan
de hand van de concepten habitus, veld en kapitaal kan de totstandkoming van
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praktijken verklaard worden.
Zeer beknopt samengevat is de redenering dat actoren gedurende hun leven

een bepaalde habitus ontwikkelen en een bepaalde hoeveelheid (van verschil-
lende soorten) kapitaal verwerven. Zij bewegen zich op verschillende velden.
Hun uiteindelijk gedrag wordt bepaald door de habitus en het kapitaal enerzijds
en de mogelijkheden en structuur van het veld anderzijds. Hoewel Bourdieu's
hele analyse in feite oog heeft voor zowel de maatschappelijke bepaaldheid van
gedragingen als voor de handelingsruimte van individuen, is het met name het
habitus-concept waarmee Bourdieu probeert te ontsnappen aan het actor-
structuurdilemma. Met dit concept geeft hij als het ware uitdrukking aan de
immanente verbondenheid van actoren en structuren.

Hoewel Bourdieu zelf niet altijd evenveel aandacht schenkt aan de relevan-
tie van de verhouding tussen de seksen, lijken zijn begrippen zich daar vrij
goed voor te lenen. Van de habitus kan geconstateerd worden dat deze gender-
specifiek en genderspecificerend is. En ook de kapitaalverdeling, die de
uitkomst is van de strijd op velden, en de 'veldwetten' hebben een gendered
karakter. Hoe dit gendered karakter van habitus, kapitaal en veld eruit ziet
dient steeds in specifieke contexten nader geanalyseerd te worden.

Omdat vrouwen zich ontwikkelen binnen verschillende bestaansvoor-
waarden beschikken zij ook over een verschillende habitus en over een
verschillende hoeveelheid (van diverse soorten) kapitaal. Met deze habitus en
kapitaal bewegen de verschillende categorieen vrouwen zich op velden waarbij
hun uiteindelijke gedrag (in mijn onderzoek hun levensloop) bepaald wordt
door de mogelijkheden en beperkingen van de velden.

am nu uitspraken te kunnen doen over de effectenvan emancipatiebeleid
op de levensloop van vrouwen is nagegaan welke eigenschappen of kenmerken
van sociale posities van vrouwen (in de zin van habitus en kapitaal) bepalend
zijn voor de totstandkoming van praktijken (i.c. de levensloop) van vrouwen.
Doordat zo meer inzicht verkregen wordt in de verklaring van de praktijken
van vrouwen, is het vervolgens ook beter mogelijk om na te gaan wat een
verandering in de bestaansvoorwaarden (in dit geval invoering van een bepaald
beleidsscenario) teweeg brengt. Een dergelijke verandering kan leiden tot
verandering van de categorieen, doordat de habitus en/of het kapitaalbezit
veranderen. Want hoewel de habitus duurzaam is, is hij ook dynamisch en kan
hij veranderen op grond van veranderingen in de bestaansvoorwaarden. Bij
verandering van het kapitaalbezit kan zowel sprake zijn van verandering qua
hoeveelheid en/of samenstelling van het kapitaal van vrouwen, als van een
veranderde betekenis van het kapitaal dat vrouwen al in hun bezit hadden of in
hun bezit krijgen.

Ben dergelijke werkwijze betekent dat afgezien is van het analyseren van
de verschillende relevante velden. Volgens Bourdieu is dat zeer weI mogelijk,
aangezien zowel habitus als kapitaal het bestaan van velden veronderstellen, en
zij alleen betekenis hebben op velden.
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8.1.2 De categorisering van vrouwen

De volgende stap in het onderzoek bestond uit het nagaan welke categorieen
vrouwen onderscheiden kunnen worden op grond van hun habitus en kapitaal-
bezit, die corresponderen met een specifieke levensloop. Daartoe voerde ik
allereerst een literatuurstudie uit naar de vraag welke kenmerken van de sociale
posities van vrouwen (in de zin van habitus en kapitaal) van belang blijken te
zijn voor de verklaring van verschillen in de levensloop van vrouwen.

Uit de literatuur blijkt dat drie variabelen het meest relevant zijn: het oplei-
dingsniveau, de normen en waarden en de geboortegeneratie. Vrouwen met een
verschillend opleidingsniveau hebben een ander beeld van hun toekomstige
levensloop en vertonen verschillend gedrag wat betreft de relatie- en gezinsvor-
ming en het verrichten van betaald werk al dan niet in combinatie met de zorg
voor kinderen. Waar het gaat om de normen en waarden zijn vooral van belang
de ideeen over: de moederrol, het buitenshuis werken van moeders en voorzie-
ningen die een deel van de zorg voor kinderen over nemen en over de machts-
verdeling tussen de partners. Ook de geboortegeneratie tenslotte hangt samen
met verschillende visies op de eigen levensloop en met verschillen in de
daadwerkelijke vormgeving daarvan. In Bourdieu's termen kunnen alle drie
deze variabelen opgevat worden als een dimensie van de habitus, terwijl het
opleidingsniveau bovendien een vorm van kapitaal is. Overigens moet vermeld
worden dat het belang van kapitaalverschillen (wat betreft samenstelling en
hoeveelheid) in de literatuur relatief weinig aandacht heeft gekregen.

De drie typen variabelen verklaren ieder afzonderlijk en in onderlinge
samenhang een groot deel van de variatie tussen de levensloop van verschillen-
de categorieen vrouwen. Op grond van de literatuur veronderstelde ik dat (met
behulp van deze variabelen) in elk geval drie, maar vermoedelijk meer typen
vrouwen onderscheiden kunnen worden, bijvoorbeeld een 'modem' en een
'traditioneel' type en een of meer tussencategorieen. De categorie modeme
vrouwen zal (ideaaltypisch bezien) overwegend bestaan uit hoog opgeleide
vrouwen uit de jongere geboortegeneraties. Deze vrouwen willen vaker (dan
gemiddeld) ongehuwd samenwonen, een meer egalitaire partnerrelatie, minder
vaak kinderen en vaker blijven werken na de geboorte van het eerste kind.
Traditionele vrouwen zullen daarentegen vaker laag opgeleid zijn, uit oudere
geboortegeneraties komen en zich meer willen richten op een 'standaardbio-
grafie' wat betreft huwelijk en moederschap.

Hoewel het bij dit onderscheid in verschiIlende typen vrouwen primair gaat
om verschillende disposities van individuen, in de zin van habitus en kapitaal,
corresponderen deze met een verschillende vormgeving van de levensloop. Zo
zullen moderne vrouwen bijvoorbeeld meer dan traditionele vrouwen blijven
werken na de geboorte van het eerste kind.

In het theoretisch kader is echter ook duidelijk gemaakt dat het voorkomen
van een bepaalde levensloop niet aIleen verklaard kan worden uit deze disposi-
ties. Daarvoor zijn immers de mogelijkheden en beperkingen van de velden
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waarop vrouwen zich bewegen evenzeer van belang. Hier hebben zij te maken
met (de strijd om) de regels van het spel dat op een bepaald veld wordt
gespeeld en met andere spelers, die op hun beurt beschikken over een bepaalde
habitus en in het bezit zijn van een bepaalde hoeveelheid van verschillende
soorten kapitaaI.

De literatuurstudie heeft aldus enige informatie opgeleverd over de vraag welke
kenmerken van de sociale posities van vrouwen van belang zijn voor het
verklaren van verschillen in de levensloop. Vervolgens is verder onderzoek
uitgevoerd om te bezien welke combinaties van posities op variabelen elkaar
als het ware bevestigen of eventueel zelfs versterken, op een zodanige wijze
dat gesproken kan worden van een bepaald type. Hiertoe voerde ik een
secundaire analyse uit op de data van het Onderzoek Gezinsvorming 1988. De
secundaire analyse had zo ten doel om een typologie van vrouwen te construe-
ren op grond van de relevant gebleken variabelen en na te gaan hoe deze typen
in de huidige omstandigheden vorm (hebben ge)geven aan hun levensloop.

De constructie van de typologie gebeurde op grond van de latente variabele
'gezins- en beroepsorientatie'. Gezien de beperkingen van de voor deze latente
variabele beschikbare indicatoren kon geen (in statistische zin) passend model
worden geschat, waardoor de uiteindelijk gekozen typologie met enige voor-
zichtigheid gehanteerd moet worden.

Uiteindelijk zijn drie typen vrouwen onderscheiden: werkgerichte, combi-
natiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen. De werkgerichte vrouwen zijn
relatief hoog opgeleid en van de drie categorieen het sterkst gericht op het
verrichten van betaalde arbeid. Zij staan over het aIgemeen positief tegenover
het buitenshuis werken van moeders. Twee vijfde van deze vrouwen denkt
echter zelf kinderloos te blijven. De combinatiegerichte vrouwen zijn gemid-
deld middelbaar opgeleid. Zij staan eveneens positief tegenover buitenshuis
werkende moeders. In hun eigen leven stellen zij het al dan niet buitenshuis
werken daarentegen afhankelijk van de situatie thuis. AIle combinatiegerichte
vrouwen hebben de vorming van een gezin voor ogen. De moederschapsge-
richte vrouwen tenslotte vinden dat moeders thuis voor de kinderen horen te
zorgen en ook in hun eigen leven stellen zij het gezin op de eerste plaats. Deze
vrouwen zijn relatief laag opgeleid. Zoals ook uit de naam van de latente
variabele blijkt, verschaft de typologie geen informatie over de vraag hoe (de
verschillende categorieen) vrouwen aankijken tegen de machtsverdeling met de
partner.

In mijn onderzoek worden de gevolgen van beleid aIleen bezien voor
vrouwen die zijn geboren in de periode 1964 - 1969. Door middel van de
secundaire analyse is echter ook nagegaan hoe de levensloop van een oudere
geboortecohort (geboren in de peri ode 1950 - 1956) eruit ziet. Om het theore-
tisch referentiekader nader te concretiseren is het immers van belang om te
weten hoe de levensloop van de verschillende typen vrouwen eruit ziet. Het
geboortecohort dat in mijn onderzoek centraal staat heeft echter op het moment
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van interviewen (1988) nog weinig van de relevante stappen in de levensloop
gerealiseerd. De gegevens over de oudere vrouwen zijn in dat opzicht informa-
tiever. In het Delphi-project kunnen de deskundigen deze infonnatie als ijkpunt
hanteren bij het verkennen van de effecten van beleid op de levensloop van het
jonge cohort.

Kijkend naar de stand van zaken voor wat betreft de levensloop van de
drie typen vrouwen (geboren in de periode 1950 - 1956) in het jaar van
interviewen (1988), kan het volgende beeld geschetst worden. De werkgerichte
vrouwen zijn meestal actief op de arbeidsmarkt of bereiden zich voor op een
betaalde baan. Verreweg de meeste van deze vrouwen hebben geen kinderen.
Vergeleken met de beide andere typen wonen zij relatief vaak ongehuwd
samen en zijn zij wat vaker gescheiden. De combinatiegerichte vrouwen zijn
overwegend getrouwd en moeder. De helft van de vrouwen werkt buitenshuis,
meestal parttime. Een derde van deze categorie is fulltime huisvrouw. Ook de
moederschapsgerichte vrouwen zijn meestal gehuwd en moeder. Verreweg de
meesten van hen zijn fulltime huisvrouw, een lcwart heeft een betaalde baan.
Wanneer tenslotte gekeken wordt naar het tijdstip waarop de drie categorieen
vrouwen belangrijke overgangen in de levensloop doonnaken, blijkt dat dit
voor moederschapsgerichte vrouwen het vroegst is en voor de werkgerichte
vrouwen het laatst. Werkgerichte vrouwen beeindigen het laatst hun opleiding,
gaan het laatst trouwen, krijgen het laatst hun eerste kind etcetera.

8.1.3 Effectenvan beleid

Om vervolgens na te gaan wat de effecten zullen zijn van verschillende
beleidsscenario's op de levensloop van vrouwen is eerst een literatuurstudie
verricht. Op grond van het bestuderen van onderzoekspublikaties konden
veronderstellingen gefonnuleerd worden over de effecten van uitbreiding van
kinderopvang, uitbreiding van verlofregelingen, flexibilisering van de arbeids-
organisatie en individualisering van inkomensregelingen. De mogelijke effecten
betreffen alleen de arbeidsparticipatie en de gezinsvorming. Over de gevolgen
van beleid voor de vonning en ontbinding van relaties is geen literatuur
gevonden.

Beknopt samengevat zullen aile typen maatregelen ertoe leiden dat de
arbeidsparticipatie van vrouwen toeneemt, in elk geval bij combinatiegerichte
vrouwen en in een aantal gevallen ook bij moederschapsgerichte vrouwen
(namelijk als gevolg van flexibiliserings- en individualiseringsbeleid). De
effecten op de gezinsvorming worden in de literatuur niet altijd even duidelijk.
Uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen zal wellicht zowel een geboorten-
bevorderend als een geboortenbeperkend effect hebben. Vrouwen die toch al
zouden blijven werken als zij kinderen krijgen (i.c. de werkgerichte vrouwen)
krijgen wellicht meer kinderen nu bet gemakkelijker is betaald werk te combi-
neren met de zorg voor kinderen. Vrouwen die dankzij uitbreiding van de
voorzieningen wel blijven werken na de geboorte van het eerste kind, terwijl
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zij dat anders niet gedaan zouden hebben, krijgen daarentegen wellicht minder
kinderen. Dit betekent dat het uiteindelijk effect op het gemiddeld kindertal weI
eens gelijk zou kunnen blijven. Uitbreiding van verlofregelingen (met name
wanneer deze betaald zijn) zal vennoedelijk vooral leiden tot een vervroeging
van de geboorte van het eerste kind bij werkgerichte vrouwen. Dit kan vervol-
gens gepaard gaan met een afname van de kinderloosheid, voor zover deze het
gevolg is van (te lang) uitstel. Ook flexibilisering van de arbeidsorganisatie zal
volgens de literatuur kunnen leiden tot een vervroeging van de geboorte van
het eerste kind onder werkgerichte vrouwen, met daaraan gepaard gaand een
afname van de kinderloosheid. Van individualisering van inkomensregelingen
tenslotte valt wellicht een daling van het kindertal en uitstel van de geboorte
van het eerste kind te verwachten bij die categorieen vrouwen waar de arbeids-
participatie toeneemt als gevolg van dit beleid (de combinatiegerichte en
moederschapsgerichte vrouwen).

Om meer zicht te krijgen op de effecten van emancipatiebeleid op de
levensloop van vrouwen is vervolgens een Delphi-project georganiseerd. Een
panel van deskundigen is (anoniem) verschillende keren geraadpleegd. Zij
werden geconfronteerd met drie verschillende beleidsscenario's: kinderopvang-
en verlofbeleid, flexibilisering van de arbeidsorganisatie en individualisering
van inkomensregelingen. Het kinderopvang- en verlofbeleid is erop gericht het
combineren van betaald werk met de verzorging van kinderen beter mogelijk te
maken door het uitbreiden van voorzieningen en bestaat uit: uitbreiding van de
kinderopvang, betaling van het ouderschapsverlof en invoering van een
calamiteitenverlof. Met flexibiliseringsbeleid wordt de betaalde arbeid zo
georganiseerd dat als centraal uitgangspunt voortaan genomen wordt dat iedere
werknemer ook zorgtaken te verrichten heefi. Dit beleid bestaat uit: arbeidstijd-
verkorting (32-urige werkweek), invoering van een wettelijk recht op deeltijd-
arbeid en vergroting van de zeggenschap over de arbeidstijden. Bij individuali-
seringsbeleid worden inkomensregelingen zo veranderd, dat daarin uitsluitend
rekening gehouden wordt met de kenmerken van een individu en niet meer met
het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Individualiseringsbeleid omvat:
afschaffing van de overdraagbare basisaftrek, afschaffing van de Toeslagenwet
en van verschillende 'gratis' verzekeringen en invoering van een individueel
recht op uitkering.

Bij het bestuderen van de effecten van deze beleidsscenario's dienden de
deskundigen ervan uit te gaan dat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
over de lange tennijn genomen constant blijven. Daartoe is een contextscenario
opgesteld dat betrekking heeft op belangrijke sociaal-economische ontwikkelin-
gen (onder meer: groei van de werkgelegenheid, daling van de werkloosheid,
daling van de collectieve-lastendruk) en sociaal-culturele ontwikkelingen (zoals
verdergaande individualisering, toenemende pluriformiteit in de samenleving en
toename van de emancipatiegezindheid).

In het algemeen verwachten de deskundigen dat de verschillende beleids-
scenario's invloed zullen hebben op de gezins- en beroepsorientatie van
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vrouwen. Emancipatiebeleid dat gericht is op bevordering van de arbeidsparti-
cipatie van vrouwen zaI met andere woorden een mentaliteitsverandering
teweeg brengen. Dit effect doet zich echter aileen voor bij de moederschapsge-
richte vrouwen: een deel van deze vrouwen verandert van houding en wordt
combinatiegericht. De werkgerichte en de combinatiegerichte vrouwen verande-
ren daarentegen niet van houding aIs gevolg van de verschillende beleidsscena-
rio's. Deze mentaliteitsverandering brengt met zich mee dat er een geringe
verschuiving (met ongeveer 5 procentpunten) optreedt in de omvang van de
verschillende categorieen. De categorie combinatiegerichte vrouwen groeit in
omvang (wordt ongeveer 54%) ten koste van de moederschapsgerichte vrou-
wen (wordt 31%). De categorie werkgerichte vrouwen verandert niet van
omvang (blijft ongeveer 16%).

Welke gevolgen hebben de verschillende beleidsscenario' s nu voor de
levensloop van vrouwen? Ik bezie wederom de verwachtingen van de deskun-
digen ten aanzien van de drie categorieen vrouwen en vergelijk deze met de
veronderstellingen die uit de literatuurstudie resulteerden.

De drie beleidsscenario's zullen de grootste verandering veroorzaken in de
deelname van vrouwen aan betaaIde arbeid. Vooral de participatiegraad van
combinatiegerichte vrouwen zal toenemen aIs gevolg van het beleid: zij zullen
vaker blijven werken na de geboorte van het eerste kind dan zij gedaan zouden
hebben wanneer geen van de beleidsscenario's geimplementeerd wordt. Ook
zullen combinatiegerichte vrouwen meer uren gaan werken aIs gevolg van de
verschillende beleidsscenario's. Moederschapsgerichte vrouwen zullen eveneens
vaker blijven werken na de geboorte van het eerste kind. In tegenstelling tot bij
de combinatiegerichte vrouwen zullen de beleidsscenario's bij moederschapsge-
richte vrouwen geen veranderingen teweegbrengen in de omvang van de baan.
De arbeidsparticipatie van werkgerichte vrouwen tenslotte verandert niet of
nauwelijks als gevolg van een van de beleidsscenario's. De door de deskundi-
gen verwachte effecten ten aanzien van de arbeidsparticipatie van vrouwen
komen overeen met de veronderstellingen uit de literatuurstudie.

De effecten op de demografische variabelen binnen de categorieen zijn
beperkt, vooral wat betreft de relatievorming en -ontbinding. De relatievorming
zal volgens de deskundigen in geen van de categorieen en als gevolg van geen
van de beleidsscenario's veranderen. Ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor
het aantal echtscheidingen, maar gezien het gebrek aan kennis over de samen-
hang tussen arbeidsparticipatie en echtscheiding is het niet mogelijk hier met
een redelijke mate van zekerheid uitspraken over te doen. (De literatuurstudie
leverde geen informatie op over mogelijke effecten van beleid op de relatievor-
ming en -ontbinding.)

Hoewel ook nog beperkt, hebben de beleidsscenario's kinderopvang- en
verlofbeleid en flexibiliseringsbeleid meer gevolgen voor de gezinsvorming.
Individualiseringsbeleid heeft hiervoor echter geen gevolgen. De meeste
veranderingen treden volgens de deskundigen op in de timing van de geboorte
van het eerste kind. Kinderopvang- en verlofbeleid en flexibiliseringsbeleid
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leiden tot vervroeging van de timing van het ouderschap bij werkgerichte en
combinatiegerichte vrouwen, hoewel er enige onzekerheid is over het optreden
van dit effect bij werkgerichte vrouwen in het geval van flexibiliseringsbeleid.
Op grond van de literatuurstudie werd dit effect aIleen verwacbt ten aanzien
van de werkgerichte vrouwen. De kinderloosheid zal in de meeste gevallen niet
veranderen als gevolg van het beleid. AIleen ten aanzien van de werkgerichte
vrouwen verwacht een grote groep deskundigen dat deze als gevolg van
kinderopvang- en verlotbeleid en van flexibiliseringsbeleid af zal nemen. Dit
komt overeen met de resultaten van de literatuurstudie. De verhouding tussen
het aantal kleine en grote gezinnen tens lotte zal bij geen van de drie catego-
rieen en als gevolg van geen van de beleidsscenario's veranderen. (De litera-
tuurstudie leverde nauwelijks specifieke informatie op ten aanzien van een
verandering in de verhouding tussen het aantal kleine en grote gezinnen.)

8.1.4 Conclusie

am nu tenslotte een antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling
van dit onderzoek dienen de effecten van beleid op de gezins- en beroepsori-
entatie van vrouwen (c.q. de verschuiving tussen de drie categorieen) en de
effecten van beleid op de levensloop van vrouwen binnen de drie categorieen,
integraal bezien te worden. Wat zijn nu samenvattend de gevolgen van emanci-
patiebeleid voor de arbeidsparticipatie, relatie- en gezinsvorming en relatie-
ontbinding van vrouwen (geboren in de peri ode 1964 - 1969) op de lange
termijn?

Uit het Delphi-project komt naar voren dat de categorie combinatiegerichte
vrouwen met ongeveer 5 procentpunten groeit ten koste van de categorie
moederschapsgerichte vrouwen. Dit betekent dat de omvang van de categorieen
na invoering van de verschillende beleidsscenario's er als voIgt zal uitzien.
16% van de vrouwen is werkgericht, 54% combinatiegericht en 31% moeder-
schapsgericht.

De arbeidsparticipatie van vrouwen zal toenemen. Zoals uit het Delphi-
project bleek zal de participatiegraad van met name combinatiegerichte
vrouwen, maar ook van moederschapsgerichte vrouwen, groeien (met 5 a 15
procentpunten) als gevolg van de verschillende beleidsscenario's. Deze groei is
met name te danken aan een toename van het aantal vrouwen dat blijft werken
na de geboorte van het eerste kind. Omdat combinatiegerichte vrouwen op zich
al vaker blijven werken dan moederschapsgerichte vrouwen, en de categorie
combinatiegerichte vrouwen groter wordt ten koste van de categorie moeder-
schapsgerichte vrouwen, is sprake van een cumulatief effect.

Wanneer gekeken wordt naar de effecten van de beleidsscenario' s op de
vorming en ontbinding van relaties bfnnen de drie categorieen, dan blijkt dat
hierin geen veranderingen te verwachten vallen groter dan 5 procentpunten. Als
gevolg van de verschuiving nissen de categorieen (een deel van de moeder-
schapsgerichte vrouwen wordt combinatiegericht), doen zich echter over het

150



geheel bezien weI enkele veranderingen voor op dit vlak. Combinatiegerichte
vrouwen wonen vergeleken met moederschapsgerichte vrouwen vaker onge-
huwd samen en zijn minder vaak getrouwd. Doordat de categorie combi-
natiegerichte vrouwen als gevolg van de drie beleidsscenario's groter wordt,
ten koste van de categorie moederschapsgerichte vrouwen, is sprake van een
toename van het ongehuwd samenwonen en een afname van het aantal gehuwd
samenwonenden. Ook verschuift het tijdstip waarop vrouwen gemiddeld gaan
samenwonen en trouwen. Combinatiegerichte vrouwen trouwen later in hun
leven dan moederschapsgerichte vrouwen. De verschuiving van een deel van de
moederschapsgerichte vrouwen naar de categorie combinatiegerichte vrouwen
betekent dan ook dat de huwelijksleeftijd gemiddeld wat hoger komt te liggen.
Bij het tijdstip van ongehuwd samenwonen doet zich echter het omgekeerde
voor. Combinatiegerichte vrouwen doen dat namelijk eerder dan moederschaps-
gerichte vrouwen, waarmee de verschuiving tussen de categorieen een vervroe-
ging teweeg brengt van het tijdstip waarop vrouwen ongehuwd gaan samenwo-
nen. Wat betreft de relatie-ontbinding heeft de verschuiving tussen de catego-
rieen geen verdere gevolgen. Het aantal echtscheidingen is onder combinatiege-
richte en moederschapsgerichte vrouwen ongeveer evengroot.

Ten aanzien van de gezinsvorming tenslotte komt het volgende beeld naar
voren. De timing van de geboorte van het eerste kind vervroegt bij de categorie
combinatiegerichte vrouwen als gevolg van het kinderopvang- en verlofbeleid
en het flexibiliseringsbeleid. Ook bij de categorie werkgerichte vrouwen treedt
een dergelijk effect op, in elk geval als gevolg van het kinderopvang- en
verlofbeleid, en wellicht ook als gevolg van het flexibiliseringsbeleid. Nu
verandert de categorie werkgerichte vrouwen niet van omvang, dus is hier
verder geen sprake van cumulatieve effecten. Door de toename van het aantal
combinatiegerichte vrouwen is hier weI sprake van een cumulatie van effecten.

Aan de ene kant betekent het feit dat er een grotere groep combinatiege-
richte vrouwen komt dat het tijdstip waarop vrouwen gemiddeld hun eerste
kind krijgen later plaats zal vinden. Combinatiegerichte vrouwen krijgen
immers ruim een jaar later in hun leven hun eerste kind dan moederschapsge-
richte vrouwen. Aan de andere kant veroorzaakt het beleid echter een vervroe-
ging van dit tijdstip bij combinatiegerichte vrouwen met een half a anderhalf
jaar. Hoe groot het uiteindelijke effect zal zijn hangt uiteraard af van de mate
waarin sprake is van vervroeging. In het ene uiterste (vervroeging met ander-
half jaar) betekent dit dat combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen
voortaan op ongeveer dezelfde leeftijd hun eerste kind krijgen en dat de
verschuiving tussen de categorieen geen verdere gevolgen heeft. In het andere
uiterste echter (vervroeging met een half jaar) is dat wei het geval. Als gevolg
van de groei van de categorie combinatiegerichte vrouwen neemt de gemiddel-
de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen toe, waarbij dit effect enigszins
gedempt wordt doordat dit tijdstip in deze categorie met een half jaar naar
voren schuift. De categorie vrouwen die als eerste kinderen krijgt (de moeder-
schapsgerichte vrouwen) wordt bovendien kleiner. In dit geval is er sprake van
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een stijging van de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen.
Wanneer we uitgaan van een middenvariant, namelijk vervroeging van het
tijdstip waarop combinatiegerichte vrouwen kinderen krijgen met een jaar, leidt
dit tot de volgende conclusie: kinderopvang- en verlofbeleid en flexibilise-
ringsbeleid leiden, doordat een verschuiving optreedt tussen de twee catego-
rieen, tot een stijging van de gemiddelde leeftijd waarop alle vrouwen (geboren
in de periode 1964 - 1969) kinderen krijgen.

Het individualiseringsbeleid tenslotte leidt niet direct tot verandering van
de timing van de geboorte van het eerste kind binnen de categorieen. Ook hier
is echter sprake van een stijging van de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen
kinderen krijgen als gevolg van de groei van de categorie combinatiegerichte
vrouwen. Dit effect is zelfs wat sterker dan bij beide andere beleidsscenario's,
omdat het bij het individualiseringsbeleid niet 'gedempt' wordt door een
vervroeging van de timing van de geboorte van het eerste kind en bij de beide
andere beleidsscenario' s weI.

Behalve voor de timing van het ouderschap hebben het kinderopvang- en
verlofbeleid en het flexibiliseringsbeleid volgens de deskundigen eveneens
gevolgen voor de kinderloosheid. Aangezien dit effect aIleen optreedt bij de
(relatief kleine) categorie werkgerichte vrouwen en deze categorie niet in
omvang verandert, zal de totale verandering in het percentage kinderloze
vrouwen nogal klein zijn.

Tenslotte dient DOgbezien te worden of de verschuiving tussen de catego-
rieen combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen gevolgen heeft
voor de verhouding tussen het aantal kleine en grote gezinnen (het gaat hierbij
om respectievelijk gezinnen met 1 en 2 kinderen, en gezinnen met 3 of meer
kinderen). Moederschapsgerichte vrouwen hebben vaker dan combinatiegerichte
vrouwen een groot gezin. Doordat deze categorie vrouwen in omvang afneemt
ten gunste van de combinatiegerichte vrouwen, is er sprake van een afname
van het aanta1 grote gezinnen ten gevolge van de verschillende beleids-
scenario's.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat emancipatiebeleid dat gericht is
op het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen (in
verschillende varianten) niet alleen gevolgen heeft voor de arbeidsparticipatie,
maar ook demografische implicaties heeft. Met verwaarlozing van de verschil-
len tussen de beleidsscenario's en tussen de verschillende categorieen resulteert
het volgende beeld.

De beleidsscenario's zullen ertoe leiden dat meer vrouwen blijven werken
na de geboorte van het eerste kind en dat vrouwen over het geheel bezien ook
meer uren zullen blijven werken. Het aanta1 ongehuwd samenwonenden neemt
toe, ten koste van het aantal gehuwden. Het tijdstip waarop vrouwen ongehuwd
gaan samenwonen zal vervroegen, terwijl het huwelijkstijdstip later plaats za1
vinden. Wat betreft de gezinsvorming zal het tijdstip waarop vrouwen hun
eerste kind krijgen later p1aats vinden. De kinderloosheid zal wat afnemen (zij
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het niet zo veel) en ook het aantal grote gezinnen (gezinnen met 3 of meer
kinderen) zal als gevolg van de verschillende beleidsscenario' s afnemen. Er zal
aIs gevolg van het beleid geen verandering optreden in het aantal aIleenstaande
vrouwen en in het aantal echtscheidingen.

8.2 Reflectie en aanbevelingen voor verder onderzoek

In deze paragraaf kijk ik terug op de verschillende onderdelen van het onder-
zoek. Hoe kunnen de onderzoeksresultaten geinterpreteerd worden tegen de
achtergrond van de door mij gekozen theoretische invalshoek en wat is het
belang van Bourdieu's 'theorie van praktijken' voor demografisch onderzoek?
Welke kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij de manier waarop deze
theoretische uitgangspunten zijn geconcretiseerd door middel van literatuurstu-
die en secundaire analyse? En wat zijn de verdiensten en tekortkomingen van
de gevolgde scenariomethode en het Delphi-project? Hierna zal ik op deze
vragen ingaan en tegelijkertijd aanbevelingen doen voor verder onderzoek.

8.2.1 De uitkomsten van het onderzoek en het belang van Bourdieu

Allereerst ga ik in op de vraag hoe de verschillende effecten nu gemterpreteerd
kunnen worden in het licht van de door mij gevolgde theoretische benadering
van Bourdieu. Het basisprincipe van zijn 'theorie van praktijken' is kort
samengevat dat het uiteindelijke gedrag (i.c, de levensloop) van vrouwen
bepaald wordt door de habitus en het kapitaal enerzijds en de mogeJijkheden
en structuur van de relevante velden anderzijds, Emancipatiebeleid is daarbij de
uitkomst van de strijd op het veld van de politiek. Daarmee kan emancipa-
tiebeleid opgevat worden aIs een onderdeel van de bestaansvoorwaarden dat als
zodanig mede van invloed is op de habitus, op de kapitaalverdeling en op de
mogelijkheden en beperkingen van verschillende velden waarop vrouwen zich
bewegen.

Wanneer gekeken wordt naar de uitkomsten van het onderzoek, kan de
sterkte van de effecten van het emancipatiebeleid beschouwd worden als
indicator voor het relatieve belang van dat beleid voor de levens loop van
vrouwen, in verhouding tot andere factoren die daarop van invloed zijn.

Het is nu de vraag in hoeverre de concrete bevindingen verklaard kunnen
worden aan de hand van de begrippen habitus, kapitaal en veld. Met andere
woorden: wat voor invloed heeft emancipatiebeleid op de habitus, op de
verdeling en betekenis van verschillende soorten kapitaal en op de mogelijkhe-
den en structuur van relevante velden?

Eerst ga ik in op de invloed van de verschillende beleidsscenario's op de
habitus van vrouwen. ZoaIs uit het onderzoek is gebleken kan verwacht
worden dat emancipatiebeleid zaI leiden tot een verandering van de gezins- en
beroepsorientatie van vrouwen. Deze gezins- en beroepsorientatie wordt
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opgevat als een dimensie van de habitus die weliswaar dynamisch maar ook
duurzaam is. In dat licht is het begrijpelijk dat de verwachte verandering van
de gezins- en beroepsorientatie beperkt is. Deze orientatie is immers gedurende
de loop van het leven ontwikkeld onder invloed van vele factoren.

Opmerkelijk is daarbij dat aileen de gezins- en beroepsorientatie van
moederschapsgerichte vrouwen verandert en wel in de richting van een grotere
orientatie op betaaid werk. Combinatiegerichte en werkgerichte vrouwen
veranderen niet of nauwelijks van gezins- en beroepsorientatie, Gezien het feit
dat de verschillende beleidsscenario's alle (meer of minder expliciet) het
belang van arbeidsparticipatie benadrukken, is het niet vreemd dat het beleid
geen grotere gerichtheid op het gezin teweegbrengt. De gezinsgerichtheid van
vrouwen wordt echter ook niet kleiner. Door het beleid worden weliswaar de
keuzemogelijkheden van vrouwen vergroot, maar impliciet blijft het uitgangs-
punt bestaan dat de vrouwen voor de kinderen willen zorgen.

Het belang van het habitus-begrip als zodanig voor de analyse van effecten
van emancipatiebeleid is echter aanzienlijk. Hiermee was het mogelijk onder-
scheid te maken tussen verschillende categorieen vrouwen. Het uiteindelijke
effect van de verschillende beleidsscenario's op de levensloop van alle vrou-
wen (geboren in de periode 1964 - 1969) wordt zoals is gebleken voor een
groot deel veroorzaakt door de gevolgen op de habitus i.c. de gezins- en
beroepsorientatie. Niet alleen het gedrag van de vrouwen binnen de categorieen
verandert immers in een aantal gevallen. Maar ook omdat het beleid een
verandering teweeg brengt in de gezins- en beroepsorientatie van vrouwen en
combinatiegerichte vrouwen een in verschillende opzichten andere levensloop
kennen, doen zich veranderingen voor in de gemiddelde levensloop.

Als tweede bezie ik de invloed van de beleidsscenario's op de kapitaalver-
deling. Hierbij zijn verschillende vormen van kapitaal van belang: economisch,
cultureel, sociaal en symbolisch kapitaal. De vraag is nu in hoeverre het
emancipatiebeleid ertoe leidt dat het beschikbare kapitaal van vrouwen veran-
dert (in omvang of in samenstelling), in hoeverre emancipatiebeleid een
verandering teweegbrengt in de betekenis van de verschillende soorten kapitaai
en in hoeverre dit beleid ertoe bijdraagt dat vrouwen beter in staat zijn de ene
kapitaalsoort om te zetten in een andere (meer waardevolle) kapitaaisoort.

Het kapitaalbezit van vrouwen heeft in dit onderzoek relatief weinig
aandacht gekregen. Zoals bij de concretisering van het theoretisch referentieka-
der is gebleken, is het verband tussen het al dan niet beschikken over verschil-
lende soorten kapitaal en de werking daarvan enerzijds en de levensloop van
vrouwen anderzijds, in de literatuur tot nu toe weinig aan bod gekomen (zie
hoofdstuk 3). Dit heeft ertoe geleid dat in dit onderzoek bij het ontwerpen van
een typologie van vrouwen aileen het onderwijsniveau als vorm van kapitaal is
meegenomen. Deze vorm van cultureel kapitaal blijkt van groot belang te zijn
voor het verklaren van verschillen tussen vrouwen in de levensloop, en dan
zowel als het gaat om de arbeidsmarktparticipatie als om de relatie- en gezins-
vorming en de relatie-ontbinding. Tijdens het Delphi-project kwam de relevan-

154



tie van kapitaalbezit vooral aan de orde in de zin van economisch kapitaal, i.c.
het hebben van een eigen inkomen, en de relevantie daarvan voor de mogelijke
toe- of afname van het aantal echtscheidingen. Noch in de literatuur, noch in
het Delphi-project is echter duidelijk geworden of en zo ja in hoeverre deze
factor van belang is voor de verklaring van het percentage echtscheidingen.
Overigens blijkt er weinig kennis te bestaan over de factoren die een rol spelen
bij het besluit tot ontbinden van huwelijksrelaties.

Het is echter mogelijk dat kapitaal ook op diverse andere manieren een rol
speelt. Ten eerste is kapitaalbezit een relatief verschijnsel. De waarde van
kapitaal, de betekenis ervan en de werking van kapitaal zijn vooral zichtbaar
op velden in verhouding tot het kapitaal van andere actoren. Ten tweede kan
de waarde van de verschillende soorten kapitaal zowel stijgen als afnemen,
bijvoorbeeld als gevolg van overheidsbeleid, en kan de waarde van de verschil-
lende kapitaalsoorten varieren al naar gelang de context (het betreffende veld,
om met Bourdieu te spreken). Ten derde is van belang in hoeverre vrouwen
erin slagen de ene soort kapitaal om te zetten in een andere (op een bepaald
veld meer waardevoIle) kapitaalsoort. Al deze aspecten van de werking van
kapitaal hebben in mijn onderzoek nauwelijks aandacht gekregen, hetgeen
wellicht voor een belangrijk deel toegeschreven kan worden aan het feit dat dit
onderzoek primair gericht is op vrouwen en de interactie met andere actoren
aIleen indirect aandacht heeft gekregen.

Hoewel het volgens Bourdieu niet nodig is om onderzoek op te zetten
vanuit het analyseren van velden en praktijken evengoed onderzocht kunnen
worden door na te gaan welke eigenschappen of kenmerken van sociale
posities (in de zin van habitus en kapitaal) bepalend zijn, leert de ervaring van
dit onderzoek dat de werking van kapitaal daarmee al gauw onderbelicht blijft.
Voor een beter begrip van de manier waarop emancipatiebeleid de levensloop
van vrouwen beinvloedt, is aanvullend onderzoek vanuit een dergelijke
invalshoek noodzakelijk. Daarrnee bel and ik tevens bij de relevantie van het
veldbegrip.

Bourdieu omschrijft een veld als een netwerk of configuratie van relaties
tussen posities die dwang uitoefenen op degenen die deze posities bekleden
(Bourdieu en Wacquant 1992: 58). Velden schrijven bepaalde waarden voor en
bezitten specifieke reguleringsprincipes. Zij bepalen de gedragsmogelijkheden
en -onmogelijkheden van actoren.

In dit onderzoek is emancipatiebeleid opgevat als de voorlopige uitkomst
op een bepaald moment van de strijd op het veld van de politiek. Dit beleid
heeft niet aIleen gevolgen voor de materiele en formele omstandigheden
waarbinnen vrouwen hun levensloop realiseren, maar het schrijft eveneens
bepaalde waarden en reguleringsprincipes voor. In het Delphi-project is
impliciet gebleken dat dat inderdaad het geval zal zijn. Zo valt te verwachten
dat als gevolg van kinderopvang- en verlofbeleid en flexibiliseringsbeleid het
combineren van werk en de zorg voor kinderen meer geaccepteerd zal worden.
Dit werkt zoals ik hiervoor beschreef door in de habitus van vrouwen, maar
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heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden van vrouwen op velden, en dan niet
aIleen praktisch gesproken doordat de voorzieningen voor het combineren van
betaald en onbetaald werk verbeteren. Het is ook mogelijk dat deze beleidssce-
nario's ertoe bijdragen dat het feit dat vrouwen betaald werk willen combine-
ren met de zorg voor kinderen in mindere mate als een negatieve waarde zal
fungeren op het veld van de betaalde arbeid. De arbeidscultuur en dan met
name het werknemersconcept zullen wellicht als gevolg van deze beleidsscena-
rio's veranderen. Het is overigens de vraag of het hierbij niet uitsluitend zal
gaan om een veranderde waardering voor de vrouw als werknemer en dus om
een verandering van het concept van de vrouwelijke werknemer. Zolang de
norm van de mannelijke werknemer die altijd beschikbaar is voor zijn werk
dominant blijft, is het twijfelachtig hoe wezenlijk dit effect uiteindelijk zal zijn.

Het optreden van een vergelijkbaar effect binnen het veld van de partnerre-
latie of dat van het huishouden is zoals impliciet uit het Delphi-project blijkt
minder waarschijnlijk. Volgens de deskundigen valt te betwijfelen of mannen
door het kinderopvang- en verlofbeleid en het flexibiliseringsbeleid meer voor
de kinderen zullen gaan zorgen. Zo wordt de opvang van de kinderen als
gevolg van het kinderopvang- en verlofbeleid weliswaar deels uitbesteed, maar
is het niet erg waarschijnlijk dat dit tegelijkertijd gepaard zal gaan met een
verandering van de waarden en reguleringsprincipes binnen het veld van de
partnerrelatie en het huishouden. De 'masculiene orde' om met Bourdieu te
spreken wordt nauwelijks aangetast.

Hoewel het weliswaar mogelijk is om in globale zin enkele uitkomsten van
het onderzoek te interpreteren aan de hand van het veldbegrip, gaat het hierbij
slechts om veronderstellingen. Voor een fundamenteler inzicht in de manier
waarop emancipatiebeleid van invloed is op de manier waarop vrouwen hun
leven vormgeven, is het van belang preciezer na te gaan hoe dit beleid door-
werkt op de verschillende relevante velden.

Tenslotte wil ik tenslotte nog ingaan op het belang van Bourdieu's theorie van
praktijken voor demografisch onderzoek. Zoals ik al eerder heb aangegeven
heeft zijn benadering vergeleken met de meest gang bare benaderingen binnen
de demografie twee belangrijke voordelen. Ten eerste biedt zijn theoretisch
kader een oplossing voor het actor-structuur dilemma. Hoewel binnen de
demografie weI erkend wordt dat het voor het beschrijven van demografische
ontwikkelingen op macro-niveau van belang is inzicht te hebben in de proces-
sen die zich afspelen op micro-niveau, heeft de theorieontwikkeling in dit
opzicht binnen de demografie nog niet tot bevredigende oplossingen geleid.
Het gebruik van de theoretische concepten habitus, kapitaal en veld bieden
mogelijkheden het actor-structuur dilemma ook binnen demografie op een meer
bevredigende wijze op te lossen. Langs die weg is het mogelijk een beter
inzicht te verkrijgen in het waarom van veranderingen in demografisch gedrag
(of het uitblijven daarvan). Mijn onderzoek is beperkt tot het analyseren van de
invloed van intensivering van het emancipatiebeleid, waarbij emancipatiebeleid
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opgevat is als een onderdeel van de bestaansvoorwaarden. Maar ook van
andere mogelijke veranderingen in de bestaansvoorwaarden kan met behulp
van dit theoretisch kader nagegaan worden welke (demografische) gevolgen
daarvan te verwachten zijn en waarom.

Ten tweede is het met de concepten van Bourdieu mogelijk aandacht te
besteden aan het belang van de ongelijke machtsverhouding tussen de seksen.
Hoewel het gendered karakter van de habitus, van de werking van kapitaal en
van de relevante velden nog verder onderzocht moet worden, bieden de
concepten op zich aanknopingspunten om aandacht te besteden aan het belang
van de ongelijke machtsverhouding tussen de seksen voor de levensloop van
vrouwen. Ook langs deze weg kan onderzoek dat geinspireerd is op de theore-
tische concepten van Bourdieu de theorievorrning binnen de demografie een
nieuwe impuls geven. Daarbij dient bijvoorbeeld nagegaan te worden welke
duurzame disposities (in de zin van waamemings-, waarderings- en handelings-
schema's) vrouwen en mannen bezitten (habitus) die bepaalde praktijken
genereren en welke verschillen daarbij bestaan tussen vrouwen onderling,
tussen mannen onderling en tussen mannen en vrouwen. Ook is nader onder-
zoek noodzakelijk naar de verdeling, werking en betekenis van de verschillende
kapitaalsoorten op de velden waarop vrouwen hun levensloop realiseren.
Daarbij is de interactie tussen verschillende actoren, 'de strijd om het kapitaal'
om met Bourdieu te spreken, tussen vrouwen onderling maar ook tussen
mannen en vrouwen, een belangrijk aandacbtspunt. Tenslotte dient ook de
werking van de relevante velden (zoals partnerrelaties, gezinshuishouden en
arbeidsmarkt) nader bestudeerd te worden. Welke waarden en reguleringsprin-
cipes worden op de verschillende velden voorgeschreven, in hoeverre zijn deze
gendered en hoe verhouden de verschillende velden zich tot elkaar?

8.2.2 De concretisering van bet tbeoretiscb referentiekader

Er dienen nog enkele kanttekeningen geplaatst te worden bij de manier waarop
de concepten van Bourdieu in dit onderzoek geoperationaliseerd zijn ten
beboeve van de constructie van de typologie van vrouwen op basis van het
Onderzoek Gezinsvorrning. Zoals ik in hoofdstuk 4 heb beschreven kent het
Onderzoek Gezinsvorming een aantal belangrijke beperkingen. Een beperking,
die ten behoeve van vervolgonderzoek relatief makkelijk op te lossen is (en
waarin in het nieuwe Onderzoek Gezinsvorrning ook al enige verandering is
doorgevoerd), betreft de afbakening van de leeftijdsgroep die in het onderzoek
betrokken is: vrouwen tussen de 18 en 37 jaar. Deze beperking maakt het
moeilijk een goed overzicht te hebben over de levensloop van vrouwen. De
gezinsvorrning is op 37-jarige leeftijd imrners veelal afgelopen en ook de
relatievorming (met name hertrouw) en relatie-ontbinding komen daarna nog
vaak voor. (In het nieuwe Onderzoek Gezinsvorrning is de onderzoekspopulatie
uitgebreid tot vrouwen van 18 tot 43 jaar.)

Een tweede meer structurele beperking van het Onderzoek Gezinsvorrning
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is dat het een dwarsdoorsnede-onderzoek is. Door het opnemen van retrospec-
tieve vragen is het weliswaar mogelijk de levensloop van vrouwen voor een
groot deel te reconstrueren, maar de besluitvormingsprocessen die ten grond-
slag liggen aan de keuzes van vrouwen krijgen zo onvoldoende aandacht. Ook
bevat het Onderzoek Gezinsvorming op zich aI weinig vragen over de intenties
van vrouwen ten aanzien van hun levensloop, maar bovendien worden deze
aIleen op het moment van interviewen gemeten. Hoe de intenties van vrouwen
in de loop der jaren zijn veranderd, mede in relatie met verschillende keuzes
die vrouwen gedurende hun leven maken, wordt niet onderzocht.

Gezien de waarde van dergelijk grootschalig onderzoek voor het vergroten
van het inzicht in de levensloop van vrouwen, is het aan te bevelen het
Onderzoek Gezinsvorming om te vormen tot een panelonderzoek, waarbij
dezelfde groep vrouwen op verschillende momenten in hun leven ondervraagd
wordt. Met zo'n onderzoek kan meer recht gedaan worden aan de dynamiek
van de levensloop en aan de wissel werking tussen intenties van vrouwen ten
aanzien van verschillende levensloop'carrieres' en tussen de intenties en het
gedrag.

Ten derde wees ik erop dat het Onderzoek Gezinsvorming onvoldoende
rekening houdt met de relevantie van de ongelijke machtsverhouding tussen de
seksen. Bij het bestuderen van de besluitvorming ten aanzien van de relatie- en
gezinsvorming en de relatie-ontbinding moet meer aandacht besteed worden
aan de interactie tussen de partners. Daartoe is het noodzakelijk ook mannen in
het Onderzoek Gezinsvorming op te nemen (dit is overigens in het nieuwe
Onderzoek Gezinsvorming gebeurd, hoewel mannen aanzienlijk minder vragen
hoeven te beantwoorden dan vrouwen). Tenslotte is het van belang ook aan de
vrouwen zelf meer vragen te stellen die inzicht verschaffen in de wijze waarop
zij aankijken tegen de (machts)verhouding met de partner.

8.2.3 Scenariomethode en Delphi-project

Het wetenschappelijk karakter van de scenariomethode en (als onderdeel
daarvan) van Delphi-projecten staat nogaI eens ter discussie. De kritiek betreft
doorgaans het speculatieve karakter van toekomstonderzoek waar deze beide
meestal voor gebruikt worden. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn
volgens de critici niet te toetsen en omgeven met een waas van onzekerheden.
Ook toekomstonderzoekers zelf houden zich bezig met het beoordelen van de
resultaten van toekomstonderzoek (zie o.a. Van Doorn en Van Vught 1981;
Becker en Dewulf 1990). Zij richten zich daarbij vooral op de trefzekerheid en
de bruikbaarheid van de uitkomsten van toekomstonderzoek.

Biji (1991) stelt echter terecht dat het zwaartepunt in de beoordeling van
het wetenschappelijk karakter van scenario-onderzoeken niet zozeer moet
liggen bij het eindprodukt (de toekomstscenario's), maar bij de verschillende
fasen van het onderzoeksproces. Hiervoor geeft hij twee argumenten. Ten
eerste hebben scenario-onderzoekers niet de pretentie om nauwkeurige voor-
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spellende uitspraken te doen. 'Scenario's doen weliswaar uitspraken over een
toekomstige situatie, maar altijd onder bepaalde gespecificeerde aannames en
voorwaarden' (Bijl 1991: 290). Scenario's zijn vooral van belang als input voor
de beleidsontwikkeling. In een scenarioproject kunnen verschillende beleidsop-
ties doordacht en onder ling vergeleken worden. Het gaat dan uiteindelijk niet
om de vraag of de scenario's werkelijkheid zullen worden, maar om de
geldigheid van de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de uiteinde-
lijke scenario's. Ten tweede brengt Bijl naar voren dat toetsing van de uitkom-
sten niet zinvol is omdat de scenario's het verloop van de geschiedenis kunnen
bemvloeden. Zij kunnen als self-fulfilling of self-denying prophecy gaan
werken, omdat het bewustwordingsproces dat door het scenarioproject teweeg
is gebracht, ertoe kan leiden dat beleid meer expliciet gericht wordt op het
realiseren van de meest wenselijk geachte situatie, respectievelijk op het
vermijden van de onwenselijke situatie.

Met Bijl vind ik dat de beoordeling van het wetenschappelijk karakter van
scenario-onderzoeken zich meer zou moeten rich ten op het onderzoeksproces
dan op de toekomstscenario's als zodanig. De criteria hiervoor ontleent hij aan
het werk van Goudsblom (1974). In zijn klassieker Balans van de sociologie
formuleert Goudsblom vier idealen voor de ontwikkeling van sociologische
kennis: empirische precisie, theoretische systematiek, de reikwijdte van de
gegenereerde kennis en de maatschappelijke relevantie. Oeze idealen kunnen
opgevat worden 'als doelstellingen waar sociologen naar streven, als pretenties
van waartoe zij menen in staat te zijn (...) en als criteria waarnaar hun presta-
ties beoordeeld worden' (Goudsblom 1974: 17). Met empirische precisie doelt
Goudsblom op het nauwkeurig en gedetailleerd observeren wat er in de sociale
werkelijkheid gebeurt. Theoretische systematiek duidt op het hanteren van
verklaringskaders die aangeven op welke manier gebeurtenissen en verschijnse-
len met elkaar verbonden zijn. Het ideaal van de grote reikwijdte sluit aan op
het veel omvattende karakter van het studie-object van de sociologie: 'het
menselijk samenleven'. Bij de maatschappelijke relevantie tenslotte gaat het
om 'het nut, het belang dat aan onze kennis kan worden toegekend: de bijdra-
gen die ze biedt om problemen van het samenleven op te lossen' (Goudsblom
1974: 18).

Hoewel ik het belang van deze idealen in algemene zin onderschrijf dienen
zij niet als dogma's gehanteerd te worden bij het beoordelen van onderzoek.
Het is nog maar de vraag of aIle onderzoeken per definitie hoog moeten scoren
op aIle criteria. Somrnige onderzoeken zijn bijvoorbeeld empirisch zeer precies,
maar hebben een beperkte reikwijdte, terwijl omgekeerd onderzoeken verricht
zijn die een grote reikwijdte kennen, maar niet zeer precies zijn. Oeze onder-
zoeken leveren ieder op eigen wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van de
wetenschap. Ik zal de criteria dan ook meer als handvatten gebruiken voor het
reflecteren op de gevolgde werkwijze.
Bij het criterium van de empirische precisie is het belangrijk om te bezien
hoeveel precisie wenselijk en mogelijk is. Oit hangt met name af van het doel
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dat met bet onderzoek wordt beoogd. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het
verschaffen van inzichten in korte-termijnontwikkelingen met het oog op
eventuele beleidsvorming is vrij precieze informatie gewenst. Bij onderzoek
met een meer lange-termijnperspectief gaat het daarentegen vaker om het
vergaren van algemene inzichten, bijvoorbeeld met het oog op bewustwording
van de effecten van een bepaaId beleid. Een grate precisie in de zin van het
aangeven van nauwkeurige cijfermatige beschrijvingen is dan minder belangrijk
en leidt eerder tot schijnexactheid.

De scenario methode leent zich bij uitstek voor onderzoek met een lange-
termijnperspectief. Het gaat daarbij niet om het doen van voorspellingen, maar
om het vergraten van het inzicht in de gevolgen van verschillende beleidsvari-
anten binnen een (constant veronderstelde) context. Niet aIleen wat de gevol-
gen zijn, maar vooral ook waarom die gevolgen zullen optreden is een belang-
rijk vraagpunt. Een Delphi-project blijkt hierbij een waardevol hulproiddel te
zijn. Door gebruik te maken van de kennis en inzichten van diverse deskundi-
gen en door eventuele tegenstrijdigheden in hun verwacbtingen ter discussie te
stellen, is het mogelijk de te verwacbten effecten van be1eid zo goed mogelijk
te onderbouwen.

Het tweede aandachtspunt betreft de theoretische systematiek. Met het
opstellen van een theoretisch referentiekader is in dit onderzoek het kader
geschapen voor de concrete vormgeving van het onderzoek. De keuze voor
enkele theoretische concepten van Bourdieu heeft doorgewerkt in het verdere
onderzoek: de ontwikkeling van een typologie van vrouwen op grond van hun
gezins- en beroepsorientatie die correspondeert met een bepaalde levensloop.
Deze typologie is vervolgens ook binnen het Delphi-project gehanteerd door de
deskundigen te vragen hun verwachtingen aan te geven binnen dit kader.

Hoewel deze werkwijze noodzakelijk en nuttig is gebleken, zijn er ook
nadelen aan verbonden. Door de theoretische systematiek niet meer in het
Delphi-project ter discussie te stellen, is het mogelijk dat bepaalde aspecten
van het probleem ten onrechte buiten beschouwing zijn gebleven. De system a-
tiek kan namelijk tot een zeker conservatisme in de antwoorden leiden. Zo is
bijvoorbeeld het bestaan van de drie typen vrouwen als statisch element
gepresenteerd, terwijl het ook mogelijk is dat de typen van karakter veranderen
en er nieuwe typen ontstaan.

Het derde criterium voor de beoordeling van onderzoek geldt de reikwijdte
ervan. De vraag die daarbij aan de orde is, is hoeveel aspecten van een bepaald
probleem bestreken worden. Het onderwerp van dit onderzoek is tamelijk
breed. Ten eerste worden de effecten van verschillende varianten van emanci-
patiebeleid bestudeerd. Ten tweede wordt gekeken naar diverse aspecten van de
levensloop van vrouwen. Ten derde heeft de samenhang tussen maatschap-
pelijke omstandigheden en gedrag veel aandacht gekregen. En ten vierde gaat
het om een poging effecten te bestuderen over een langere periode.

Dat neemt niet weg dat door de afbakening van het onderzoek enkele
beperkingen zijn aangebracht in de reikwijdte van het onderzoek. AIleen
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vrouwen die geboren zijn in de periode 1964 - 1969 staan in dit onderzoek
centraal en slechts een aantal aspecten van hun arbeidsparticipatie, relatie- en
gezinsvorrning en relatie-ontbinding is bestudeerd. Bovendien gaat het uitslui-
tend om de situatie in Nederland en om een afgebakende tijdsperiode. Verder
zijn verschillende belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed
zijn op de levensloop van vrouwen constant verondersteld. Ook is slechts
indirect aandacht besteed aan de interactie met de (eventueel aanwezige)
mannelijke partner en andere actoren.

Zonder af te willen doen aan het belang van de inzichten van dit onder-
zoek in de effecten van beleid op de levensloop van vrouwen, is het goed de
pretenties ervan te relativeren in het licht van de genoemde beperkingen van de
reikwijdte van het onderzoek. Bovendien is de reikwijdte nog altijd tamelijk
omvangrijk. In het Delphi-project brachten verschillende deskundigen dan ook
naar voren het moeilijk te vinden de vele variabelen en hun onderlinge
samenhang goed te overzien. Het risico daarvan is dat aspecten van het
probleem over het hoofd worden gezien. Hoewel dat op zich natuurlijk nooit
uitgesloten kan worden, blijkt echter dat juist met een Delphi-project dit
probleem redelijk ondervangen kan worden. Het grote aantal deskundigen, de
spreiding van de deskundigheden over verschillende terreinen en de grote
betrokkenheid hebben ertoe bijgedragen dat de vraagstelling tamelijk uitputtend
is behandeld.

Het laatste criterium tenslotte betreft de maatschappelijke relevantie van
het onderzoek. Wetenschappelijke kennis moet er volgens Goudsblom toe
bijdragen dat mensen de maatschappelijke problemen waarvoor het samenleven
hen stelt, beter kunnen herkennen en oplossen. Het maatschappelijk probleem
waar het in mijn onderzoek centraal staande emancipatiebeleid op is gericht, is
de structurele machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Om deze
structurele machtsongelijkheid te doorbreken krijgt vooral het vergroten van de
econornische zelfstandigheid van vrouwen door middel van bevordering van
hun arbeidsparticipatie, in het beleid veel aandacht. Onderzoek naar de effecten
van dat beleid, zowel als het gaat om de beoogde grotere arbeidsparticipatie als
om eventuele neveneffecten, is dan ook uitermate relevant. De uitkomsten van
dergelijk onderzoek kunnen immers benut worden in het maatschappelijk en
politiek debat over de verdere vormgeving van het emancipatiebeleid.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende beleidsmaatregelen allen
effectief zijn voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. De
vraag welk beleidsscenario in dit opzicht het meeste effect heeft is op grond
van dit onderzoek moeilijk te beantwoorden. Deels komt dat door de ruime
antwoordmarges die aangehouden zijn in de vragenlijst. Voor een ander deel
heeft dit te maken met het feit dat de verschillende beleidsscenario's ieder een
ander deel van het probleem oplossen. Volgens sommige deskundigen is
flexibiliseringsbeleid het meest effectief, omdat het de meest structurele
oplossing biedt voor het combineren van betaalde arbeid met de zorg voor
kinderen. Maar volgens anderen hangt bij dit beleidsscenario nog altijd veel af
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van de rol van de (eventueel aanwezige) mannelijke partner, terwiji vrouwen
minder athankelijk worden van zijn aandeel in de zorg door implementatie van
kinderopvang- en verlofbeleid. Het effect van individualiseringsbeleid is
volgens de deskundigen het kleinst, omdat aIleen de arbeidsparticipatie van
vrouwen die uit financiele noodzaak moeten blijven werken hierdoor groeit.
Diverse deskundigen wijzen er tensiotte op dat emancipatiebeleid het meest
effectief zal zijn ais alle beleidsscenario's tegelijk ingevoerd worden, omdat zij
ieder op eigen wijze de arbeidsparticipatie bevorderen en eikaar aanvullen.

De 'neveneffecten' van emancipatiebeleid die ik bestudeerd heb betreffen
de relatie- en gezinsvorming en de relatie-ontbinding. Deze keuze hangt samen
met het feit dat emancipatiebeleid opgevoerd wordt in het kader van het
bevolkingsbeleid. Hoewel de regering geen expliciet bevolkingsbeleid wil
voeren om de geboortenontwikkeling te bemvloeden, vindt men het weI
wenseIijk te voorkomen dat de kinderwens (van heteroseksuele paren) wordt
beperkt. Emancipatiebeleid in de zin van het scheppen van voorwaarden voor
het verbeteren van de combinatie van betaaId werk met de zorg voor kinderen,
ziet de regering daarvoor aIs belangrijk instrument. Zoals uit dit onderzoek
bIijkt valt niet te verwachten dat de verschillende scenario's van emancipatie-
beleid de kinderwens aIs zodanig verruimen of beperken. WeI heeft het beleid
gevolgen voor het reaIiseren van de kinderwens. Het gaat daarbij echter niet
zozeer om het aantal kinderen dat vrouwen krijgen (daarvoor zijn andere
factoren meer bepaIend), maar om het tijdstip waarop vrouwen hun eerste kind
krijgen. De gemiddelde Ieeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen zal als
gevoig van aile drie de beleidsscenario's toenemen. Dit geidt het sterkst voor
het individuaIiseringsbeleid. Bij de relatievorming en -ontbinding Iijkt geen
verschil te bestaan tussen de effecten van de verschillende beleidsscenario's.

8.3 Tot besluit

Het jaar waarin deze studie verschijnt is voor de ontwikkeling van het emanci-
patiebeleid een belangrijk jaar. Dan loopt immers het Beleidsprogramma
Emancipatie 'Met het oog op 1995' af. In de Nota Emancipatie" kondigt de
huidige coordinerende minister voor het emancipatiebeleid Melkert, aan dat
begin 1995 een beleidsbrief Koersbepaling 1995 zal verschijnen. Het kabinet
zaI daarin aangeven hoe men in het emancipatiebeleid vorm gaat geven aan de
in het regeerakkoord voorgestelde 'gemtegreerde aanpak van werkgelegenheid
en zorg, sociaIe zekerheid en fiscaIe wetgeving'.

Mijn studie maakt duidelijk dat kinderopvang- en verlofbeleid, flexibilise-
ringsbeleid en individualiseringsbeleid effectief zijn voor het vergroten van de
economische zelfstandigheid van vrouwen door middel van toenemende
arbeidsparticipatie van vrouwen, een van de voomaamste doelen van het
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emancipatiebeleid. Daarbij mag aangenomen worden dat een integrale invoe-
ring van de drie beleidsscenario's het meest effectief zal zijn, aangezien de
verschillende maatregelen elkaar aanvullen. Mede gezien de toekomstwensen
van hedendaagse meisjes en jonge vrouwen om beroepsarbeid en moederschap
te combineren (zie onder andere: Peters en Ravesloot 1990; Peters 1992; Jorna
en Offers 1994), valt te hopen dat het kabinet over zal gaan tot het voeren van
een gemtensiveerd emancipatiebeleid, en zo vorm zal geven aan de in het
regeerakkoord nagestreefde 'samenleving waarin keuzevrijheid bestaat om
gedurende een leven verschillende rollen te vervullen, waarin mogelijkheden
zijn de verantwoordelijkheid voor betaalde en onbetaalde arbeid te verdelen en
waarin mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, ook op economische
zelfstandigheid".

Maar hoe belangrijk een 'gemtegreerde aanpak van werkgelegenheid en
zorg, sociale zekerheid en fiscale wetgeving' ook is, bedacht moet worden dat
de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid slechts een van de onderde-
len van het emancipatiebeleid is. Met de keuze van de drie speerpunten in het
Beleidsprogramma Emancipatie is enig tegenwicht geboden aan de door
Keuzenkamp en Teunissen (1990) bekritiseerde inenging van het emancipatie-
beleid tot vrouwvriendelijk arbeidsmarktbeleid. Maar de recente uitspraken van
minister Melkert doen vrezen dat deze eenzijdigheid in het beleid opnieuw de
kop op zal steken. Op de vraag of hij meer kanten aan het emancipatiebeleid
ziet antwoordt hij dat 'culturele veranderingen echter vanuit de samenleving
zelf moeten komen' (Groen 1994: 23), waarbij de overheid een voorwaarden-
scheppende rol vervult en vervolgens gaat hij weer over tot de orde van de
dag: de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ook de Nota Emancipatie biedt
weinig hoop. Uit de verslaggeving van het lopend beleid blijkt dat vooral
wordt onderzocht en gestudeerd en dat men veel belang hecht aan voorlichting
(onder andere over de via onderzoek verworven inzichten). Al in het Beleids-
programma Emancipatie constateerde het toenmalige kabinet Lubbers dat er
weinig voortgang is geboekt wat betreft het verkleinen van de machtsverschil-
len tussen vrouwen en mannen, waar het emancipatiebeleid toch uiteindelijk
toe wil bijdragen. Niet vaak genoeg kan benadrukt worden dat om dat doel te
realiseren meer nodig is dan een vrouwvriendelijk arbeidsmarktbeleid en dus
ook meer dan een 'geintegreerde aanpak van werkgelegenheid en zorg, sociale
zekerheid en fiscale wetgeving'.

Deze studie maakt duidelijk dat de effecten van de verschillende beleids-
scenario's op de levensloop van vrouwen beperkt zijn. Deels komt dat doordat
zij een weliswaar belangrijk, maar tegelijkertijd beperkt deel van de bestaans-
voorwaarden beinvloeden. Tegelijkertijd moet bedacht worden dat 'de over-
heid' slechts 'een' actor is die vormgeeft aan de bestaansvoorwaarden. Vele
andere maatschappelijke organisaties spelen daar eveneens een rol in. Daarbij
rijst de vraag of de vrouwenbeweging zich in haar strijd voor vrouwenemanci-
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patie tegenwoordig niet te eenzijdig op de overheid richt. Was de overheid in
het begin van de tweede feministische golf vooral verdacht en werden feminis-
ten die zich met 'de staat' inlieten veelal veroordeeld, tegenwoordig lijkt eerder
het tegendeel het geval. Men verwacht vooral heil van overheidsbeleid en men
wil dat de overheid haar invloed aanwendt om ook andere maatschappelijke
actoren op het juiste pad te krijgen. Gezien de weliswaar belangrijke, maar
tegelijkertijd beperkte invloed van de overheid, zou de vrouwenbeweging zich
meer in haar strijd op andere maatschappelijke actoren dan de overheid moeten
richten, ook al omdat deze laatste emaar streeft steeds meer aan 'de markt'
over te laten.

Met mijn studie heb ik geprobeerd om het inzicht in de effecten van (een
deel van) emancipatiebeleid te vergroten. Over de vraag hoe deze effecten
gewaardeerd moeten worden zullen de meningen verschillen. Volgens sommi-
gen zuIlen de uitkomsten enigszins teleurstellend zijn, de effecten zijn immers
beperkt. Daarbij moet bedacht worden dat alleen de gevolgen voor het feitelijk
gedrag geanalyseerd zijn, terwijl er bijvoorbeeld ook effecten zijn op het
welbevinden van vrouwen, doordat zij hun 'levensontwerp' gemakkelijker
kunnen realiseren. Maar bovendien treden er belangrijke verschillen aan het
licht, bijvoorbeeld tussen verschillende categorieen vrouwen. Ook blijkt dat de
effecten vooral de arbeidsparticipatie betreffen, terwijl de demografische
'neveneffecten' klein zijn. Wat dat laatste betreft moet echter nog gewezen
worden op de mogelijkheid dat het emancipatiebeleid op het eerste gezicht
geen demografische gevolgen lijkt te hebben, terwijl in werkelijkheid bepaalde
processen (zoals verdere ontgroening) worden afgeremd.
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Bijlage 1 Latente-klasse-analyse

Bet Iatente-klasse-model
Een latente-klassemodel model bestaat uit twee soorten variabelen. Ten eerste zijn er de
direct gemeten variabelen (A, B, C, D) Deze manifeste variabelen fungeren als indicatoren
voor de wet direct gemeten latente variabele X. Het is ook mogelijk dat er meer dan een
latente variabele is, maar ten behoeve van deze uitleg van de principes van latente-klasse-ana-
lyse beschrijf ik alleen een model met een latente variabele.

Wanneer de indices voor de categorieen van de manifeste variabelen A, ,B, C en 0
aangeduid worden met i, j, k en I en voor de categorieen van de latente variabele X met t,
kan het latente-klassemodel als voIgt weergegeven worden:

'It AllCDX/itb ='It x,*1tAX~, *1tBX/f' * 'It ex",* 'It DXlfr (1)

1t geeft daarin de volgens het model verwachte proportie of kans weer. 1tABCDXijkh is de
proportie respondenten in eel A=i, Bej, Cek, 0=1 en Xet, 1tx, is de proportie behorende tot
categorie t van de variabele X. 1tAXiI, is de conditionele kans op A=i, namelijk wanneer X=t.1

Aangezien X een latente variabele is (in dit onderzoek gezins- en beroepsorientatie), is er
als het ware sprake van missing data. De respondenten hebben immers geen directe gegevens
verschaft over hun score op X, maar weI indirecte via de geobserveerde variabelen. Het door
mij gebruikte programma LEM (Vermunt, 1993) bevat een algemene iteratieve procedure
voor het vinden van maximum-likelihoodschattingen voor de parameters van het latente-
klassemodel.' De iteraties gaan door totdat de likelihood wet meer noemenswaardig
verbetert.

Criteria voor modelselectie
Cruciaal bij de constructie van een typologie is uiteraard op grond van welke criteria het ene
model verkozen moet worden boven een ander model. Voor de selectie van modellen zijn in
het algemeen drie criteria van belang.
1 Het model moet goed passen (fit).
2 Het model moet spaarzaam zijn.
3 Het model moet interpreteerbaar zijn.

Ad 1 Het model moet goed passen.
De door het model geschatte theoretische frequenties moeten op toevalsschommelingen na
gelijk zijn aan de geobserveerde frequenties. Als dat zo is past of 'fit' het model. Om dit te
kunnen bepalen is een toets voor goedpassendheid nodig. Algemeen wordt hiervoor de
Likelihood Chisquare L2 aanbevolen. Met behulp van L2 kunnen ook (genestelde) modellen
met elkaar vergeleken worden.

2 ~ ~ )' ~ AllCD AllCD AllCDL =hL.JiL.Jr~1' tiI*log(n tiI/m til) (2)

In deze formule geeft nABCD ijkJ de frequenties in de te analyseren tabel weer en mABCD
ijkJ een

geschatte verwachte frequentie.
Bij gebruik van de L2-toets dienen enkele kanttekeningen gemaakt te worden. Er zijn aan

1 Vermunt 1991, p. 15.
2 Zie voor een beschrijving o.a. Hagenaars 1985 en Vermunt 1991.
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het gebruik van deze toets voorwaarden verbonden waaraan in latente-klassemodellen veelal
niet voldaan kan worden. Zo moeten bijvoorbeeld alle cellen in de tabel goed gevuld zijn,
terwijl naarrnate het model verfijnder wordt, het aantallege of vrijwellege cellen toeneemt.
Bovendien zal U groter worden naarmate de steekproef groter wordt. De kans een volledig
passend model te vinden neemt daarmee af. Een betere toets voor de passendheid van
modellen is echter niet voorhanden. Dat betekent dat bij het gebruik van L2 rekening
gehouden moet worden met bovenstaande opmerkingen.

Ad 2 Het model moet spaarzaam zijn.
Dit wil zeggen dat er geen ander passend model beschikbaar mag zijn met rninder parame-
ters. Dit criterium hangt in feite samen met bovengenoemd criterium. Als er immers meer
parameters uit een model worden weggelaten (het model met andere woorden zuiniger
wordt), zal het in de regel minder goed passen. En omgekeerd kan men een model beter
passend maken (maar rninder zuinig) door meer parameters op te nemen.

In navolging van Vermunt (1991) zullen het BIC- en het AIC-informatiecriterium
gebruikt worden. Deze maten geven een gecombineerde beschrijving van de fit en de
spaarzaamheid, waarbij het BIC-criterium sterker de nadruk legt op spaarzaamheid dan het
AIC-criterium.

BIC = -2 * log-likelihood + npar *log(N)
AIC = -2 * log-likelihood + npar * 2

(3)
(4)

Hierin staan de termen npar en N respectievelijk voor het aantal modelparameters en voor de
totaIe steekproefomvang.

Ad 3 Het model moet interpreteerbaar zijn.
Een criterium dat algemeen geldend is bij de selectie van modellen is dat het model
interpreteerbaar moet zijn. Aanvankelijk wordt meestaI vooral op grond van de eerstgenoem-
de twee criteria te werk gegaan, waarbij de interpreteerbaarheid in het achterhoofd gehouden
wordt. Wanneer een model is geconstrueerd dat aan de eerstgenoemde criteria voldoet, kan
nagegaan worden of het model ook interpreteerbaar is. Mocht dat niet goed mogelijk zijn,
kan bekeken worden of toevoeging of weglating van een of meer parameters in dit verband
een verbetering oplevert. Bovendien kan het voorkomen dat op grond van de fit een bepaaId
model verkozen moet worden boven een ander model, terwijl dat op grond van de spaar-
zaamheid omgekeerd ligt. In die situatie zal de interpreteerbaarheid van een model doorslag-
gevend kunnen zijn.
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Bijlage 4 Toelichting en vragenlijst eerste ronde Delphi-project

1 Introductie

Het onderzoek waaraan U Uw medewerking heeft toegezegd betreft een scenario-project, dat
gericht is op het verkennen van de demografische implicaties van een intensivering van het
emancipatiebeleid. De reden dat juist de demografische implicaties centraal staan in dit
onderzoek, is dat veelal wordt verondersteld dat er sprake is van samenhang tussen emanci-
patiebeleid en arbeidsmarktparticipatie enerzijds en ontwikkelingen in relatie- en gezinsvor-
ming en relatieontbinding anderzijds. Zo constateert men bijvoorbeeld dat met de stijgende
arbeidsparticipatie van vrouwen een daling van het gemiddeld kindertal is opgetreden, een
stijging van de gemiddelde huwelijksleeftijd en een toename van het aantal echtscheidingen.
De centrale vraagstelling van het onderzoek is:

Wat zijn de gevolgen van emancipatiebeleid voor vrouwen wat betreft de arbeids-
marktdeelname, de relatievorming en -ontbinding en de gezinsvorming op de lange
termijn?

Een van de wegen die bewandeld wordt om het materiaal voor het onderzoek te verzamelen
is het raadplegen van deskundigen, In kringen van deskundigen is immers vaak bruikbare
kennis aanwezig. Door het opzetten van een Delphi-project I zal geprobeerd worden de
diversiteit aan bestaande kennis in te zetten om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in te
verwachten effecten van emancipatiebeleid.
Deze eerste ronde van het Delphi-project is als volgt opgezet. Om de effecten van emancipa-
tiebeleid te bestuderen zijn drie pakketten met beleidsmaatregelen ontworpen (als ideaalty-
pen). U wordt verzocht aan te geven welke effecten de afzonderlijke pakketten zullen hebben
op de levensloop van vrouwen, ervan uitgaand dat steeds een pakket in 1993 wordt inge-
voerd. Het richtjaar bij het analyseren van de effecten op de lange termijn is het jaar 2015.
Omwille van de overzichtelijkheid van het project worden vooralsnog eventuele andere
ontwikkelingen die van invloed zijn op de levensloop van vrouwen constant gehouden (zie
verder hoofdstuk 3 van deze toelichting).
Het gaat bij het bestuderen van de effecten van beleid uitsluitend om vrouwen die geboren
zijn in de periode 1964 - 1969. Deze vrouwen zijn in 1993 tussen de 24 en 29 jaar oud. In
2015 zullen zij tussen de 46 en 51 jaar oud zijn.
Bij het bestuderen van de effecten van beleid wordt U gevraagd steeds onderscheid te maken
tussen drie verschillende typen vrouwen: werkgerichte, combinatiegerichte en moederschaps-

1 Een Delphi-project is in wezen een soort schriftelijke conferentie. Het is een methode
om een geselecteerd panel van anonieme deskundigen tot een gemeenschappelijke oordeels-
vorming te brengen, zonder dat sprake is van rechtstreekse onderlinge communicatie. Daartoe
krijgen de deelnemers meerdere opeenvolgende vragenlijsten. Bovendien worden zij bij elke
nieuwe vraagronde geconfronteerd met de inzichten van de andere geraadpleegde - anonie-
me - deskundigen.
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gerichte vrouwen. Deze typen vrouwen zijn onderscheiden Opgrond van hun gezins- en
beroepsorientatie. In het volgende hoofdstuk voigt een beschrijving van deze typen en hun
gezins- en beroepsorientatie. Voor aile duidelijkheid wil ik hier benadrukken dat deze
typologie dus geconstrueerd is op grond van de houding van vrouwen.
Na de beschrijving van de typologie, voigt een schets van het feitelijk gedrag van de drie
typen wat betreft hun arbeidsparticipatie, relatievorming en -ontbinding en gezinsvorming. De
beschrijving van het gedrag in deze toelichting heeft echter betrekking op een oudere
categorie vrouwen, namelijk vrouwen die geboren zijn tussen 1950 en 1956. De levensloop-
baan van die oudere vrouwen is al in sterkere mate uitgekristalliseerd. Het doel van die be-
schrijving is het bieden van een ijkpunt; als er niets zou veranderen kan verondersteld
worden dat de levensloopbaan van de jongere vrouwen grotendeels gelijk zal veriopen aan
die van de oudere vrouwen. In dit onderzoek echter wordt (bij wijze van gedachtenexperi-
ment) een deel van de context veranderd, namelijk door drie afzonderlijke vormen van
emancipatiebeleid te implementeren.

2 Drie typen vrouwen

Een van de centrale uitgangspunten van het onderzoek is dat het van belang is bij het
analyseren van de effecten van emancipatiebeleid rekening te houden met verschillen tussen
vrouwen. Op basis van literatuurstudie en secundaire analyse van het Onderzoek Gezinsvor-
ming 1988 (CBS) is een typologie van vrouwen ontwikkeld, die gebaseerd is op hun houding
ten aanzien van het verrichten van betaald werk en het vormen van een gezin. In het
onderzoek zullen de effecten van emancipatiebeleid op de levensloopbanen steeds geanaly-
seerd worden door te differentieren naar deze verschillende typen vrouwen. Schematisch ziet
deze redenering er als voigt uit:

Emancipatiebeleid----------. Gezins- en beroeps-
orientatie ----------.

Levensloopbaan

2.1 Werkgericht, combinatiegericht, moederschapsgericht: de typologie

Met de term gezins- en beroepsorientatie doel ik op de houding van vrouwen ten aanzien van
het verrichten van betaaide arbeid en het vormen van een gezin en de eventuele combinatie
van beiden. De constructie van de typologie is uitgevoerd door middel van latente-klasse-
analyse, waarbij gebruik gemaakt werd van vijf variabelen: onderwijsniveau; geboortecohort;
prioriteit bij werk of gezin; mening over buitenshuis werkende moeders; verwachting
kinderen te krijgen (zie eventueel voor de verdere verantwoording bijlage 1).

De werkgerichte vrouwen zijn relatief hoog opgeleid. Van aile vrouwen zijn zij het meest
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gericht op betaald werk. Bijna de helft van de vrouwen wil zeker betaald werk verrichten
(met of zonder kinderen) en niemand van hen stelt het gezin op de eerste plaats. Ook zijn
bijna alle vrouwen die denken kinderloos te blijven in deze categorie te vinden (twee vijfde
van de werkgerichte vrouwen), een evengroot deel weet nog niet of zij een gezin zal gaan
vorrnen. Over het algemeen kan dan ook gezegd worden dat voor deze vrouwen het krijgen
van kinderen geen essentiele plaats in hun gezins- en beroepsorientatie inneemt.

De tweede categorie wordt gevorrnd door de combinatiegerichte vrouwen. Deze vrouwen zijn
vergeleken met beide andere categorieen meer middelbaar opgeleid. Zij staan (evenals de
werkgerichte vrouwen) positief tegenover het buitenshuis werken van moeders, maar deze

attitude lijkt wat minder consequenties te hebben voor hun eigen gedragsvoorkeur. Voor meer
dan de helft van deze vrouwen is het al dan niet betaald werken afhankelijk van de situatie
thuis. De vorming van een gezin is belangrijk in hun leven, geen van de combinatiegerichte
vrouwen denkt kinderloos te zullen blijven.

De derde categorie vrouwen wordt moederschapsgericht genoemd. Vergeleken met beide
andere categorieen zijn deze vrouwen laag opgeleid. Moederschapsgerichte vrouwen vinden
over het algemeen dat moeders thuis voor de kinderen horen te zorgen en dit niet kunnen
combineren met een baan. Ook in hun eigen gezins- en beroepsorientatie stellen zij het gezin
op de eerste plaats. Verreweg de meeste moederschapsgerichte vrouwen denken een gezin te
zullen gaan vorrnen.
Voor de constcuctie van deze typologie is gebcuik gemaakt van de gegevens van vrouwen die
geboren zijn tussen 1950 en 1969. Het is daarbij van belang op te merken dat de drie typen
nauwelijks van elkaar verschillen wat betreft de leeftijdsopbouw. Van de vrouwen die
geboren zijn tussen 1964 en 1969 (het cohort dat in dit onderzoek verder centraal staat) is
16% werkgericht, 49% combinatiegericht en 36% moedecschapsgericht. Voor de oudere
vrouwen die als ijkpunt in dit onderzoek fungeren zijn de percentages: 13% werkgericht,
46% combinatiegericht en 41 % moedecschapsgericht.

2.2 Levensloopbanen van de oudste vrouwen: bet ijkpunt

Bij het analyseren van de levensloopbanen van vrouwen gaat het uitsluitend om arbeids-
marktdeelname, relatievorming en -ontbinding en gezinsvorrning. In deze paragraaf beschrijf
ik hoe de feitelijke levensloopbanen van de drie typen vrouwen zijn verlopen tot in 1988 (het
jaar waarin het onderzoek plaatsvond waarvan deze data afkomstig zijn). De hiernavolgende
schets betreft zoals eerder aangegeven uitsluitend de vrouwen die geboren zijn tussen 1950
en 1956. Deze vrouwen waren in 1988 tussen de 32 en 38 jaar oud.
De onderstaande gcafieken bevatten het overzicht van het gedrag van de drie typen vrouwen

(oudste geboortecohort) wat betreft werkzaamheden, relatiepatroon, kindertal en de eventuele
combinatie van betaald werk met de zorg voor kinderen. (Het volledige cijferrnatige overzicht
is als bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen.)
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Werkgerichte vrouwen
Ruim twee vijfde van de werkgerichte vrouwen is getrouwd en 15% is gescheiden. 32% van
deze groep is alleenstaand en 11% woont ongebuwd samen. Vier van de vijf werkgericbte

vrouwen bebben (nog) geen kinderen; 5% heeft een kind en 11% twee. Onder de werkgerich-
te vrouwen komt de grootste groep buitenshuis werkende vrouwen voor (79%), 39% werkt

full-time. Slechts 10% van de vrouwen heeft als enige bezigheid bet huisbouden.

De levensloopbaan van de werkgerichte vrouwen tot op bet moment van interviewen ziet er
als volgt uir', In het begin van hun negentiende levensjaar beginnen deze vrouwen met hun

eerste betaaIde baarr', Aan bet eind van dat jaar verlaten zij het ouderlijk buis en op hun
twintigste ronden zij de opleiding af.

Degenen die getrouwd zijn deden dat op gemiddeld 23-jarige leeftijd. De gemiddelde leeftijd

waarop vrouwen voor het eerst zijn gaan samenwonen ligt een jaar hoger. Werkgerichte
moeders kregen hun eerste kind halverwege hun 26e. Het tweede kind wordt gemiddeld in
het begin van hun 28e geboren. Van de werkgerichte vrouwen die inmiddels al gescheiden
zijn yond deze gebeurtenis tegen het eind van hun 26-jarige leeftijd plaats, dit is op jongere
leeftijd dan bij de beide andere typen.

Samenvattend kunnen deze vrouwen op het moment van interviewen als werkende vrouwen
getypeerd worden. Zij werken buitenshuis of bereiden zich voor op een betaalde baan en zijn
(nog) overwegend kinderloos. Vergeleken met beide andere categorieen komt echtscheiding
en ongehuwd samenwonen onder werkgerichte vrouwen vaker voor.

Combinatiegerichte vrouwen
Van de combinatiegerichte vrouwen zijn de meesten gehuwd (83%). 6% is alleenstaand en
4% woont ongehuwd samen. 8% van de combinatiegerichte vrouwen is gescheiden. Wat
betreft het gerealiseerd kindertal valt op dat vergeleken met de werkgerichte vrouwen slechts
een klein deel (12%) (nog) kinderloos is. 22% heeft een kind, 48% twee en 18% heeft drie
of meer kinderen. lets meer dan de helft van de vrouwen werkt buitensbuis: 9% werkt full-
time, 23% tussen de 20 en 37 uur en 23% minder dan 20 UUf. 36% van de combinatiegerich-
te vrouwen is huisvrouw. Uit de vierde grafiek valt af te lezen dat 45% van de combinatiege-
richte moeders ook werkelijk de zorg voor kinderen met betaald werk combineert; 36% van
de combinatiegerichte moeders is daarentegen alleen huisvrouw.
Hoe ziet de levensloop van de combinatiegerichte vrouwen er tot op bet moment van
interviewen gemiddeld uit? Vergeleken met de werkgerichte vrouwen vinden vrijwel aile

gebeurtenissen eerder plaats. AIleen de gemiddelde leeftijd waarop zij het ouderlijk huis
verlaten is gelijk (20 jaar) en de leeftijd waarop echtscheiding plaatsvindt ligt hoger. Twee
jaar voor bet verlaten van het ouderlijk huis hebben de combinatiegerichte vrouwen hun

opleiding beeindigd en beginnen zij met hun eerste betaaIde baan. Halverwege hun 22e jaar

2 Bij de berekening van de gemiddelde leeftijd bij een bepaalde gebeurtenis zijn steeds
aileen die vrouwen meegenomen die de betreffende gebeurtenis hebben meegemaakt.
3 De data van dit gegeven zijn afkomstig van de vraag "In welk jaar begon u met uw
eerste betaalde werkkring?" De vraag is zeer algemeen geformuleerd, wat tot gevolg heeft dat
vermoedelijk ook aIlerlei bijbaantjes en vakantiewerk door respondenten zijn genoemd.
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gaan zij trouwen, wanneer de vrouwen gaan samenwonen doen zij dat gemiddeld op hun 23e.
Het eerste kind wordt geboren als de vrouwen 25,7 jaar oud zijn, ruim twee jaar later
gevolgd door een tweede kind.

Hoe ziet tenslotte samenvattend het leven van de combinatiegerichte vrouwen er uit op het
moment van interviewen? De meeste vrouwen zijn gehuwd (of gehuwd geweest) en moeder.

De helft werkt buitenshuis, meest part-time. Een derde van de combinatiegerichte moeders is
full-time huisvrouw.

Moederschapsgerichte vrouwen
De moederschapsgerichte vrouwen komen wat betreft reiatievorming en -ontbinding en
gezinsvorming nogal overeen met de combinatiegerichte vrouwen, zij het dat ze gemiddeld
meer kinderen hebben en minder vaak ongehuwd samenwonen. Wat hun werkzaamheden
betreft verschillen zij echter duidelijk van de combinatiegerichte vrouwen. Zij werken minder
vaak buitenshuis (25%) en zijn veel vaker huisvrouw (69%). 15% van de moederschapsge-
richte vrouwen combineert de zorg voor kinderen met betaald werk.

Het tijdstip waarop de verschillende gebeurtenissen plaatsvinden in het leven van de
moederschapsgerichte vrouwen ligt vergeleken met de andere categorieen het vroegst.
Uitzondering hierop vormt de leeftijd bij verlaten van het ouderlijk huis (20,5 jaar) en de
leeftijd waarop zij voor het eerst ongehuwd samenwonen (24,4 jaar). Op hun zestiende jaar
verlaten de vrouwen de school en driekwart jaar later vangen zij aan met hun eerste baan.
Halverwege hun 20e verlaten zij het ouderlijk huis. Tegen hun 22e gaan zij trouwen.
Vrouwen die gaan samenwonen doen dit voor het eerst halverwege hun 24e jaar. Dat tijdstip
is hetzelfde als waarop de moederschapsgerichte moeders hun eerste kind krijgen. Ruim twee
jaar voigt de tweede.

Hoe zien samenvattend de levens van de moederschapsgerichte vrouwen eruit? Deze vrouwen
werken na het verlaten van de opleiding meestal enige tijd, maar zodra er kinderen geboren
worden stoppen zij met hun baan. Slechts een kwart van de vrouwen werkt buitenshuis.

2.3 Leveosloopbanen van jonge vrouwen: stand van zaken in 1988

Op het moment van interviewen (1988) waren de jonge vrouwen die het object vormen van
dit Delphi-project tussen de 18 en 24 jaar oud. Zij hebben dan ook nog weinig van het in het
kader van dit onderzoek relevante gedrag gerealiseerd. WeI blijkt dat wanneer eveneens

gekeken wordt naar de vrouwen uit de middelste leeftijdsgroep (die in dit onderzoek verder
buiten beschouwing blijft) vergelijkbare verschillen tussen de drie typen aan het licht komen

(zie eventueel bijlage 2 met het overzicht van de scores op de levensloop-variabelen). De
jongere moederschapsgerichte vrouwen hebben (al) vaker kinderen, zijn vaker gehuwd en

vaker huisvrouw dan de combinatiegerichte vrouwen. Voor deze laatsten geldt dit ook weer
vaker dan voor de werkgerichte vrouwen. Onder de werkgerichte jonge vrouwen komt boven-

dien de grootste groep nog studerenden voor (42%, vergeleken met 28% van de jonge
combinatiegerichte vrouwen en 9% van de jonge moederschapsgerichte vrouwen).
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3 Schets van de verschillende beleidsvarianten

Met de term emancipatiebeleid wordt in dit onderzoek aangesloten bij het emancipatiebeleid
zoals dat sinds het uitbrengen van het Beleidsplan Emancipatie (1985) door de rijksoverheid
gevoerd wordt. De aandacht in dit onderzoek is met name gericht op het vergroten van de
economische zelfstandigheid van vrouwen, ook binnen het huidige emancipatiebeleid het
belangrijkste aandachtspunt .
Binnen het Delphi-project wordt echter niet de concrete invulling van dit beleid zoals dat
door het kabinet wordt vormgegeven op zijn effecten onderzocht. Ten behoeve van dit
project zijn verschillende mogelijke invullingen geforrnuleerd (als ideaaltypen), waarbij
aangesloten is op suggesties vanuit de vrouwenbeweging en verschillende adviesorganen.
Gekozen is voor drie duidelijk van elkaar verschillende pakketten van emancipatiebeleid, die
aansluiten bij drie verschillende strategieen om de economische zelfstandigheid van vrouwen
te vergroten. Het is van belang te benadrukken dat het hier om ideaaltypen gaat. U dient uit
te gaan van de (theoretische) situatie dat steeds sIechts een van de beleidspakketten in 1993
is ingevoerd. (In de laatste ronde van het Delphi-project zal aandacht besteed worden aan een
combinatie van maatregelen uit de drie pakketten.)
Kort samengevat zijn de drie varianten van emancipatiebeleid die in dit Delphi-project
centraal staan de volgende.
* Een variant betreft het bevorderen van economische (i.c. financiele) zelfstandigheid
via individualisering van inkomens. Dit beleidspakket is sterk sturend van karakter. Het
betreft vooral maatregelen in de sfeer van de belasting en de sociale zekerheid.
* De tweede variant is meer voorwaardenscheppend. In dit geval wordt beoogd de
keuzevrijheid van individuen te vergroten. Dit beleidspakket bestaat uit het uitbreiden van
kinderopvang en verlofregelingen. Daarmee wordt beoogd het combineren van betaald en
onbetaald werk beter mogelijk te maken.
* De derde variant is gericht op flexibilisering van de arbeidsorganisatie. Het centrale
uitgangspunt in dit beleid is dat iedere werknemer naast betaald werk ook zorgtaken te
verrichten heeft.
De concrete invullingen van deze drie pakketten zijn opgenomen in de vragenlijst.

In het project worden andere ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de levensloop-
banen van vrouwen constant gehouden. Bij het bestuderen van de effecten van emanci-
patiebeleid dient u dan ook uit te gaan van de volgende vooronderstellingen 4:

het bruto nationaal product stijgt in de scenarioperiode met gemiddeld 2% per jaar;
de werkgelegenheid groeit (met ongeveer 35000 fte per jaar);

4 De veronderstellingen op economisch gebied zijn afgeleid uit het Centraal Econo-
rnisch Plan 1993 van het Centraal Planbureau; de veronderstellingen op sociaal-cultureel
gebied zijn ontleend aan H.A. Becker en G. Schreven (1989) 'Cultuur', in: Het ziekenhuis in
de eenentwintigste eeuw. Een achtergrondstudie. Basisanalyse 1945-1988 en overzicht van
toekomstonderzoek. (Rapport in opdracht van de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezond-
heidszorg.)
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de werkloosheid daalt, maar blijft aanzienlijk;

particuliere consumptie en investeringen van bedrijven groeien in de scenarioperiode
met gemiddeld 2%;

de collectieve-lastendruk zal dalen;

het proces van individualisering zal zich voortzetten (met individualisering wordt

gedoeld op het afnemen van de macht van tradities en vanzelfsprekendheden; mensen
streven in toenemende mate naar onafhankelijkheid, in die zin dat zij zichzelf het
recht voorbehouden om zelf keuzes te maken over de inrichting van hun leven);
toenemende pluriformiteit in de samenleving (veelheid aan samenlevingsvormen);

de emancipatiegezindheid onder de Nederlandse bevolking neemt toe (gelijke rechten
voor mannen en vrouwen worden breed geaccepteerd, toenemende positieve houding
tegenover werkende moeders);

toenemende behoefte aan zelfontplooiing.

4 Systematiek van de vragenlijst

De vragenlijst is opgebouwd uit vier delen.

De eerste drie delen betreffen steeds vragen over een van de varianten van emancipatiebeleid.
Zij worden steeds ingeleid met een beschrijving van de concrete inhoud van het betreffende
beleid. Daarna voigt een blok van tien vragen.

De eerste vraag in dat blok heeft steeds betrekking op eventuele effecten van beleid op de
houding van vrouwen ten aanzien van beroep en gezin. U wordt daarbij gevraagd aan te
geven of implementatie van het geschetste beleid gevolgen heeft voor de verdeling van
vrouwen over de typologie, zoals die ontwikkeld is op grond van de gezins- en beroepsori-
entaties van vrouwen. Het gaat met andere woorden om de vraag of de categorieen werkge-
richte, combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen groter dan weI kleiner worden
als gevolg van het gevoerde beleid.

Daarna volgen verschillende vragen over de effecten van het beleid op hetfeitelijk gedrag,
met andere woorden vragen of de categorieen van de typologie als gevolg van het beleid een
andere levensloopbaan zullen volgen, wat betreft arbeidsparticipatie, relatievorming en -
ontbinding en gezinsvorming. Zullen bijvoorbeeld de moederschapsgerichte vcouwen als
gevolg van het gevoerde beleid meer participeren op de arbeidsmarkt, later kinderen krijgen
etc.

Het vierde deel bevat enkele afsluitende vragen.

De volgende vragen gaan over de vrouwen die geboren zijn in de periode 1964 ·1969
(deze vrouwen zijn 1993 tussen de 24 jaar en 29 jaar oud). U wordt gevraagd aan te
geven hoe hun sitoatie er naar uw verwachting uit ziet in het jaar 2015 (dus als ze 46 •
51 jaar oud zijn). De in de toelichting geschetste gerealiseerde levensloopbanen van
vrouwen die geboren zijn tossen 1950 en 1956 kunt u daarbij als ijkpunt hanteren.
U wordt verzocht bij bet invuUen van de vragen beborend bij een bepaald type beleid
steeds uit te gaan van de veronderstelling dat de overige omstandigheden gelijk blijven.
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SYSTEMA TIEK VAN DE VRAGENLUST

De vragenlijst is opgebouwd uit vier delen.

De eerste drie delen betreffen steeds vragen over een van de varianten van emancipatiebeleid. Zij
worden steeds ingeleid met een beschrijving van de concrete inhoud van het betreffende beleid.
Daama voigt een blok van tien vragen.

De eerste vraag in dat blok heeft steeds betrekking op eventuele effecten van beleid op de houding
van vrouwen ten aanzien van beroep en gezin. U wordt daarbij gevraagd aan te geven of imple-
mentatie van het geschetste beleid gevolgen heeft voor de verdeling van vrouwen over de typologie,
zoals die ontwikkeld is op grond van de gezins- en beroepsorientaties van vrouwen. Het gaat met
andere woorden om de vraag of de categorieen werkgerichte, combinatiegerichte en moederschaps-
gerichte vrouwen groter dan weI kleiner worden als gevolg van het gevoerde beleid.

Daarna volgen verschillende vragen over de effecten van het beleid op het Jeitelijk gedrag, met
andere woorden vragen of de categorieen van de typologie als gevolg van het beleid een andere
levensloopbaan zullen volgen, wat betreft arbeidsparticipatie, relatievorming en -ontbinding en
gezinsvorming. Zullen bijvoorbeeld de moederschapsgerichte vrouwen als gevolg van het gevoerde
beleid meer participeren op de arbeidsmarkt, later kinderen krijgen etc.
Het vierde deel bevat enkele afsluitende vragen.

De volgende vragen gaan over de vrouwen die geboren zijn in de peri ode 1964 -1969 (deze
vrouwen zijn 1993 tussen de 24 jaar en 29 jaar oud). U wordt gevraagd aan te geven hoe hun
situatie er naar uw verwachting uit ziet in het jaar 2015 (dus als ze 46 - 51 jaar oud zijn). De
in de toelichting geschetste gerealiseerde levensloopbanen van vrouwen die geboren zijn
tussen 1950 en 1956 kunt u daarbij als ijkpunt hanteren.

U wordt verzocht bij het invullen van de vragen behorend bij een bepaald type beleid steeds
uit te gaan van de veronderstelling dat de overige omstandigheden gelijk blijven.
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EMANCIP ATIEBELEID VARIANT 1:
INDIVIDUALISERING VAN INKOMENS

Inleiding

Centraal uitgangspunt in deze beleidsvariant is dat in inkomensregelingen uitsluitend rekening
gehouden wordt met de kenmerken van een individu, er wordt geen rekening gehouden met het al
dan niet aanwezig zijn van een partner. Vrouwen worden (evenals nu mannen) geacht een eigen
inkomen te verwerven door middel van betaald werk. Met een dergelijk beleid wordt beoogd: de
impliciete belastingdruk voor vrouwen die gaan werken te verminderen (vergeleken met bet huidige
stelsel); financiele belemmeringen om betaald te gaan werken weg te nemen; en de economische
zelfstandigheid van vrouwen te vergroten.

In het concrete beleidspakket dat in deze studie geanalyseerd wordt, worden de kostwinners-
voorzieningen afgeschaft. Daamaast wordt het sociale zekerheidsstelsel geindividualiseerd. Het
voorgestelde beleid ziet er als voigt uit.
a. Afschaffing van de overdraagbare basisaftrek.

Binnen het belastingstelsel (na de belastingberziening van 1990 (Oort)) heeft ieder individu
een basisbedrag (van ongeveer 4500 gulden) waarover geen belastingen en premies
volksverzekeringen betaald boeven te worden. Ben gehuwde of ongehuwd sarnenwonende
vrouw/man die niet op de arbeidsmarkt participeert kan haarlzijn belastingvrije som
overdragen aan haar/zijn partner. Hierdoor leidt een stijging van het inkomen van de ene
partner tot een extra belastingheffing voor de andere partner. In het voorgestelde beleids-
pakket wordt de overdraagbaarheid van de basisaftrek afgeschaft.

b. Afschaffing van de Toeslagenwet.
Ben gehuwde of ongehuwd sarnenwonende die een uitkering ontvang in bet kader van de
sociale zekerheidswetgeving (op grond van VW, WW, WAO en AAW) kan een toeslag op
de uitkering krijgen van ten hoogste 30% van het netto minimumloon, mits diens partner
geen arbeidsinkomen heeft. Ben stijging van het inkomen van die partner leidt tot een
daling van het inkomen van de uitkeringsgerechtigde. Deze Toeslagenwet wordt in het
voorgestelde beleidspakket afgeschaft.

c. Afschaffing van verschillende 'gratis' verzekeringen.
De partner van een kostwinner is gratis verzekerd voor AOW, AWW, AWBZ en ZFW
(gedeeJteJijk).Wanneer zij/hij gaat werken, moet zij/hij daar premies voor gaan betalen,
waardoor het netto te verdienen loon ornlaag gaat.

d. Individualisering van sociale zekerheidsuitkeringen. Er wordt een individueel recht op
uitkering ingevoerd voor degenen die zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Het
uitkeringsniveau bedraagt 70% van het netto minimumloon, voor alleenstaande ouders is dit
90%.
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

GEVOLGEN VOOR DE VERDELING VAN VROUWEN OVER DE TYPOLOGIE

Het is mogelijk dat vrouwen als gevolg van implementatie van het individualiseringsbeleid
veranderen van gezins- en beroepsorientatie, dat het beleid als het ware een mentaliteitsverandering

teweeg brengt. Daardoor kan bijvoorbeeld de categorie werkgerichte vrouwen groter worden ten
koste van de categorie combinatiegerichte vrouwen. De vraag betreft uitsluitend een eventuele
verandering van h6uding, niet van feitelijk gedrag.

Verwacht U dat het individualiseringsbeleid gevolgen zal hebben voor de omvang van de
drie categorieen vrouwen zoals die onderscheiden zijn op basis van hun gezins- en

beroepsorientatie? (N.B. Houdt U er rekening mee dat het groter worden van een categorie
gepaard gaat met het kleiner worden van een andere categorie.)

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering in procentpnnten

Mogelijke effecten Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. De omvang van de cate-
gorie werkgerichte vrouwen
verandert (nu 16%). 0 0 0 0 0
Toelichting: ....................

2. De omvang van de cate-
gorie combinatiegerichte
vrouwen verandert (nu 49%).
Toelichting: .

o o o o o

3. De omvang van de cate-

gorie moederschapsgerichte
vrouwen verandert (nu 36%).

Toelichting: ..
o o o o o
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

GEVOLGEN VOOR DE LEVENSLOOPBANEN VAN VROUWEN

Vervolgens wil ik U enkele vragen stellen over de gevolgen van bet individualiseringsbeleid voor
bet feitelijk gedrag van de drie typen vrouwen, wat betreft de arbeidsparticipatie, de relatievorming
en -ontbinding en de gezinsvonning. Voor alle duidelijkheid wijs ik erop dat (in tegenstelling tot
de vorige vraag) een verandering bij ren categorie geen gevolgen heeft voor een andere categorie.

Arbeidsparticipatiegraad
Met arbeidsparticipatiegraad wordt gedoeld op het percentage van de bevolking (tussen de 15 en 65
jaar) dat behoort tot de beroepsbevolking.
2 Welke gevolgen heeft het individualiseringsbeleid in het jaar 2015 voor de arbeidspar-

ticipatiegraad van de drie afzonderlijke categorieen vrouwen?
Kruis aan hoe groat U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van de participatiegraad in procentpunten

Mogelijke effecten Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. De arbeidsparticipatie van werkge-
richte vrouwen verandert als gevolg
van het individualiseringsbeleid. 0 0 0 0 0
Toelicbting: ...........................

2. De arbeidsparticipatie van combina-
tiegerichte vrouwen verandert als ge-
volg van het individualiseringsbeleid.
Toelicbting: .

o o o o o

3. De arbeidsparticipatiegraad van
moederschapsgerichte vrouwen veran-
dert als gevolg van het individuali-
seringsbeleid.
Toelicbting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

Combinatie betaald werk met zorg voor kinderen

3 Zullen als gevolg van het individualiseringsbeleid veranderingen optreden in het aantal
vrouwen uit de verschillende categorieen dat blijft werken op het moment dat zij kinderen
krijgen?

Kruis aan hoe U denkt dat de situatie van de categorieen zal zijn.

Aantal vrouwen dat blijft werken

Mogelijke ontwikkeling Vrijwel Meer De helft Minder Vrijwel
alle- dan de dan de geen
maal helft helft

1. Het percentage werkgerichte vrou-
wen dat blijft werken nadat zij kinde-
ren hebben gekregen is als voigt: 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen dat blijft werken na kinderen
te hebben gekregen is als voigt:
Toelichting: .

o o o o o

3. Het percentage moederschapsge-
richte vrouwen dat blijft werken na
kinderen te hebben gekregen is als
volgt:
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

Voltijdldeeltijd werken
Bij de indeJing van het aantal werlruren wordt een driedeling gehanteerd:

- 38 uur per week of meer (voltijdsbaan);
- 20 - 37 uur per week (grote deeltijdbaan);

- minder dan 20 uur per week (kJeine deeltijdbaan).

4 Verwacht U dat als gevolg van het individuaIiseringsbeleid veranderingen op zullen treden

in bet aantal buitenshuis werkende vrouwen (per categorie) dat een kleine deeltijdbaan,
grote deeltijdbaan of voltijdbaan beeft?

Kruis het juiste antwoord aan.

Mogelijke effecten: Vol-
tijd

Deeltijd
groot

Deeltijd
klein

1. De baan van werkgericbte vrouwen zal het meest zijn: 0
Toelicbting: .

o o

2. De baan van werkgerichte vrouwen zal het minst zijn: 0
Toelicbting: .

o o

3. De baan van combinatiegerichte vrouwen zal het meest zijn: 0
Toelichting: .

o o

4. De baan van combinatiegerichte vrouwen zal het minst zijn: 0
Toelichting: .

o o

5. De baan van moederschapsgerichte vrouwen zal het meest zijn: 0
Toelichting: .

o o

6. De baan van moederschapsgerichte vrouwen zal het minst zijn: 0
Toelichting: .
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

RELATIEVORMING EN -ONTBINDING

Veelal wordt verondersteld dat emancipatiebeleid (door het bevorderen van de economische
zelfstandigheid van vrouwen) tot een verandering in de huishoudenssamenstelling leidt. Vooral het

aantal aIleenstaanden zou toenemen. Verondersteid wordt dat dit met name op de volgende
manieren geschiedt: een toenemend aantal vrouwen ziet af van huwelijk of samenwonen en blijft

aileen wonen; vrouwen kiezen er in toenemende mate voor later te huwen en/of samen te gaan

wonen; en meer vrouwen besluiten tot echtscheiding.

Afzien van huwelijk en samenwonen

5 Heeft het individualiseringbeieid volgens U tot gevoig dat veranderingen optreden wat
betreft het al of niet huwen en ongehuwd samenwonen?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van huwelijk en samenwonen in procentpunten

Mogelijke ontwikkelingen Groei Groei Geen of Afname Afname

meer met 5 weiDig met 5 meer

dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. Het percentage werkgerichte vrou-
wen dat afziet van huwelijk en samen-
wonen verandert. 0 0 0 0 0

Toelichting: ...........................

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen dat afziet van huwelijk en

samenwonen verandert.
Toelichting: .

o o o o o

3. Het percentage moederschapsge-

richte vrouwen dat afziet van huwelijk

en samenwonen verandert.
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

Timing van huwelijk eo sameowonen

6 Welke verwachtingen heeft U ten aanzien van eventuele verandering wat betreft het
moment waarop vrouwen gaan trouwen en samenwonen als gevolg van implementatie van
het individualiseringsbeleid?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft timing van huwelijk en samenwooen

Mogelijke ontwikkelingen Uitstel Uitstel Geen of Vervroegd Vervroegd
met meer met 0,5 weinig met 0,5 tot met meer
dan 2,5 tot 2,5 veran- 2,5 jaar dan 2,5
jaar jaar dering jaar

1. De timing van huwelijk en
samenwonen onder werkge-
richte vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. De timing van huwelijk en
samenwonen onder combina-
tiegerichte vrouwen veran-
dert.
Toelichting: .

o o o o o

3. De timing van huwelijk en
samenwonen onder moeder-
schapsgerichte vrouwen
verandert.
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

Echtscheiding

7 Welke verwachtingen heeft U ten aanzien van een eventuele verandering van het percenta-
ge echtscheidingen per categorie vrouwen als gevolg van implernentatie van het individuali-

seringsbeleid?
Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

1. Het percentage echtscheidingen onder
werkgerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

Verandering in procentpunten

Groei Groei Geen of Afname met

meer met 5 weinig 5 of meer
dan 15 tot 15

0 0 0 0

MogeJijke effecten

2. Het percentage echtscheidingen onder com-
binatiegerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o

3. Het percentage echtscheidingen onder moe-

derschapsgerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

GEZlNSVORMING

Wat betreft de gezinsvorming wordt veelal verondersteld dat emancipatiebeleid gevolgen heeft voor
het aantal kinderen dat vrouwen krijgen: met name de kinderloosheid zou toenemen evenals het
aantal kleine gezinnen (dit zijn gezinnen met een of twee kinderen). Ook wordt aangenomen dat
emancipatiebeleid bijdraagt aan uitstel van het ouderschap.

Kinderloosheid

8 Welke verwachtingen heeft U van de invloed van individualiseringsbeleid op de kinderloos-
heid van de drie categorieen vrouwen?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft kinderloze vrouwen in procentpunten

Mogelijke ontwikkelingen Groei Groei Geen oC ACname ACname
meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. Het percentage kinderlozen onder
werkgerichte vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Het percentage kinderlozen onder
combinatiegerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o nvt

3. Het percentage kinderlozen onder
moederschapsgerichte vrouwen veran-
dert.
Toelichting: .

o o o o nvt
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

Toename van het aantal kleine gezinnen

9 Leidt individualiseringsbeleid voor de drie categorieen vrouwen tot veranderingen wat
betreft het aantal kleine gezinnen (dit zijn gezinnen met een of twee kinderen)?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van het aantal kleine gezinnen in procentpunten

Mogelijke ontwikkelingen Groei Groei Geen or Afname Afname

meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. Het percentage werkgerichte vrou-
wen met een klein gezin verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen met een klein gezin veran-

dert.
Toelichting: .

o o o o o

3. Het percentage moederschapsge-
richte vrouwen met een klein gezin

verandert.
Toelichting: .

o o o o nvt
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Emancipatiebeleid = individualisering van inkomens

Uitstel van bet ouderscbap

10 Yerwacht U dat het moment waarop de drie categorieen vrouwen het eerste kind krijgen als
gevolg van het individualiseringsbeleid zal veranderen?

Kruis aan hoe groat U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft timing van het ouderscbap

Mogelijke ontwikkelingen Uitstel Uitstel Geen of Vervroegd Vervroegd
met meer met 0,5 weinig met 0,5 tot met meer
dan 2,5 tot 2,5 veran- 2,5 jaar dan 2,5
jaar jaar dering jaar

1. De timing van het ouder-
schap onder werkgerichte
vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. De timing van het ouder-
schap onder combinatiege-
richte vrouwen verandert.
Toelichting: . o o o o o

3. De timing van het ouder-
schap onder moederschapsge-
richte vrouwen verandert.
Toelichting: . o o o o o
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EMANCIP ATIEBELEID VARIANT 2:
KINDEROPVANG EN VERLOFREGELINGEN

Inleiding

Centraal uitgangspunt hierbij is dat in de huidige samenleving onvoldoende voorzieningen
aanwezig zijn om betaald werk te kunnen combineren met de verzorging van kinderen. De overheid
heeft tot taak zodanige voorwaarden te scheppen dat deze combinatie van betaald en onbetaald
werk beter mogelijk wordt. Op deze manier wordt beoogd de keuzevrijheid van vrouwen te
vergroten. Het is vervolgens aan individuen zelf om te besluiten of zij van de geboden voorzienin-
gen gebruik maken en betaald en onbetaald werk combineren, dan weI kiezen voor een van beide.
In concreto bestaat het combinatiebeleid uit de volgende maatregelen.
a. De kinderopvang wordt sterk uitgebreid (uitbreiding met opvang voor 60% van de kinderen

van 0-12 jaar').
b. Het wetteIijk geregelde ouderschapsverlof wordt betaald (voor 70%6);
c. Er wordt een calamiteitenverlof ingevoerd met een recht op 90 dagen verlof per jaar bij

ziekte van een kind tot 12 jaar of diens verzorg(st)er. Na 7 dagen op een rij is een
doktersverklaring vereist. Het verlof geldt ook als een kind naar een dokter of tandarts
moet en de ouder het kind begeleidt. Daamaast bestaat nog een recht op 2 dagen verlof per
jaar om het kind tot 12 jaar op school of kinderopvang te bezoeken.'

Ook voor deze tweede beleidsvariant wil ik u eerst vragen aan te geven of implementatie van dit
voorwaardenscheppend beleid gevolgen heeft voor de houding van vrouwen, i.c. voor de verdeling
van vrouwen over de typologie van vrouwen wat betreft hun gezins- en beroepsorientatie. Daarna
volgen verschillende vragen over de effecten van bet beleid op de levensloopbanen van de drie
categorieen vrouwen wat betreft bun arbeidsparticipatie, relatievorming en -ontbinding en
gezinsvorming.

6
Dit is de analoog aan de situatie in Zweden.
Dit komt overeen met de buidige regeling voor rijksoverheidspersoneel.
Dit is analoog aan de situatie in Zweden.
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

GEVOLGEN VOOR DE VERDELING VAN VROUWEN OVER DE TYPOLOGIE

11 Verwacht U dat het geschetste beleid met betrekking tot kinderopvang en verlofregelingen
gevolgen zal hebben voor de omvang van de drie categorieen vrouwen zoals die onder-
scheiden zijn op basis van hun gezins- en beroepsorientatie? (N.B. Houdt U er rekening
mee dat het groter worden van een categorie gepaard gaat met het kleiner worden van een
andere categorie.)

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering in procentpunten

Mogelijke etTecten Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weiDig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. De omvang van de cate-
gorie werkgerichte vrouwen
verandert (nu 16%). 0 0 0 0 0
Toelichting: ....................

2. De omvang van de cate-
gorie combinatiegerichte
vrouwen verandert (nu 49%).
Toelichting: ..

o o o o o

3. De omvang van de cate-
gorie moederschapsgerichte
vrouwen verandert (nu 36%).
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

GEVOLGEN VOOR DE LEVENSLOOPBANEN VAN VROUWEN

Vervolgens wil ik U enkele vragen stellen over de gevolgen van het opvang- en verlofbeleid voor

het feitelijk gedrag van de drie typen vrouwen, wat betreft de arbeidsparticipatie, de relatievorrning
en -ontbinding en de gezinsvorrning. Voor aIle duidelijkheid wijs ik erop dat (in tegenstelling tot

de vorige vraag) een verandering bij een categorie geen gevolgen heeft voor een andere categorie.

Arbeidsparticipatiegraad
Met arbeidsparticipatiegraad wordt gedoeld op het percentage van de bevolking (tussen de 15 en 65
jaar) dat behoort tot de beroepsbevolking.

12 Welke gevolgen heeft deze vonn van beleid in het jaar 2015 voor de arbeidsparticipatie-
graad van de drie afzonderlijke categorieen vrouwen?

Kruis aan hoe groat U denkt dar de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van de participatiegraad in procentpunten

Mogelijke effecten Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weiDig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. De arbeidsparticipatie van werkge-
richte vrouwen verandert als gevolg
van het opvang- en verlofbeleid. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. De arbeidsparticipatie van comb ina-
tiegerichte vrouwen verandert als ge-
volg van het opvang- en verlofbeleid.
Toelichting: .

o o o o o

3. De' arbeidsparticipatiegraad van
moederschapsgerichte vrouwen veran-

dert als gevolg van het opvang- en

verlofbeleid.
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

Combinatie betaald werk met zorg voor kinderen

13 Zullen als gevolg van bet opvang- en verlofbeleid veranderingen optreden in het aantal
vrouwen uit de verschillende categorieen dat blijft werken op bet moment dat zij kinderen
krijgen?

Kruis aan hoe U denkt dat de situatie van de categorieen zal zijn.

Aantal vrouwen dat blijft werken

Mogelijke ontwikkeling Vrijwel Meer De helft Minder Vrijwel
alle- dan de dan de geen
maal helft helft

1. Het percentage werkgericbte vrou-
wen dat blijft werken nadat zij kinde-
ren hebben gekregen is als volgt: 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen dat blijft werken na kinderen
te hebben gekregen is als voIgt:
Toelichting: .

o o o o o

3. Het percentage moederschapsge-
richte vrouwen dat blijft werken na
kinderen te hebben gekregen is als
volgt:
Toelichting: .

o o o o o

208



Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

Voltijdldeeltijd werken
Bij de indeling van het aantal werlruren wordt een driedeling gehanteerd:

- 38 uur per week of meer (voltijdsbaan);
- 20 - 37 uur per week (grote deeltijdbaan);
- minder dan 20 uur per week (kleine deeltijdbaan).

14 Verwacht U dat als gevolg van het opvang- en verlotbeleid veranderingen op zullen treden
in het aantal buitenshuis werkende vrouwen (per categorie) dat een kleine deeltijdbaan,

grote deeltijdbaan of voltijdbaan heeft?
Kruis het juiste antwoord aan.

Mogelijke effecten: Vol-
tijd

Deeltijd
groot

Deeltijd
klein

1. De baan van werkgerichte vrouwen zal het meest zijn:

Toelichting: .

o o o

2. De baan van werkgerichte vrouwen zal het minst zijn:
Toelichting: .

o o o

3. De baan van combinatiegerichte vrouwen zal het meest zijn:
Toe1ichting: .

o o o

4. De baan van combinatiegerichte vrouwen zal het minst zijn:
Toelichting: .

o o o

5. De baan van moederschapsgerichte vrouwen zal het meest zijn:
Toelichting: .

o o o

6. De baan van moederschapsgerichte vrouwen zal het minst zijn:

Toelichting: .

o o o
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Emancipatiebeleid = Idnderopvang en verlofregelingen

RELATIEVORMING EN -ONTBINDING

Afzien van huwelijk en samenwonen

15 Heeft het opvang- en verlofbeleid volgens U tot gevolg dat veranderingen optreden wat
betreft het al of niet huwen en ongehuwd samenwonen?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van huwelijk en samenwonen in procentpunten

MogeJijke ontwikkeJingen Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. Het percentage werkgerichte vrou-
wen dat afziet van huwelijk en samen-
wonen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen dat afziet van huwelijk en
samenwonen verandert.
Toelichting: .

o o o o o

3. Het percentage moederschapsge-
richte vrouwen dat afziet van huwelijk
en samenwonen verandert.
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

Timing van huwelijk en samenwonen

16 Welke verwachtingen heeft U ten aanzien van eventuele verandering wat betreft het
moment waarop vrouwen gaan trouwen en samenwonen ais gevoig van implementatie van

het opvang- en verlofbeleid?
Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft timing van huwelijk en samenwonen

Mogelijke ontwikkelingen Uitstel Uitstel Geen of Vervroegd Vervroegd
met meer met 0,5 weinig met 0,5 tot met meer
dan 2,5 tot 2,5 veran- 2,5 jaar dan 2,5
jaar jaar dering jaar

1. De timing van huwelijk en
samenwonen onder werkge-
richte vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. De timing van huwelijk en
samenwonen onder combina-
tiegerichte vrouwen veran-
dert.
Toelichting: .

o o o o o

3. De timing van huwelijk en

samenwonen onder moeder-
schapsgerichte vrouwen
verandert.

Toelichting: .
o o o o o
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

Ech tscheiding

17 Welke verwachtingen heeft U ten aanzien van een eventuele verandering van het percenta-
ge echtscheidingen per categorie vrouwen als gevolg van implementatie van het opvang- en
verlotbeleid?

Kruis aan hoe groat U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Mogelijke effecten

Verandering in procentpunten

Groei Groei Geen of Afname met
meer met 5 weinig 5 of meer
dan 15 tot 15

0 0 0 0
1. Het percentage echtscheidingen onder
werkgerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

2. Het percentage echtscheidingen onder com-
binatiegerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o

3. Het percentage echtscheidingen onder moe-
derschapsgerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

GEZINSVORMING

Kinderloosheid

18 Welke verwachtingen heeft U van de invloed van het opvang- en verlofbeleid op de

kinderloosheid van de drie categorieen vrouwen?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft kinderloze vrouwen in procentpunten

Mogelijke ontwikkelingen Groei Groei Geen of Afname Afname

meer met 5 weinig met 5 meer

dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. Het percentage kinderlozen onder
werkgerichte vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Het percentage kinderlozen onder
combinatiegerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o nvt

3. Het percentage kinderlozen onder

moederschapsgerichte vrouwen veran-

dert.
Toelichting: .

o o o o nvt
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

Toename van bet aantal kleine gezinnen

19 Leidt opvang- en verlofbeleid voor de drie categorieen vrouwen tot veranderingen wat

betreft het aantal kleine gezinnen (dit zijn gezinnen met ren of twee kinderen)?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van bet aantal kleine gezinnen in procentpunten

Mogelijke ontwikkelingen Groei Groei
meer met 5
dan 15 tot 15

Geen of Afname Afname
weinig met 5 rneer

tot 15 dan 15

l. Het percentage werkgerichte vrou-

wen met een klein gezin verandert.
Toelichting: .

o 0 o 0 0

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen met een klein gezin veran-

dert.
Toelichting: .

o 0 000

3. Het percentage moederschapsge-
richte vrouwen met een klein gezin

verandert.
Toelichting: .

o 0 o 0 nvt
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Emancipatiebeleid = kinderopvang en verlofregelingen

Uitstel van bet ouderscbap

20 Verwacht U dat het moment waarop de drie categorieen vrouwen het eerste kind krijgen als
gevolg van het opvang- en verlotbeleid zal veranderen?

Kruis aan hoe groat U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft timing van bet ouderscbap

Mogelijke ontwikkelingen Uitstel Uitstel Geen of Vervroegd Vervroegd
met meer met 0,5 weiDig met 0,5 tot met meer
dan 2,5 tot 2,5 veran- 2,5 jaar dan 2,5
jaar jaar dering jaar

1. De timing van het ouder-
schap onder werkgerichte
vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. De timing van het ouder-
schap onder combinatiege-
richte vrouwen verandert.
Toelichting: . o o o o o

3. De timing van het ouder-
schap onder moederschapsge-
richte vrouwen verandert.
Toelichting: . o o o o o
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EMANCIPATIEBELEID VARIANT 3:
FLEXIBILISERING VAN DE ARBEIDSORGANISA TIE

Inleiding

De organisatie van betaald werk is in de huidige samenleving is gebaseerd op het kostwinnersmo-
del: er is een kostwinner die continu beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, met een verzorgende
partner thuis. Het voorgestelde beleid daarentegen gaat ervan uit dat iedere werknemer ook
zorgtaken te verrichten heeft. De organisatie van betaaId werk wordt daarop afgesteld. Met het
voorgestelde beleid wordt beoogd de organisatie van betaaid werk flexibeler te maken, zodat het
combineren van betaaid werk met zorgtaken beter mogelijk wordt.
Concreet omvat dit beleid de volgende maatregelen.
a. Er komt een wettelijke recht voor werknemers om (eventueel tijdelijk) in deeltijd mogen

werken, met behoud van pensioen- en andere rechten.
b. Er wordt arbeidstijdverkorting doorgevoerd in de vorm van een 32-urige werkweek, waarbij

de huidige bedrijfstijd wordt verlengd (de zaterdag wordt een normale werkdag).
c. De zeggenschap van de werknemer over de vaststelling van zijo/haar arbeidstijden wordt

vergroot, zodanig dat de werknemer het recht heeft zijn/haar eigen werktijden vast te
stellen (binnen de grenzen van de bedrijfstijd).

De vragenlijst bij deze derde variant verloopt gelijk aan die bij de beide andere beleidsvarianten.
Eerst wordt gevraagd naar de verwachte gevolgen voor de verdeling van vrouwen over de
typologie op grond van gezins- en beroepsorientatie. Daarna volgen wederom de vragen over de
effecten van beleid op de levensloopbanen van de drie categorieen vrouwen wat betreft hun
arbeidsparticipatie, relatievorming en -ontbinding en gezinsvorming.
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

GEVOLGEN VOOR DE VERDELING VAN VROUWEN OVER DE TYPOLOGlE

21 Verwacht U dat het geschetste flexibiliseringsbeleid gevolgen zal hebben voor de omvang
van de drie categorieen vrouwen zoals die onderscheiden zijn op basis van hun gezins- en
beroepsorientatie? (N.B. Houdt U er rekening mee dat het groter worden van een categorie
gepaard gaat met het kleiner worden van een andere categorie.)

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering in procentpunten

Mogelijke effecten Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. De omvang van de cate-
gorie werkgerichte vrouwen
verandert (nu 16%). 0 0 0 0 0
Toelichting: ....................

2. De omvang van de cate-
gorie combinatiegerichte
vrouwen verandert (nu 49%).
ToeJichting: .

o o o o o

3. De omvang van de cate-
gorie moederschapsgerichte
vrouwen verandert (nu 36%).
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

GEVOLGEN VOOR DE LEVENSLOOPBANEN VAN VROUWEN

Vervolgens wil ik U enkele vragen stellen over de gevolgen van het flexibiliseringsbeleid voor het
feitelijk gedrag van de drie typen vrouwen, wat betreft de arbeidsparticipatie, de relatievorming
en -ontbinding en de gezinsvorming. Voor alle duidelijkheid wijs ik erop dat (in tegenstelling tot
de vorige vraag) een verandering bij een categorie geen gevolgen heeft voor een andere categorie.

Arbeidsparticipatiegraad
Met arbeidsparticipatiegraad wordt gedoeld op het percentage van de bevolking (tussen de 15 en 65
jaar) dat behoort tot de beroepsbevolking.
22 Welke gevolgen heeft deze vorm van beleid in het jaar 2015 voor de arbeidsparticipatie-

graad van de drie afzonderlijke categorieen vrouwen?
Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van de participatiegraad in procentpunten

Mogelijke effecten Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. De arbeidsparticipatie van werkge-
richte vrouwen verandert als gevolg
van het flexibiliseringsbeleid. 0 0 0 0 0

Toelichting: ...........................

2. De arbeidsparticipatie van combina-
tiegerichte vrouwen verandert als ge-
volg van het flexibiliseringsbeleid.
Toelichting: .

o o o o o

3. De arbeidsparticipatiegraad van
moederschapsgerichte vrouwen veran-
dert als gevolg van bet flexibibise-
ringsbeleid.
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Combinatie betaald werk met zorg voor kinderen

23 Zullen als gevolg van het flexibiliseringsbeleid veranderingen optreden in het aantal

vrouwen uit de verschillende categorieen dat blijft werken op het moment dat zij kinderen
krijgen?

Kruis aan hoe U denkt dat de situatie van de categorieen zal zijn.

Aantal vrouwen dat blijft werken

Mogelijke ontwikkeling Vrijwel Meer De helft Minder Vrijwel
alle- dan de dan de geen
maal helft helft

1. Ret percentage werkgerichte vrou-
wen dat blijft werken nadat zij kinde-
ren hebben gekregen is als voigt: 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Ret percentage combinatiegerichte
vrouwen dat blijft werken na kinderen
te hebben gekregen is als voigt:
Toelichting: .

o o o o o

3. Ret percentage moederschapsge-
richte vrouwen dat blijft werken na

kinderen te hebben gekregen is als
volgt:
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

VoltijdldeeItijd werken
Bij de indeling van het aantal werkuren wordt een driedeJing gehanteerd:
- 32 uur per week of meer (voltijdsbaan);
- 20 - 31 uur per week (grote deeltijdbaan);
- minder dan 20 uur per week (kleine deeltijdbaan).

24 Verwacht U dat als gevolg van het flexibiliseringsbeleid verandecingen op zullen treden in
het aantal buitenshuis werkende vrouwen (per categorie) dat een kleine deeltijdbaan, grote
deeltijdbaan of voltijdbaan heeft?

Kruis het juiste antwoord aan.

Mogelijke effecten: Vol-
tijd

Deeltijd
groot

Deeltijd
klein

1. De baan van werkgerichte vrouwen zal het meest zijn:
Toelichting: .

o o o

2. De baan van werkgerichte vrouwen zal het minst zijn:
Toelichting: .

o o o

3. De baan van combinatiegerichte vrouwen zal het meest zijn:
Toelichting: .

o o o

4. De baan van combinatiegerichte vrouwen zal het minst zijn:
Toelichting: .

o o o

5. De baan van moederschapsgericbte vrouwen zal bet meest zijn:
Toelichting: .

o o o

6. De baan van moederschapsgericbte vrouwen zal het minst zijn:
Toelichting: .

o o o
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

RELA TIEVORMING EN -ONTBINDING

ACzien van huwelijk en samenwonen

25 Heeft het flexibiliseringsbeleid volgens U tot gevolg dat veranderingen optreden wat betreft
het al of niet huwen en ongehuwd samenwonen?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van huwelijk en samenwonen in procentpunten

MogeJijke ontwikkeJingen Groei Groei Geen of Afname Afname
meer met 5 weinig met 5 meer
dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

I. Het percentage werkgerichte vrou-
wen dat afziet van huwelijk en samen-
wonen verandert. a a a a a
Toelichting: ...........................

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen dat afziet van huwelijk en
samenwonen verandert.
Toelichting: .

o a a a a

3. Het percentage moederschapsge-
richte vrouwen dat afziet van huwelijk
en samenwonen verandert.
Toelichting: .

a a a a a
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Timing van huwelijk en samenwonen

26 Welke verwachtingen heeft U ten aanzien van eventuele verandering wat betreft het
moment waarop vrouwen gaan trouwen en samenwonen als gevolg van implementatie van
het flexibiliseringsbeleid?

Kruis aan hoe groat U denkt dat de betreffende verandering zai zijn.

Verandering wat betreft timing van huwelijk en samenwonen

Mogelijke ontwikkelingen Uitstel Uitstel Geen of Vervroegd Vervroegd
met meer met 0,5 weinig met 0,5 tot met meer
dan 2,5 tot 2,5 veran- 2,5 jaar dan 2,5
jaar jaar dering jaar

1. De timing van huwelijk en
samenwonen onder werkge-
richte vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. De timing van huwelijk en
samenwonen onder combina-
tiegerichte vrouwen veran-
dert.
Toelichting: .

o o o o o

3. De timing van huwelijk en
samenwonen onder moeder-
schapsgerichte vrouwen
verandert.
Toelichting: .

o o o o o
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Echtscheiding

27 Welke verwachtingen heeft U ten aanzien van een eventuele verandering van het percenta-
ge echtscheidingen per categorie vrouwen als gevolg van implementatie van het flexibilise-
ringsbeleid?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

MogeJijke effecten

Verandering in procentpunten

Groei Groei Geen of Afname met
meer met 5 weinig 5 of meer
dan 15 tot 15

0 0 0 0
1. Het percentage echtscheidingen onder
werkgerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

2. Het percentage echtscheidingen onder com-
binatiegerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o

3. Het percentage echtscheidingen onder moe-
derschapsgerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

GEZINSVORMING

Kinderloosheid

28 Welke verwachtingen heeft U van de invloed van het f1exibiliseringsbeleid op de kinder-

loosheid van de drie categorieen vrouwen?
Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft kinderloze vrouwen in procentpunten

MogeJijke ontwikkelingen Groei Groei Geen of Afname Afname

meer met 5 weinig met 5 meer

dan 15 tot 15 tot 15 dan 15

1. Het percentage kinderlozen onder
werkgerichte vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. Het percentage kinderlozen onder
combinatiegerichte vrouwen verandert.
Toelichting: .

o o o o nvt

3. Het percentage kinderlozen onder
moederschapsgerichte vrouwen veran-

dert.
Toelichting: .

o o o o nvt
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Emancipatiebeleid = flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Toename van het aantal kIeine gezinnen

29 Leidt tlexibiliseringsbeleid voor de drie categorieen vrouwen tot veranderingen wat betreft
het aantal kleine gezinnen (dit zijn gezinnen met een of twee kinderen)?

Kruis aan hoe groat U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering van het aantal kleine gezinnen in procentpunten

Mogelijke ontwikkelingen Groei Groei
meer met 5
dan 15 tot 15

Geen of Afname Afname
weinig met 5 rneer

tot 15 dan 15

1. Het percentage werkgerichte vrou-
wen met een klein gezin verandert.
Toelichting: .

o 0 o 0 0

2. Het percentage combinatiegerichte
vrouwen met een klein gezin veran-
dert.
Toelichting: .

o 0 o 0 0

3. Het percentage rnoederschapsge-
richte vrouwen met een klein gezin
verandert.
Toelichting: .

o 0 o 0 nvt
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Emancipatiebeleid = jlexibilisering van de arbeidsorganisatie

Uitstel van het ouderschap

30 Verwacht U dat het moment waarop de drie categorieen vrouwen het eerste kind krijgen als
gevolg van het flexibiliseringsbeleid zal veranderen?

Kruis aan hoe groot U denkt dat de betreffende verandering zal zijn.

Verandering wat betreft timing van het ouderschap

Mogelijke ontwikkelingen Uitstel Uitstel Geen of Vervroegd Vervroegd
met meer met 0,5 weiDig met 0,5 tot met meer
dan 2,5 tot 2,5 veran- 2,5 jaar dan 2,5
jaar jaar dering jaar

1. De timing van het ouder-
schap onder werkgerichte
vrouwen verandert. 0 0 0 0 0
Toelichting: ...........................

2. De timing van het ouder-
schap onder combinatiege-
richte vrouwen verandert.
Toelichting: . o o o o o

3. De timing van het ouder-
schap onder moederschapsge-
richte vrouwen verandert.
Toelichting: . o o o o o
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TER AFSLUITING

31 Zoals in de toelichting staat aangegeven, zijn in deze ronde van het Delphi-project de
randvoorwaarden constant gehouden. Op bladzijde 9 van de toelichting kunt u het overzicht
vinden van de relevant geachte economische en sociaal-culturele ontwikkelingen.
Wat zijn naar Uw oordeel de belangrijkste ontwikkelingen die de levensloopbanen van
vrouwen beinvloeden, ongeacht welke vonn van emancipatiebeleid de overheid voert?

1 ..
Toelichting: .

2 .
Toelichting: .

3 .
Toelichting: .

32 De vragenlijst heeft betrekking op verschillende thema's, Zou u hieronder willen aangeven
hoe deskundig u zichzelf acht met betrekking tot de verschillende thema's?

Kruis he! gekozen alternatief aan (+ = zeer deskundig, 0 = redelijk deskundig, - = niet deskundig).
+ 0

1. Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 0 0 0

2. Relatievonning 0 0 0

3. Relatieontbinding 0 0 0

4. Gezinsvorming 0 0 0

5. Effectiviteit van beleid 0 0 0

6. Andere relevante desknndigheid, namelijk: 0 0 0

227



33 Graag zou ik uw oordeel over vragenlijst als geheel vragen:

a. Invultijd: .

b. Op- en aanmerkingen: .

34 Tenslotte zou ik u willen vragen of U er bezwaar tegen hebt om in het proefschrift venneld
te worden als bij het Delphi-project geraadpleegde deskundige.

o = Ik ga akkoord met vennelding

o = Ik wil niet venneld worden

35 Om inzicht te hebben in de sarnenstelling van het deskundigen-panel en met het oog op de
terugkoppeling van de resultaten in de tweede ronde van het Delphi-project, verzoek ik U
hieronder Uw naam in te vullen. Uw antwoorden zullen uiteraard anoniem verwerkt

worden.

Naam:

Ik wil u tenslotte heel hartelijk bedanken voor uw medewerking aan deze eerste ronde van
het Delphi-project!
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Bijlage 5 Toelichting en vragenlijst tweede ronde Delphi-project

INSTRUCTIE

TER HERINNERING

am uw geheugen op te frissen schets ik kort enkele cruciale gegevens over de opzet van het
onderzoek en met name het Delphi-project. I
Mijn onderzoek is gericht op het verkennen van de demografische implicaties van een
intensivering van het emancipatiebeleid. De centrale vraag: Wat zijn de gevolgen van
emancipatiebeleid voor vrouwen wat betreft de arbeidsmarktdeelname, de relatievorming en -
ontbinding en de gezinsvorming op de lange termijn? Het gaat bij het analyseren van deze
effecten uitsluitend om vrouwen die geboren zijn in de periode 1964 - 1969. Deze vrouwen
zijn in 1993 tussen de 24 en 29 jaar oud.
In de Toelichting heb ik geschetst hoe ik op grond van secundaire analyse van het Onderzoek
Gezinsvorming 1988 drie typen vrouwen heb onderscheiden op grond van hun gezins- en
beroepsorientatie: werkgerichte, combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen.
De werkgerichte vrouwen zijn relatief hoog opgeleid. Van aile vrouwen zijn zij het meest
gericht op betaald werk. Bijna de helft van de vrouwen wil zeker betaald werk verrichten
(met of zonder kinderen) en niemand van hen stelt het gezin op de eerste plaats. Ook zijn
bijna aile vrouwen die denken kinderloos te blijven in deze categorie te vinden (twee vijfde
van de werkgerichte vrouwen), een evengroot deel weet nog niet of zij een gezin zal gaan
vormen. Over het algemeen kan dan ook gezegd worden dat voor deze vrouwen het krijgen
van kinderen geen essentiele plaats in hun gezins- en beroepsorientatie inneemt.
De combinatiegerichte vrouwen zijn vergeleken met beide andere categorieen meer middel-
baar opgeleid. Zij staan (evenals de werkgerichte vrouwen) positief tegenover het buitenshuis
werken van moeders, maar deze attitude lijkt wat rninder consequenties te hebben voor hun
eigen gedragsvoorkeur. Voor meer dan de helft van deze vrouwen is het al dan niet betaald
werken afhankelijk van de situatie thuis. De vorming van een gezin is belangrijk in hun
leven, geen van de combinatiegerichte vrouwen denkt kinderloos te zullen blijven.
De moederschapsgerichte vrouwen zijn relatief laag opgeleid. Moederschapsgerichte vrouwen
vinden over het algemeen dat moeders thuis voor de kinderen horen te zorgen en dit niet
kunnen combineren met een baan. Ook in hun eigen gezins- en beroepsorientatie stellen zij
het gezin op de eerste plaats. Verreweg de meeste moederschapsgerichte vrouwen denken een
gezin te zullen gaan vormen.
Bovendien heb ik in de Toelichting beschreven hoe het feitelijk gedrag van deze drie typen
vrouwen emit ziet, waarbij ik mij beperkt heb tot een oudere groep dan centraal staat in mijn
onderzoek. Deze beschrijving dient uitsluitend als ijkpunt: als er niets zou veranderen kan
verondersteld worden dat de levensloop van de jongere vrouwen grotendeels gelijk zal
verlopen aan die van de oudere vrouwen. De beschrijving van het feitelijk gedrag stond
tevens samengevat op een losse gele kaart die u bij de eerste ronde hebt ontvangen. Voor het
geval u die niet meer hebt, kunt u de betreffende grafieken ook nazien in de Bijlage bij de
vragenlijst die ik u bij deze tweede ronde van het Delphi-project toestuur.

In de Toelichting bij de eerste ronde van het Delphi-project kunt u een en ander
eventueel meer gedetailleerd nalezen. Mocht u deze Toelichting niet meer in uw bezit hebben
dan kunt u bij mij een nieuw exemplaar aanvragen.
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SYSTEMATIEK VAN DE VRAGENLUST VAN DE TWEEDE RONDE

Evenals in de eerste ronde van het Delphi-project wordt in de vragenlijst gewerkt met drie
verschillende beleidsvarianten: het kinderopvang- en verlotbeleid; het flexibiliseringsbeleid;
en het individualiseringsbeleid. In de bijlage bij deze vragenlijst is de concrete inhoud van dit
beleid nogmaals weergegeven. Ter aanvulling zijn daarbij enkele opmerkingen opgenomen
over elementen die in de eerste ronde onduidelijk bleken te zijn.

De vragenlijst voor de tweede ronde bestaat in feite uit drie delen die ieder betrekking
hebben op een bepaalde beleidsvariant. lk heb op grond van de uitkomsten uit de eerste
ronde van het Delphi-project per beleidsvariant het zogenaamde modale scenario geconstru-
eerd. Dat wil zeggen een scenario waarin steeds dat effect van het beleid is verwerkt dat door
de grootste groep deskundigen verwacht werd. Omwille van de overzichtelijkheid is dit
modale scenario in de vragenlijst in vier delen opgesplitst. Achtereenvolgens komen zo steeds
de volgende vier aspecten aan de orde:
1 Effecten op de houding van vrouwen c.q. de verdeling van vrouwen over de typolo-

gie.
2 Effecten op de arbeidsparticipatie van vrouwen.
3 Effecten op de relatievorming en -ontbinding.
4 Effecten op de gezinsvorming.
Schematisch bezien zou de vragenlijst dan als voIgt samengevat kunnen worden:

Kinderopvang- en Flexibiliseringsbe- Individualiserings-
verlotbeleid leid beleid

Effect op de ver-
deling over de typo- Kl Fl 11
logie

Effect op de ar-
beidsparticipatie K2 F2 12

Effect op relatie-
vorming en -ont- K3 F3 13
binding

Effect op gezins-
vorming K4 F4 14

Opdat u wellicht gemakkelijker kunt overzien waar u zich in de vragenlijst bevindt heb ik
steeds de code van het betreffende blok zoals die hierboven gegeven zijn (Kl , K2 etc.) op
het betreffende onderdeel van de vragenlijst vermeld.
U treft dan steeds per blok eerst een beschrijving aan van het modale scenario. Daarna
presenteer ik in willekeurige volgorde de argumenten die door een aantal deskundigen
genoemd zijn die pleiten v66r dit scenario. lk vraag u daarna aan te geven of deze argumen-
ten volgens u juist zijn en hoe belangrijk zij eventueel zijn. Voor een goed begrip van de
vragenlijst bespreek ik hier een fictief voorbeeld:

Stel het modale scenario bevat het volgende onderdeel: de deskundigen verwachten
een verandering in de verdeling van vrouwen over de drie typen; namelijk er komen
meer combinatiegerichte vrouwen.
Hiervoor zijn door de deskundigen twee argumenten genoemd:
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A Door het uitbreiden van kinderopvang kunnen vrouwen betaald werk makke-
lijker combineren met de zorg voor het gezin en zullen er meer vrouwen goon
werken.

B Doordat de voorzleningen sterk ingeburgerd raken, zal de acceptatie van het
combineren van werk en gezin toenemen.

Vroog 1 luidt: Streep eerst de argumenten door die u onjuist of ondeugdelijk vindt.
In dit voorbeeld is A eigenlijk een ondeugdelijk argument. Er wordt namelijk
beargumenteerd waarom vrouwen feitelijk meer gaan werken, niet woorom de
houding van vrouwen verandert. Dit argument moet doorgestreept worden.
Voor het overgebleven argument is dan vraag 2 van belang: geef door middel van
een cijfer aan hoe belangrijk u de argumenten vindt. Het gaat daarbij om het
toekennen van een gewicht aan de betreffende verklaring (in dit geval B) voor het
aan- of afwezig zijn vall een bepaald effect. Stel dat deze factor volgens u wel klopt,
maar nauwelijks van belang is dan geeft u een laag cijfer (bijvoorbeeld een 3).
Wellicht denkt u namelijk dat er andere, niet genoemde argumenten belangrijker zijn.
Deze kunt u dan aan het eind van het blok vermelden. Met andere woorden: het
toekennen van een hoog cijfer aan eel! argument betekent dat het een deugdelijk
argument is en dat het een belangrijk argument is voor de betreffende verwachte
effecten.

Op de pagina na de argumenten v66r, vindt u een inventarisatie van argumenten die door een
aantal andere deskundigen naar voren zijn gebracht en die tegen dit modale scenario pleiten.
Ook hier verzoek ik u aan te geven of zij juist zijn of niet en hoe belangrijk zij zijn.
Aan het eind van het blok vraag ik u tenslotte een algemeen standpunt in te nemen ten
aanzien van het modale scenario en eventuele aanvullende argumenten te presenteren.

Ter afsluiting van de vragenlijst treft u nog een vel aan waarin u een oordeel over de
vragenlijst als geheel kan uitspreken en waarop ik u verzoek uw naam in te vullen.
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Kinderopvang- en verlofbeleid'

Kl VERDELING OVER DE TYPOLOGIE: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

Volgens de meeste deskundigen heeft dit beleid invloed op de houding van vrouwen en zal
er een mentaliteitsverandering optreden. De deskundigen menen dat er daardoor beperkte
verschuivingen optreden tussen de drie categorieen vrouwen. Er blijven evenveel werkgerich-
te vrouwen, maar de categorie combinatiegerichte vrouwen groeit ten koste van de categorie
moederschapsgerichte vrouwen.

Het panel noemde de volgende argumenten die voor dit scenario pleiten:

A Doordat de voorzieningen sterk ingeburgerd raken, zal de acceptatie van het
combineren van werk en gezin sterk toenemen.

B Door de toegenomen acceptatie zullen meer vrouwen in hun houding cornbina-
tiegericht worden.

C Er zullen nauwelijks werkgerichte vrouwen combinatiegericht worden als gevolg
van het beleid. Zij staan nu al positief tegenover de combinatie dus de algemene
mentaliteitsverandering betreft niet hen.

D Werkgerichte vrouwen worden niet meer combinatiegericht. Zij benadrukken dat
kinderen ook buiten de officiele werktijd aandacht vragen. Extra investeringen in
het werk zijn dan moeilijk.

E De toename van het aantal combinatiegerichte vrouwen zal ten koste gaan van het
aantal moederschapsgerichte vrouwen omdat juist moederschapsgerichte vrouwen
beinvloed worden door de groeiende acceptatie van de combinatie van werk en
gezin.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk). Met belangrijk
doel ik in dit verband op het gewicht van de betreffende factor in het proces van
mentaliteitsverandering.

Zie voor een beschrijving van de inhoud van het kinderopvang en -verlofbeleid de
aparte Bij\age bij de vragenlijst.
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Kinderopvang- en verlojbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q Er treedt geen verschuiving op in de verdeling over de categorieen omdat dit type
beleid alleen de restricties beinvloedt en niet de preferenties.

R Er zal wei enige verandering optreden, maar binnen een cohort is een verschui-
ving van 5 procentpunten wei erg veel, zeker gezien de leeftijd van de vrouwen
uit dit cohort bij implementatie van dit beleid. De grondhouding staat dan al
grotendeels vast.

S De categorieen veranderen wei van omvang (meer werkgerichte en combinatie-
gerichte vrouwen), maar dit is geen gevolg van het beleid. De orientatie verandert
met de leeftijd.

T Werkgerichte vrouwen zullen in aantal afnemen, omdat nu de combinatie eenvou-
diger wordt, zij meer ruimte geven aan de ontwikkeling van hun kinderwens (en
daarmee combinatiegericht worden).

U Moederschapsgerichte vrouwen zijn dit niet uit praktische overwegingen. Zij
vinden het principieel gewenst zelf voor de kinderen te zorgen. Een verschuiving
in de richting van meer combinatiegericht valt daarom niet te verwachten.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het proces van
mentaliteitsverandering.
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Kinderopvang- en verlofbeleid

Algemeen oordeel over dit aspect van bet modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van kinderopvang- en verlofbeleid op de
verdeling van vrouwen over de typologie, zoals dat beschreven is in het modale
scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Kinderopvang- en verlojbeleid

K2 ARBEIDSPARTICIPATIE: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

De meerderheid van de deskundigen verwacht dat de arbeidsparticipatie van vrouwen uit alle
drie de categorieen zal groeien na invoering van het kinderopvang- en verlotbeleid. Wat de
combinatiegerichte vrouwen betreft verwacht vrijwel iedereen een dergelijk effect, bijna de
helft van de deskundigen verwacht zelfs een groei van meer dan 15%. Wat betreft de beide
andere categorieen vrouwen verwacht men meestal een groei met 5 - 15%.
Ais het eerste kind geboren wordt zullen combinatiegerichte vrouwen in grotere getale blijven
werken dan nu het geval is. Zij zullen ook een grotere baan behouden. Bij de werkgerichte
vrouwen zal het beleid geen verandering bewerkstelligen in het al dan niet blijven werken; zij
zullen meestal meestal fulltime werken. Moederschapsgerichte vrouwen tenslotte zullen welis-
waar iets vaker blijven werken dan nu, maar de meeste van hen zullen nog altijd hun baan
opgeven na de geboorte van het eerste kind. Als zij blijven werken is dat meestal in een
kleine deeltijdbaan.

Het panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A Bij de werkgerichte vrouwen zullen met name de Diet werkende moeders wei
blijven werken na de geboorte van het eerste kind dankzij de beschikbaarheid van
voorzieningen.

B Omdat iedereen die dat wil betaald werk nu kan combineren met de zorg voor het
gezin, valt er een sterke stijging te verwachten van het aantal combinatiegerichte
vrouwen dat blijft werken na de geboorte van het eerste kind.

e De participatiegraad van cornbinatiegerichte vrouwen neemt weliswaar toe, maar
omdat de werkgelegenheid nauwelijks toeneemt valt vooral een toename van het
aantal werkloze vrouwen te voorzien.

D De combinatiegerichte moeders kiezen veelal voor 3 dagen werken want de baan
stelt dan nog wat voor en er blijft genoeg aandacht over voor de kinderen.

E Moederschapsgerichte moeders zullen meer blijven werken, omdat kinderopvang
meer geaccepteerd zal worden en het combineren van werk en gezin norm wordt. .

F Bij de moederschapsgerichte vrouwen valt een kleine groei in de arbeidsparti-
cipatie te verwachten. Dankzij de aanwezigheid van goede regelingen vermindert
het schuldgevoel wanneer zij blijven werken na de geboorte van het eerste kind.

G De moederschapsgerichte vrouwen zullen er echter in meerderheid toch voor
blijven kiezen zelf de kinderen te verzorgen. De kwaliteit van het werk en het
lage loon, de aanspraak in de eigen omgeving en de zingeving die kinderen
brengen doen hen besluiten te stoppen met werken na de geboorte van kinderen.

H De moederschapsideologie is taai, moederschapsgerichte vrouwen zullen toch in
meerderheid zelf voor hun kinderen willen zorgen.

Vragen:
1 Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.
2 Geef vervolgens door rniddel van een cijfer aan hoe belangrijk u de overgebleven

argumenten vindt (0= onbelangrijk; 10= zeer belangrijk). Met belangrijk doel ik hier
op het gewicht van de factor in de besluitvorrning van vrouwen over de arbeidsparti-
cipatie.
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Kinderopvang- en verlofbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q De arbeidsparticipatie van werkgerichte vrouwen is al heel hoog en zal niet
veranderen.

R BetaaId werk staat nu ook al voorop bij de werkgerichte vrouwen.

S Het beleid zal niet zozeer leiden tot toenarne van het aantal werkgerichte vrouwen
dat buitenshuis werkt, als wei tot een toenarne van het aantal uren dat zij werken,
nu zij werk en zorg beter kunnen combineren.

T Werkgerichte vrouwen zullen meestal in een grote deeltijdbaan werken. Ook in de
huidige situatie, waarin 80% kinderloos is, werkt maar 39% fulltime. Kennelijk
speIen er andere factoren een rol bij het bepalen van de omvang van de baan.

U Er valt weliswaar een toename van de arbeidsparticipatie te verwachten, maar de
situatie verandert meestaI na de geboorte van het tweede kind. Dan zullen veeI
vrouwen alsnog stoppen met werken.

V Het percentage combinatiegerichte vrouwen dat bIijft werken zal aIleen toenemen
aIs er tevens meer deeltijdbanen beschikbaar komen.

W Het percentage combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen dat bIijft
werken na de geboorte van het eerste kind, zal pas echt toenemen als de 20-uurs
drempel uit het wetteIijk ouderschapsverlof verdwijnt.

x Voor de moederschapsgerichte vrouwen geldt dat de huidige restricties op het
voorzieningenniveau niet van beIang zijn. Het opheffen daarvan heeft dan ook
geen effect op hun gedrag.

Y Bij de moederschapsgerichte vrouwen bIijft hun ideologie hen weerhouden van
deelnarne op de arbeidsmarkt.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door rniddel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidooi
tegen het modale scenario.
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Kinderopvang- en verlofbeleid

Algemeen oordeel over dit aspect van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van kinderopvang- en verlofbeleid op de
arbeidsparticipatie van de drie categorieen vrouwen, zoals dat beschreven is in het
modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Kinderopvang- en verlojbeleid

K3 RELATIEVORMING EN -ONTBINDING: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

De meeste deskundigen verwachten niet dat het kinderopvang- en verlofbeleid effect zal
hebben op de vorming en ontbinding van relaties. Het aantal vrouwen dat afziet van huwelijk
en samenwonen, het tijdstip waarop men gaat huwen en/of samenwonen en het aantal
echtscheidingen zal niet of nauwelijks veranderen als gevolg van het beleid.

Het panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A Het beleid vergemakkelijkt een keuze voor alleenstaand en ongehuwd rnoeder-
schap, maar er is slechts een kleine groep vrouwen die dit een aantrekkelijke optie
vindt, dus zal het effect op de relatievorming marginaal zijn.

B Het tijdstip van samenwonen heeft weinig te maken met de gezinsvorming.De
aanwezigheid van de betreffende voorzieningen heeft daar dus geen invloed op.

C Het tijdstip van huwen heeft weinig te maken met de gezinsvorrning. De aanwe-
zigheid van de betreffende voorzieningen heeft daar dus geen invloed op.

D Ten aanzien van echtscheiding treden geen veranderingen op, omdat het conflict
over de verdeling van de zorg niet verdwijnt door dit beleid.

E Werkgerichte vrouwen zijn nu ook al economisch zelfstandig, met het beleid
treedt hierin geen verandering op en dus ook niet in het percentage echtschei-
dingen.

F Moederschapsgerichte vrouwen zullen ook in de nieuwe situatie niet economisch
zelfstandig zijn, dit blijft een rem op echtscheiding.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door rniddel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) ter ondersteuning
van het scenario waarin het beleid niets of weinig invloed heeft op de besluitvorming
van vrouwen over relatievorming en -ontbinding,
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Kinderopvang- en verlofbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q Het al dan niet huwen hangt sterk samen met de gezinsvorming. Aangezien dit
beleid de gezinsvorming vergemakkelijkt, zullen er meer vrouwen gaan trouwen.

R Werkgerichte vrouwen zullen rninder afzien van het huwelijk (vaker trouwen), nu
een leven met kinderen beter combineerbaar wordt met werk.

S Combinatiegerichte vrouwen zullen minder afzien van het huwelijk (vaker
trouwen). nu een leven met kinderen beter combineerbaar wordt met werk.

T Werkgerichte en combinatiegerichte vrouwen trouwen vooral vanwege het krijgen
van kinderen. Het huidig uitstellen van kinderen is in de nieuwe situatie niet meer
nodig, dus trouwt men eerder.

U Combinatiegerichte vrouwen zullen meer gaan scheiden. Nu zij in grotere getale
en meer uren gaan werken zijn zij vaker economisch zelfstandig. Het ontbreken of
tekortschieten van een eigen inkomen is daarmee niet langer een belemmering
voor echtscheiding.

V Combinatiegerichte vrouwen zullen minder gaan scheiden omdat de spanningen
over de moeizame combinatie van werk en zorg afnemen dankzij de betere
beschikbaarheid van voorzieningen.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidoor
tegen het modale scenario.
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Kinderopvang- en verlofbeleid

Algemeen oordeel over dit aspect van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van kinderopvang- en verlofbeleid op de
relatievorming en -ontbinding van de drie categorieen vrouwen, zoals dat beschreven
is in het modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Kinderopvang- en verlofbeleid

K4 GEZINSVORMING: RESULTATEN UlT DE EERSTE RONDE

Hoewe1 er in de literatuur serieuze aanwijzingen bestaan over de samenhang tussen de
arbeidsparticipatie van vrouwen en de gezinsvonning, verwachten de meeste deskundigen dat
implementatie van het kinderopvang- en verlofbeleid wel een toename van de arbeids-
participatie van vrouwen ten gevolge heeft, maar niet dat dit gepaard gaat met veranderingen
op het vlak van de gezinsvorming.
De kinderloosheid zaI niet of weinig veranderen. Alleen de werkgerichte vrouwen zullen
volgens een kleine meerderheid van de deskundigen minder vaak kinderloos blijven. Ten
aanzien van combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen verwacht de meerderheid
geen of weinig verandering. De meeste deskundigen verwachten dat de timing van het
ouderschap onder de werkgerichte en combinatiegerichte vrouwen zaI vervroegen. Het beleid
heeft geen invloed op de timing van ouderschap bij de moederschapsgerichte vrouwen. Er
treedt in geen enkele categorie een verandering op wat betreft het aantaI kleine gezinnen.

Bet panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A Voor de werkgerichte vrouwen geldt dat het krijgen van kinderen nu wordt
uitgesteld wegens de voorziene problemen met kinderopvang, waardoor hun kans
op onvruchtbaarheid groter is. Dit uitstelgedrag zal afnemen en de onvrijwillige
kinderloosheid daarmee ook.

B Werkgerichte vrouwen stellen betaaId werk voorop en willen ook bij beleids-
wijzigingen geen gezin met 3 of meer kinderen. Het grootbrengen van meer
kinderen blijft moeilijk in combinatie met een (loop)baan.

C Andere overwegingen overheersen bij kinderloosheid onder combinatiegerichte en
moederschapsgerichte vrouwen, namelijk .

D Bij moederschapsgerichte vrouwen is kinderloosheid vooraI een gevolg van
onvruchtbaarheid (van henzelf of van de partner). Met het beleid komt in deze
situatie geen verandering.

E In het aIgemeen overheersen andere variabelen bij de keuze voor het kindertaI,
namelijk ..

F Bij de keuze voor een groter gezin is vooraI de prijs van de opvang van belang,
met name hoe hoog de ouderbijdrage zaI zijn voor de opvang van het tweede en
derde kind.

Vragen:
1 Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.
2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-

bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) ter ondersteuning
van het scenario, waarin het be1eid marginaIe effecten heeft op de besluitvorming
over gezinsvorming over gezinsvorming.
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Kinderopvang- en verlojbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q Voor aIle categorieen geldt dat de combinatie gemakkelijker wordt. De voordelen
zijn het grootst bij een klein gezin, dus zal het aantal kleine gezinnen toenemen.

R De arbeidscultuur maakt het opnemen van ouderschapsverlof onaantrekkelijk.
Werkgerichte vrouwen zijn zeer gevoelig voor deze arbeidscultuur en zullen
daarom niet vaker kiezen voor kinderen, dus geen daling van de kinderloosheid in
deze categorie.

S De timing van ouderschap verandert niet bij de werkgerichte vrouwen. Zij zijn
geneigd tot het laatste moment te wachten.

T De timing van ouderschap verandert niet bij werkgerichte vrouwen. Ook met veel
voorzieningen is het noodzakelijk eerst een stevige positie op de arbeidsmarkt te
verwerven voor aan kinderen te beginnen.

U Het aantal kleine gezinnen groeit bij de werkgerichte vrouwen, want een deel van
hen die anders geen kinderen gekregen zouden hebben, krijgen nu een klein gezin.

V Combinatiegerichte vrouwen zullen vaker een groot gezin hebben (dus afname
van het aantal kleine gezinnen). Zij hechten veel belang aan een gezin en de
vrouwen die toch al werk en gezin combineerden, zullen dan vaker 3 of meer
kinderen krijgen.

W Combinatiegerichte vrouwen hechten minder belang aan het realiseren van een
goede positie op de arbeidsmarkt dan de werkgerichte vrouwen. Zij willen echter
wei betaald werken. Nu de combinatie beter mogelijk is zullen zij kunnen blijven
werken en eerder kinderen krijgen.

X Er komen meer moederschapsgerichte vrouwen met een klein in plaats van een
groot gezin, want degenen onder hen die willen/moeten werken, kiezen nu voor
een klein gezin.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door rniddel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidooi
tegen het modale scenario.
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Kinderopvang- en verlofbeleid

A1gemeen oordeel over dit aspect van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van bet geschetste modale scenario: bent u bet op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van kinderopvang- en verlofbeleid op de
gezinsvonning van de drie categorieen vrouwen, zoals dat beschreven is in bet
modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Flexibiliseringsbeleid'

Fl VERDELING OVER DE TYPOLOGIE: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

Volgens de meeste deskundigen heeft het beleid gevolgen voor de gezins- en beroepsorienta-
tie van vrouwen en zuIlen er verschuivingen optreden tussen twee van de drie categorieen
vrouwen. Er blijven evenveel werkgerichte vrouwen, maar de categorie combinatiegerichte
vrouwen groeit ten koste van de categorie moederschapsgerichte vrouwen.

Het panel noemde de volgende argumenten die voor dit scenario pleiten:

C Omdat met dit beleid betaalde arbeid aan betekenis wint, zal een deel van de
moederschapsgerichte vrouwen eombinatiegericht worden.

A Door flexibilisering van de arbeidsorganisatie verandert de invulling van het
concept 'werknemer'. Een werknemer wordt meer gezien als iemand die naast
betaalde arbeid ook zorgtaken moet verrichten. Omdat een dergelijk werknemers-
begrip voor vrouwen aantrekkelijker is, zullen vrouwen zich meer op betaald werk
gaan orienteren.

B Nu de partner meer zal gaan zorgen komt de moederschapsideologie onder druk te
staan, dus komen er rninder moedersehapsgerichte vrouwen.

D De combinatie lijkt beter haalbaar, nu ook de partner een deel van de zorg op zich
kan nemen. Meer vrouwen worden dan ook eombinatiegerieht.

E Een deel van de moedersehapsgeriehte vrouwen gaat zich meer op betaald werk
richten, nu het inkomen van de partner aehteruit is gegaan.

F Voor werkgerichte vrouwen geldt dat de betekenis van het gezin niet verandert
door dit beleid, evenmin als de situatie in hogere funeties. Werk blijft voorop
staan.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door rniddel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk). Met belangrijk
doel ik in dit verband op het gewicht van de betreffende factor in het proces van
mentaliteitsverandering.

Zie voor de besehrijving van de inhoud van het flexibiliseringsbeleid de aparte
Bijlage bij de vragenlijst.
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

R Dit beleid heeft geen invloed op de houding van mensen, alleen op het \runnen
uitvoeren van de houding.

Q Er zal derrnate veel protest zijn tegen dit beleid, dat het mentaliteitsveranderend
effect nihil is.

S Omdat een flexibeler arbeidsorganisatie werkgerichtheid ook voor vrouwen
acceptabeler maakt, valt er een groei van het aantal werkgerichte vrouwen te
verwachten.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het proces van
mentaliteitsverandering.
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Algemeen oordeel over dit aspect van bet modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van het flexibiliseringsbeleid op de
verdeling van vrouwen over de drie categorieen, zoals dat beschreven is in het
modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

F2 ARBEIDSPARTICIPATIE: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

De meerderheid van de deslrundigen verwacht dat de arbeidsparticipatie van vrouwen uit alle
drie de categorieen zal groeien na invoering van het flexibiliseringsbeleid. Wat de combina-
tiegerichte vrouwen betreft verwacht iedereen een dergelijk effect, een derde van de
deslrundigen verwacht zelfs een groei van meer dan 15%. Wat betreft de beide andere
categorieen vrouwen verwacht een meerderheid een groei van 5 - 15%.
Als het eerste kind geboren wordt zuilen met name meer combinatiegerichte vrouwen blijven
werken dan nu het geval is. Zij zullen bovendien een grotere baan behouden dan in de
huidige situatie. Bij de werkgerichte vrouwen zal het beleid geen verandering veroorzaken in
het al dan niet blijven werken; zij zuilen meestal fulltime werken. De moederschapsgerichte
vrouwen tenslotte zullen weliswaar wat meer dan nu blijven werken, maar de meesten zuilen
hun baan opgeven na de geboorte van het eerste kind. Als zij blijven werken is dat meestal
in een kleine deeltijdbaan.

Bet panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A Meer werkgerichte vrouwen gaan werken dankzij de toename van het aantal (deel-
tijd)banen als gevolg van dit beleid.

B In deze situatie is de zorg voor kinderen makkelijker te organiseren, dus zuilen
werkgerichte moeders meer participeren op de arbeidsmarkt.

C Meer combinatiegerichte vrouwen werken, vanwege de financiele noodzaak (als
gevolg van arbeidstijdverkorting daalt het inkomen).

D Nu de partner meer kan gaan zorgen zullen combinatiegerichte vrouwen meer
participeren op de arbeidsmarkt.

E In deze situatie is de combinatie van betaald werk met de zorg voor kinderen
makkelijker te organiseren, dus zullen combinatiegerichte vrouwen meer participe-
ren op de arbeidsmarkt.

F De zeggenschap over de werktijden is voor combinatiegerichte vrouwen een
belangrijke voorwaarde om werk en zorg te kunnen combineren.

G Vermindering van het inkomen van de partner geldt vooral voor moederschapsge-
richte vrouwen als een belangrijke beweegreden om te gaan werken.

H Als er kinderen geboren worden zullen moederschapsgerichte vrouwen er toch
overwegend zelf voor willen zorgen en stoppen met hun baan.

I Moederschapsgerichte vrouwen hebben vaak een partner die stimuleert dat hun
vrouw stopt met werken als er kinderen komen.

Vragen:
1 Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.
2 Geef vervolgens door rniddel van een cijfer aan hoe belangrijk u de overgebleven

argumenten vindt (0 =onbelangrijk; 10 =zeer belangrijk). Met belangrijk bedoel ik
bier het gewicht van de betreffende factor in de besluitvorming van vrouwen over de
arbeidsparticipatie.
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q De werkgericbte vrouwen zullen bet meest kiezen voor een grote deeltijdbaan,
omdat meer vrouwen in deze nieuwe situatie voor kinderen kiezen.

R Combinatiegericbte vrouwen zullen niet meer blijven werken dan nu het geval is,
omdat zij daar door de opstelling van de partner van weerhouden worden.

S Combinatiegerichte vrouwen zullen niet meer blijven werken dan nu het geval is
vanwege het gebrek aan kinderopvangvoorzieningen.

T De combinatiegerichte vrouwen zullen bet meest in een kleine deeltijdbaan
werken. De mogelijkheden worden sterk bepaald door de partner: wanneer hij 32
uur blijft werken en er niet meer kinderopvang komt, is de ruimte voor vrouwen
nog niet erg groot.

U Een flexibeler werkweek is voor de moederschapsgericbte vrouwen geen aantrek-
kelijk alternatief voor bet huisvrouwschap, dus zal bun arbeidsparticipatie niet
veranderen.

V Moederschapsgerichte vrouwen zullen veel vaker blijven werken dan nu. Het
beleid maakt bet mogelijk om samen met de partner tocb zelf voor de kinderen te
zorgen en te werken.

W Moederschapsgerichte vrouwen zullen veel vaker blijven werken dan nu omdat
bet inkomen dat zij daarmee verwerven onmisbaar is om een redelijk gezinsinko-
men te garanderen.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbeJangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidooi
tegen het modale scenario.
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Aigemeen oordeel over dit cluster van bet modale scenario

Wat is uw stand punt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van het flexibiliseringsbeleid op de
arbeidsparticipatie van de drie categorieen, zoals dat beschreven is in het modale
scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

F3 RELATIEVORMING EN -ONTBINDING: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

De meeste deskundigen verwachten niet dat het flexibiliseringsbeleid effect zal hebben op de
vorming en ontbinding van relaties. Het aantal vrouwen dat afziet van huwelijk en samenwo-
nen, het tijdstip waarop men gaat huwen en/of samenwonen en het aantal echtscheidingen zal
niet of nauwelijks veranderen als gevolg van het beleid.

Het panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

E Timing van bet huwelijk wordt in de loopbaan gepland, met flexibilisering komt
geen verandering in de arbeidsloopbaan, dus ook niet in de timing van het
buwelijk.

A De oorzaken voor veranderingen op het terre in van buwelijk en samenwonen zijn
zeer complex, bet effect van beleid is in dit verband verwaarloosbaar klein.

B Relatievorming heeft aIleen met werklinkomen te maken als het gaat om de vraag
wat voor partner men best, niet of men een duurzame relatie wil aangaan.

C Andere factoren spelen een rol bij bet bepaIen van het tijdstip van buwen en
samenwonen, namelijk .

D De timing van samenwonen en huwelijk bangt vooral samen met de afronding van
de studie en de studie van de partner. Het kinderopvang- en verlofbeleid beeft
hierop geen invloed, dus zal de timing niet veranderen aIs gevolg van dit beleid.

F De omvang van de baan van moederschapsgerichte vrouwen biedt geen economi-
sche zelfstandigheid. Dit blijft een rem op echtscheiding.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan boe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) ter ondersteuning
van het scenario, waarin het beleid geen of weinig invloed beeft op de besluitvor-
ming van vrouwen over relatievorrning en -ontbinding.

250



Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q Flexibilisering van de arbeid maakt flexibilisering van het priveleven gemakkelij-
ker, dus een toenarne van huwelijk en sarnenwonen valt te verwachten.

R Mensen besluiten als gevolg van de flexibilisering eerder kinderen te krijgen en
gaan daarom eerder trouwen.

S In de nieuwe situatie is het combineren van betaald werk met de zorg voor
kinderen makkelijker te realiseren. De combinatiegerichte en moederschapsge-
richte vrouwen hebben daardoor meer mogelijkheden om een eigen inkomen te
verwerven, waardoor deze belemmering tot echtscheiding verdwijnt. Zij zullen
dan ook meer gaan scheiden.

T Het aantal echtscheidingen za1 toenemen nu de man meer thuis is en zich meer
bemoeit met de gang van zaken binnenshuis. De spanningen kunnen daardoor
oplopen, waardoor meer echtscheidingen plaatsvinden.

U Ook bij combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen zal nu meer strijd
ontstaan over de verdeling van taken binnenshuis, waardoor bet aantal echtschei-
dingen toe zal nemen.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidooi
tegen het modale scenario.
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Algemeen oordeel over dit cluster van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van het flexibiliseringsbeleid op de
relatievorming en -ontbinding van de drie categorieen, zoals dat beschreven is in het
modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

F4 GEZINSVORMING: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

De kinderloosheid za1 volgens een meerderheid van de deskundigen niet substantieel
veranderen. Er treedt in geen enkele categorie een verandering op wat betreft het aantal
kleine gezinnen. Wat betreft de timing van het ouderschap verwachten de meeste deskundi-
gen een vervroeging bij de combinatiegerichte vrouwen. Bij de werkgerichte vrouwen zijn de
meningen verdeeld: de helft verwacht geen verandering en de helft verwacht vervroeging van
het ouderschap. Ret beleid heeft geen invloed op de timing van ouderschap bij de moeder-
schapsgerichte vrouwen.

Het panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A De kinderloosheid verandert niet, andere factoren spelen hierbij een rol, namelijk

B Dit beleid heeft in het algemeen minder effect op de gezinsvorming dan het
kinderopvang- en verlotbeleid, omdat met fiexibilisering meer afhangt van de
partner.

C Ret makkelijker in deeltijd kunnen gaan werken zal het uitstel van het eerste kind
onder werkgerichte vrouwen doen afnemen.

D Ret makkelijker in deeltijd kunnen gaan werken zal het uitstel van het eerste kind
onder combinatiegerichte vrouwen doen afnemen.

E Doordat er minder uitstel plaatsvindt zal de kinderloosheid weliswaar iets afne-
men, maar minder dan 5 procentpunten.

F Bij werkgerichte vrouwen treedt geen verandering op in de gezinsvorming. Zij
zijn veelal carrieregericht en willen hard en lang blijven werken.

G De timing van ouderschap bij werkgerichte vrouwen verandert niet, omdat zij
eerst een stevige positie op de arbeidsmarkt willen verwerven,

R Bij de combinatie- en de moederschapsgerichte vrouwen valt geen verandering
van de kinderloosheid te verwachten. Zij wilden toch al kinderen en dat blijft zoo
Bij geen een categorie komen er meer grote gezinnen, omdat het met dit beleid
lastig blijft een gezin met meer dan 2 kinderen te combineren met een baan.

J Er komen als gevolg van dit beleid niet meer grote gezinnen. Dat veronderstelt
dat vrouwen nu eigenlijk meer kinderen willen hebben, hetgeen niet het geval is.

K De timing van ouderschap bij werk- en combinatiegerichte vrouwen verandert
niet, omdat dit toch in het werk geintegreerd zal moeten worden.

Vragen:
1 Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.
2 Geef vervolgens door middel van een cijfer aan hoe be1angrijk u de overgebleven

argumenten vindt (0 =onbelangrijk; 10 =zeer belangrijk) ter ondersteuning van het
scenario waarin het beleid nauwelijks effecten heeft op de besluitvorming over de
gezinsvorming.
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q De kinderloosheid onder werkgerichte vrouwen neemt af. Zij kunnen nu ook als
zij kinderen hebben een loopbaan realiseren.

R De afname van de kinderloosheid gaat gepaard met toename van het aantal kleine
gezinnen: zij die eerst geen kind wilden, krijgen nu een klein gezin.

S Het aantal kleine gezinnen zal afnemen ten gunste van het aantal grote gezinnen,
nu de combinatie beter mogelijk is.

T De timing van ouderschap vervroegt bij werk- en combinatiegeriche vrouwen,
omdat de periode van twijfel korter wordt als gevolg van het makkelijker worden
van de combinatie.

U Moederschapsgerichte vrouwen zullen het ouderschap uitstellen. Zij moeten langer
blijven werken en zien op tegen de combinatie. Zij stellen het ouderschap uit en
treden dan terug uit het arbeidsproces.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidooi
tegen het modale scenario.
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Flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Algemeen oordeel over dit aspect van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van het flexibiliseringsbeleid op de
gezinsvorming van de drie categorieen, zoals dat beschreven is in het modale
scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Individualiseringsbeleid'

It VERDELING OVER DE TYPOLOGIE: RESULTATEN UlT DE EERSTE RONDE

Yolgens de meeste deskundigen heeft dit beleid invloed op de houding van vrouwen en zal
er een mentaliteitsverandering optreden. De deskundigen menen dat er daardoor beperkte
verschuivingen optreden tussen de categorieen vrouwen. Het aantal werkgerichte vrouwen
bLijftgelijk, maar de categorie combinatiegerichte vrouwen groeit ten koste van de categorie
moederschapsgerichte vrouwen.

Het panel noemde de volgende argumenten die voor dit scenario pleiten:

D Yoor moederschapsgerichte vrouwen wordt betaald werk acceptabeler (ook als er
kinderen zijn) nu economische zelfstandigheid de norm wordt.

A Het aantal werkgerichte vrouwen verandert niet. Omdat het beleid het zeLfzorgen
voor kinderen duurder maakt zal de houding van de werkgerichte vrouwen door
het beleid niet veranderen.

B Een deel van de moederschapsgerichte vrouwen wordt combinatiegericht, vanwege
de morele dwang tot werken die van dit beleid uitgaat.

C Een deel van de huidige moederschapsgerichte vrouwen wordt met het nieuwe
beleid combinatiegericht. De economische noodzaak wordt gevolgd door een
houdingsaanpassing.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk). Met belangrijk
doel ik in dit verband op het gewicht van de betreffende factor in het proces van
mentaliteitsverandering.

Zie voor een beschrijving van de inhoud van dit beleid de aparte Bijlage bij deze
vragenlijst.
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Individualiseringsbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q Het aantal werkgerichte vrouwen neemt toe. De individualisering biedt een
inkomensgarantie, waardoor vrouwen een sterkere positie hebben in de onderhan-
delingen met de partner en meer vrouwen zich gesterkt voeIen in hun gerichtheid
op arbeid.

R Het aantal werkgerichte vrouwen neemt toe omdat er een sterke moreIe dwang tot
werken van dit beleid uitgaat.

S Het aantal moederschapsgerichte vrouwen verandert niet. De veranderde prakti-
sche situatie zou vooraf kunnen gaan aan mentaliteitsverandering, maar vanwege
de sterke compensatie door de moederschapsideologie is uiteindelijk toch geen
verandering te verwachten.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdeJijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het proces van
mentaliteitsverandering.
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Individualiseringsbeleid

Algemeen oordeel over dit aspect van bet modale scenario

1 Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van het individualiseringsbeleid op de
verdeling van de vrouwen over de drie categorieen, zoals dat beschreven is in het
modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Individualiseringsbeleid

12 ARBEIDSPARTICIPATIE: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

De meerderheid van de deskundigen verwacht dat de arbeidsparticipatie van combinatiege-
richte en moederschapsgerichte vrouwen groeit na invoering van het individualiseringsbeleid.
Wat werkgerichte vrouwen betreft verwacht men niet dat het beleid een verandering teweeg
zal brengen.
Als het eerste kind geboren wordt zullen meer combinatiegerichte vrouwen blijven werken
dan nu. Zij zullen bovendien een grotere baan behouden dan in de huidige situatie. Bij de
werkgerichte vrouwen zal het beleid geen verandering teweegbrengen in het al dan niet
blijven werken; zij zullen meestal fulltime werken. De moederschapsgerichte vrouwen
tenslotte zullen aanzienlijk meer blijven werken na de geboorte van het eerste kind dan nu
het geval is, namelijk de helft of iets minder. Ais zij blijven werken is dat meestal in een
kleine deeltijdbaan.

Het panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A Werkgerichte vrouwen gaan niet meer werken. Zij vinden werken en het hebben
van een eigen inkomen toch al belangrijk. Hun arbeidsparticipatie is al erg hoog.

C Voor werkgerichte vrouwen geldt dat het al dan niet combineren van betaald werk
met de zorg voor kinderen meer een tijdsprobleem is dan een geldprobleem.

D Bij de combinatiegerichte en de moederschapsgerichte vrouwen zal de afweging
van kosten en baten sneller in het voordeel van werken uitvallen.

E Door het wegvallen van de partnermiddelen-toets worden drempels weggenomen
voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit is met name van belang voor
combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen.

F De partners van combinatiegerichte vrouwen zien in dat het financieel nadelig is
als de vrouw niet werkt en zullen de vrouwen meer steunen in de zorgtaken.

G De stijging van de arbeidsparticipatie van combinatiegerichte vrouwen zal niet
groot zijn, bij gebrek aan voorzieningen die de combinatie vergemakkelijken.

H Voor moederschapsgerichte vrouwen is het financieel noodzakelijk om te werken.
Het gemis aan kostwinnersvoordelen weegt zwaar bij deze veelal laagopgeleide
vrouwen die dikwijls een partner met een laag inkomen hebben.
Slechts de helft van de moederschapsgerichte moeders blijft werken, vanwege hun
lagere opleiding en het gebrek aan perspectief op kwalitatief redelijk werk.

J Van de moederschapsgerichte vrouwen zullen aileen zij die het zich financieel
kunnen veroorloven stoppen met werken.

K Moederschapsgerichte vrouwen zullen vooral in kleine deeltijdbanen werken.
Vanwege hun kinderen werken zij niet meer dan financieel noodzakelijk is.

Vrageo:
1 Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.
2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-

bleven argumenteo vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk). Met belangrijk
doel ik hier op het gewicht van de factor in de besluitvorming van vrouwen over
arbeidsparticipatie.
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lndividualiseringsbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

S Als je moederschapsgericht bent zijn kosten minder belangrijk.

Q Er gaan niet meer combinatiegerichte vrouwen werken, want de financiele prikkel
werkt aileen als de partner een laag inkomen heeft.

R Combinatiegerichte vrouwen gaan niet meer werken zolang er niet meer voorzie-
ningen zijn die de combinatie vergemakkelijken.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidooi
tegen het modale scenario.
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Individualiseringsbeleid

Algemeen oordeel over dit aspect van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van het individualiseringsbeleid op de
arbeidsparticipatie van de drie categorieen vrouwen, zoals dat beschreven is in het
modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Individualiseringsbeleid

13 RELATIEVORMING EN -ONTBINDING: RESULTATEN UlT DE EERSTE RONDE

De meeste deskundigen verwachten niet dat het individualiseringsbeleid effect zal hebben op
de vorming en ontbinding van relaties. Het aantal vrouwen dat afziet van huwelijk en
samenwonen, het tijdstip waarop men gaat huwen en/of samenwonen en het aantal echtschei-
dingen zal niet of nauwelijks veranderen als gevolg van het beleid.

Het panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A Financiele overwegingen spelen geen rol van belang bij de besluitvorming over
huwelijk en samenwonen.

B De financiele voordelen van het huwelijk verdwijnen, maar door de kinderwens
zal er toch weinig verandering optreden in de wens tot huwen en samenwonen.

C De timing van het huwelijk hangt vooral af van de kinderweos.

D Het aantal echtscheidingen verandert niet want de huiselijke gang van zaken blijft
hetzelfde.

E Bij echtscheiding gaan beide partners er financieel op achteruit. Eigen uitkerings-
rechten zullen geen doorslaggevende invloed hebben op de beslissing al dan niet
te scheiden.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) ter ondersteuning
van het scenario waarin het beleid geen effecten zal hebben op de besluitvorming van
vrouwen over relatievorming en -ontbinding.
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Individualiseringsbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden ziin:

Q De mogelijkbeid nu ook binnen een samenlevingsverband econornisch zelfstandig
te blijven zal ertoe leiden dat meer vrouwen gaan samenwonen en het aantal
alleenstaanden afneemt.

R Het huwelijk biedt geen financiele voordelen meer, dus meer vrouwen zullen
daarvan afzien.

S Combinatiegerichte en moederschapsgerichte vrouwen worden gedwongen langer
te werken (om te sparen) en zullen het krijgen van kinderen en daarmee het
huwelijkstijdstip uitstellen.

T De groeiende economische zelfstandigheid van combinatiegerichte vrouwen bete-
kent dat meer vrouwen die zouden willen scheiden maar dat vanwege de financien
nu niet doen, in de nieuwe situatie weI zullen scheiden.

U De groeiende economische zelfstandigheid van moederschapsgerichte vrouwen
betekent dat meer vrouwen die zouden willen scheiden maar dat vanwege de
financien nu niet doen, in de nieuwe situatie weI zullen scheiden.

V Door de druk op vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt ontstaan er meer
conflicten met de partner over de verdeling van de zorg en zullen meer combina-
tiegerichte vrouwen gaan scheiden.

W Door de druk op vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt ontstaan er meer
conflicten met de partner over de verdeling van de zorg en zullen meer moeder-
schapsgerichte vrouwen gaan scheiden.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in bet pleidoor
tegen het modale scenario.
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Individualiseringsbeleid

Algemeen oordeel over dlt aspect van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met het effect van het iodividualiseringsbeleid op de
relatievonning en -ontbinding van de drie categorieen vrouwen, zoals dat beschreven
is in het modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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lndividualiseringsbeleid

14 GEZINSVORMING: RESULTATEN UIT DE EERSTE RONDE

De kinderloosheid zal volgens de deskundigen niet substantieel veranderen evenmin als het
aantal kleine gezinnen. Ook wat betreft de timing van het ouderschap verwachten de meeste
deskundigen geen verandering.

Het panel noemde de volgende argumenten ter ondersteuning van dit scenario:

A Kinderloosheid heeft meer te maken met het ontbreken van voorzieningen en
minder met financiele prikkels.

B Kinderloosheid is bij moederschapsgerichte vrouwen eerder te wijten aan on-
vruchtbaarheid dan aan andere factoren.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) ter ondersteuning
van het scenario, waarin het beleid marginale effecten heeft op de besluitvorming van
vrouwen over de gezinsvorming.
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lndividualiseringsbeleid

Tegenargumenten die genoemd werden zijn:

Q Voor werkgericbte vrouwen geldt dat zij door bet beleid eerst (moeten) werken.
Daardoor ontstaat er meer en langere twijfel en uitstel. Dit beeft grotere kinder-
loosbeid tot gevolg.

R Voor combinatiegerichte vrouwen geldt dat zij door het beleid eerst (moeten)
werken. Daardoor ontstaat er meer en langere twijfel en uitstel. Dit beeft grotere
kinderloosheid tot gevolg.

S Voor moederschapsgerichte vrouwen geldt dat zij door het beleid eerst (moeten)
werken. Daardoor ontstaat er meer en langere twijfel en uitstel. Dit heeft grotere
kinderloosheid tot gevolg.

T Combinatiegerichte vrouwen moeten meer participeren op de arbeidsmarkt. Dit is
met een klein gezin beter te realiseren, dus zal het aantal kleine gezinnen toene-
men.

U Moederschapsgerichte vrouwen moeten meer participeren op de arbeidsmarkt. Dit
is met een klein gezin beter te realiseren, dus zal het aantal kleine gezinnen
toenemen.

Vragen:

Streep eerst de argumenten door die u ondeugdelijk of onjuist vindt door.

2 Geef vervolgens door middel van een (rapport)cijfer aan hoe belangrijk u de overge-
bleven argumenten vindt (0 = onbelangrijk; 10 = zeer belangrijk) in het pleidooi
tegen het modale scenario.
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Individualiseringsbeleid

Aigemeen oordeel over dit aspect van het modale scenario

Wat is uw standpunt ten aanzien van het geschetste modale scenario: bent u het op
hoofdlijnen eens of oneens met bet effect van het individualiseringsbeleid op de
gezinsvorming van de drie categorieen vrouwen, zoals dat beschreven is in het
modale scenario?

2 Welke argumenten ontbreken naar uw oordeel?
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Ter afsluiting

Graag zou ik uw oordeel over de vragenlijst als geheel vragen:

a. Invultijd: .

b. Op- en aanmerkingen:

Om zieht te houden op de samenstelling van het deskundigenpanel verzoek ik u hieronder uw
naam in te vuIlen. Uw antwoorden zuIlen uiteraard anoniem verwerkt worden.

Naam: .

Ik wil u tenslotte opnieuw zeer hartelijk bedanken voor het meewerken aan dit Delphi-
project!
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Bijlage 6 Stellingen gebruikt tijdens de workshop (derde ronde Delphi-
project)

WERKGERICHTE VROUWEN

Volgens de deskundigen zullen de drie beleidsvarianten er niet toe leiden dat meer
werkgerichte vrouwen blijven werken na de geboorte van het eerste kind. Toch verwach-
ten de deskundigen dat de arbeidsparticipatiegraad van werkgerichte vrouwen toeneemt
als gevolg van twee beleidsvarianten (kinderopvang- en verlofbeleid en flexibiliserings-
beleid). Deze twee uitkomsten lijken inconsistent te zijn.
(N.B. met arbeidsparticipatiegraad wordt gedoeld op het percentage vall de bevolking
tussen de J 5 en 65 jaar dat be/wort tot de beroepsbevolking.)

2 Er is sprake van samenhang tussen de deelname van vrouwen aan de betaaJde arbeid en
het aantal echtscheidingen. Omdat de deelname van werkgerichte vrouwen aan betaaJde
arbeid toe zal nemen (aJs gevolg van twee van de drie beleidsvarianten), verandert ook
het aantaJ echtscheidingen.

3 Het kinderopvang- en verlofbeleid en het flexibiliseringsbeleid zullen niet leiden tot
vervroeging van het ouderschap bij werkgerichte vrouwen (met meer dan een haJf jaar).

4 Wanneer het combineren van betaaJd werk met de zorg voor kinderen beter mogelijk
wordt (dit geldt met name voor het kinderopvang- en verlofbeleid) zaJ het gemiddeld
kindertaJ van werkgerichte vrouwen toenemen.
(N.B. De aspecten kinderloosheid, aantal kleine gezinnen en aantal grate gezinnen zijn
van belang voor bepaling van het gemiddeld kindertal.)

5 Wanneer in de vragenlijsten explicieter aandacht was geschonken aan de rol van de
(eventueel aanwezige) mannelijke partner, zouden er wei eens heel andere uitkomsten uit
het Delphi-project kunnen zijn gekomen.

COMBINATIEGERICHTE VROUWEN

Omdat combinatiegerichte vrouwen zeer gevoelig zijn voor prikkels om hun arbeidsdeel-
name te bevorderen, maakt het voor de omvang van hun arbeidsparticipatie weinig uit
welke van de drie beleidsvarianten wordt uitgevoerd.

2 Er is sprake van samenhang tussen de deelname van vrouwen aan de betaaJde arbeid en
het aantaJ echtscheidingen. Met de stijgende deelname van combinatiegerichte vrouwen
aan betaaJde arbeid aJs gevolg van deze drie beleidsvarianten, verandert ook het aantaJ
echtscheidingen.

3 Er bestaat samenhang tussen de arbeidsparticipatie en de gezinsvorming. Wanneer de
arbeidsparticipatie van combinatiegerichte vrouwen toeneemt als gevolg van implemen-
tatie van het individualiseringsbeleid (terwijl de voorzieningen om betaaJd werk en zorg
te combineren niet uitgebreid worden), zaJ dit beleid leiden tot uitstel van ouderschap.
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4 Er bestaat samenhang tussen de arbeidsparticipatie en de gezinsvorrning. Wanneer de
arbeidsparticipatie van combinatiegerichte vrouwen toeneemt als gevolg van implemen-
tatie van het individualiseringsbeleid (terwijl de voorzieningen om betaald werk en zorg
te combineren niet uitgebreid worden), zal dit beleid leiden tot een afname van het
gemiddeld kindertal.
(N.B. De aspecten kinderloosheid, aantal kleine gezinnen en aantal grote gezinnen zijn
van belang voor bepaling van het gemiddeld kinderta!.)

5 Wanneer in de vragenlijsten explicieter aandacht was geschonken aan de rol van de
(eventueel aanwezige) mannelijke partner, zouden er weI eens heel andere uitkomsten uit
het Delphi-project kunnen zijn gekomen.

MOEDERSCHAPSGERICHTE VROUWEN

Vooral een beleid met onontkoombare financiele consequenties (flexibilisering, maar met
name individualisering) zal leiden tot toename van de arbeidsparticipatie van moeder-
schapsgerichte moeders. Er is geen reden een dergelijke toename te verwachten van het
kinderopvang- en verlofbeleid.

2 Er is sprake van samenhang tussen de deelname van vrouwen aan de betaalde arbeid en
het aantal echtscheidingen. Met de stijgende deelname van moederschapsgerichte
vrouwen aan betaalde arbeid als gevolg van de verschillende beleidsvarianten, verandert
ook het aantal echtscheidingen.

3 Er bestaat samenhang tussen de arbeidsparticipatie en de gezinsvorrning. Wanneer de
arbeidsparticipatie van moederschapsgerichte vrouwen toeneemt zal dit gepaard gaan
met uitstel van ouderschap.

4 Er bestaat samenhang tussen de arbeidsparticipatie en de gezinsvorrning. Wanneer de
arbeidsparticipatie van moederschapsgerichte vrouwen toeneemt zal dit gepaard gaan met
een afname van het gerniddeld kindertal.
(N.B. De aspecten kinderloosheid, aantal kleine gezinnen en aantal grate gezinnen zijn
van belang voor bepaling van het gemiddeld kindertal.)

5 Wanneer in de vragenlijsten explicieter aandacht was geschonken aan de col van de
(eventueel aanwezige) mannelijke partner, zouden er wel eens heel andere uitkomsten uit
het Delphi-project kunnen zijn gekomen.
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Summary

How will government policy in support of women's emancipation affect labour
force participation, formation of relationships, having children and the dissol-
ution of relationships in the long term? This is the main question of this book.
The consequences of the emancipation policy are studied as far as it concerns
the effect on the lives of women of the birth cohort 1964 - 1969.

Chapter one offers an introduction to the research project. Among demo-
graphers a special interest exists for Dutch emancipation policy. The most
important reason for this interest is the supposed connection between emanci-
pation policy and labour participation of women on the one hand, and develop-
ments in relationship and family formation and the dissolution of marriages on
the other. Although it is maintained in policy papers and scientific literature
that today's social organisation has unintended and (according to some people)
undesirable demographic effects, it is not clear if and how emancipation policy
will affect demographic developments. This research serves to enlarge the
insight in the demographic effects of emancipation policy. Considering the
supposed causality between demographic behaviour (i.e. formation of relation-
ships, having children and break-up of relationships) and labour participation of
women, and considering the emphasis in the emancipation policy on economic
independence, to be realised by participation in paid labour, the demographic
effects of emancipation policy are examined in connection with the effects on
labour participation of women. Starting from a 'life course perspective' the
attention is focused on the temporal and contextual character of behaviour.

After a sketch of the Dutch population and emancipation policies, a brief
overview is given of various methods by which causal connections between a
policy and a certain situation can be demonstrated. A choice was made to set
up a scenario-project and to shape the project as follows. The first step is the
execution of the basic analysis. In this phase a 'theoretical frame of reference'
is developed. With the term 'theoretical frame of reference' I refer to a
description of the connections between emancipation policy, labour participa-
tion, formation of relationships, having children and breaking up of marriages.
For this description, literature study and secondary analysis are used. The
second step consists of drawing up policy scenarios in the sense of designing
different types of emancipation policy. Hereby I draw on various recommenda-
tions regarding the intensifying of emancipation policy. The third step is to
develop a context scenario. On the basis of literature study, a description is
made of the relevant social developments which can be expected. The fourth
step consists of the analysis of the effects of the various policy scenarios. To
that end a Delphi-project has been set up (a special technique for expert
consultation).
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panel-survey. The third issue I reflect upon is the scenario-method and the
Delphi-project. In doing so I make use of four criteria: empirical precision,
theoretical basis, the extent of the knowledge generated by the project, and the
relevance for society.

The book ends with some remarks on the future of Dutch emancipation
policy.

Curriculum vitae

Saskia Keuzenkamp werd in 1959 geboren in Den Haag. Na afronding van het
gymnasium-alfa heeft zij een jaar gewerkt en studeerde vervolgens recreatie-
sociologie aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en
Recreatie in Breda. In 1981 startte ze met de studie (sociale) pedagogiek aan
de Rijksuniversiteit Utrecht (1981 - 1987). Tijdens deze studie vervulde zij
diverse studentassistentschappen voor sociale pedagogiek en vrouwenstudies.
Vervolgens werkte zij in verband met ziektevervanging gedurende een half jaar
als docent pedagogiek aan de Haagse Hogeschool. In 1988 trad zij in dienst
van de vakgroep vrouwenstudies, Faculteit Sociale Wetenschappen, van de
Rijksuniversiteit Leiden en verrichtte samen met Anneke Teunissen een
onderzoek in opdracht van de Directie Coordinatie Emancipatiebeleid. Dit
mondde in 1990 uit in het boek Emancipatie ten halve geregeld. Continuiteit
en inenging in het emancipatiebeleid. In augustus 1990 kreeg zij een aanstel-
ling bij NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,
en werd als toegevoegd onderzoeker gedetacheerd bij de sectie demografie,
Faculteit Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant. Tijdens deze
aanstelling verrichtte zij het grootste deel van het onderzoek waarvan in dit
boek verslag wordt gedaan. Sinds april 1994 is zij als universitair docent
vrouwenstudies verbonden aan de vakgroep planologie van de Faculteit
Beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar houdt zij
zich momenteel bezig met het opzetten van onderwijs en onderzoek op het
terrein van vrouwenstudies en omgevingsbeleid.
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Stellingen

Behorend bij het proefschrift van Saskia Keuzenkamp
Emancipatiebeleid en de levensloop van vrouwen

1 Hoewel de demografie van oudsher een sterke 'female bias' kent houden
demografische theorieen onvoldoende rekening met de relevantie van de
ongelijke machtsverhouding tussen de seksen.

2 In onderzoek naar de (samenhang tussen) arbeidsparticipatie van
vrouwen en gezinsvorming wordt te weinig aandacht geschonken aan het
gedrag en de intenties van de eventuele mannelijke partner.

3 Gary Becker (1973) en zijn navolgers veronderstellen dat de stijgende
arbeidsparticipatie van vrouwen zal leiden tot afname van het aantal huwelijks-
sluitingen, omdat het nut van het huwelijk afneemt. Deze veronderstelling is
een schoolvoorbeeld van heteroseksisme.

4 De veronderstelling dat er maar twee vormen van gender-habitus zouden
bestaan doet geen recht aan de varieteit waarmee mensen een mengeling van
vrouwelijke en mannelijke disposities in zich verenigen.

5 Hoewel het bezit van economisch en cultureel kapitaal van vrouwen in
de afgelopen decennia is toegenomen, is dit niet gepaard gegaan met een
evenredige toename van hun symbolisch kapitaal.

6 In onderzoek naar de effecten van beleid op de levensloop van vrouwen
wordt over het algemeen te weinig aandacht besteed aan verschillen tussen
vrouwen, onder andere in de mate waarin zij van het beleid kunnen profiteren
en in het belang van een bepaalde maatregel binnen hun totale situatie.

7 Wanneer het Onderzoek Gezinsvorming (CBS) omgevormd zou worden
tot een panelonderzoek, zou de potentie ervan voor de verklaring van ontwik-
kelingen in de relatie- en gezinsvorming sterk toenemen.

8 De meest effectieve manier om de arbeidsparticipatie van vrouwen te
bevorderen is de implementatie van een 'integraal beleid', dat bestaat uit sterke
uitbreiding van kinderopvang en verlofregelingen, flexibilisering van de
arbeidsorganisatie en individualisering van inkomensmaatregelen.



9 Onderzoek naar de effecten van beleid vindt veelal achteraf plaats. am
overspannen verwachtingen van beleid voortijdig te ontmaskeren is het
wenselijk meer ex-ante evaluaties uit te voeren.

10 Hoewel de zorg van gynaecologen over de hoge leeftijd waarop vrou-
wen in Nederland kinderen krijgen roerend is en de vrouwenbeweging zo uit
onverwachte hoek steun krijgt voor haar pleidooi voor intensivering van het
emancipatiebeleid, lijden gynaecologen helaas aan een grove overschatting van
het effect van dit beleid op de gezinsvorming.

11 De integratie van vrouwenstudies is binnen de beleidswetenschappen tot
op heden voomamelijk opgevat volgens het recept 'add women and stir'.
Onderzoek naar de gendergeladenheid van de beleidswetenschappen op zich is
nog nauwelijks van de grond gekomen.

12 Het lobbyen van de vrouwenbeweging staat nog in de kinderschoenen.
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